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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2018-05-16
Bildningsutskottet

BU § 42

Dnr 2018/424 71

Förskola i Söderås
Ärendebeskrivning
Ett av barn- och utbildningsförvaltningen strategiska mål för 2018 är att
öppna en förskola i Söderås. Förvaltningen har undersökt möjligheterna och
förutsättningarna för att starta en förskola med tre avdelningar i en nybyggd
lokal i Söderås.
En förskola med tre avdelningar innebär en barngrupp på cirka 50 barn.
Genom att utgå ifrån andelen barn som idag tillhör upptagningsområdet för
Söderås skola, och närliggande upptagningsområden, och som idag väljer att
gå i Söderås skola kan en prognos över antalet barn som antas placeras i en
förskoleverksamhet i Söderås tas fram. Prognosen visar att av barn födda
mellan 2013-2018 så antas cirka 55 barn placeras av sina vårdnadshavare vid
en förskola i Söderås. Det finns således ett barnunderlag för att starta en
förskoleverksamhet i Söderås. Med denna prognos som underlag
tillsammans med ett ökat behov av antalet barnomsorgsplatser i Rättviks
kommun gör förvaltningen bedömning att en projektering av en ny förskola i
Söderås kan påbörjas.
När det gäller förutsättningar och behov av skolmat och skolkök för en ny
förskoleverksamhet i Söderås så krävs följande.
1. Ett enklare mottagningskök för frukost och mellanmål i den nya
förskolan.
2. Mindre ombyggnation av befintligt kök på Söderås skola för att klara
extra matlagning.
3. En deltidstjänst på 50-75 % behöver tillsättas för matlagning.
Planeringen av den nya förskolans lokaler bör göras i samarbete med
förvaltningschef, förskolechefer och den personal som ska bygga upp den
nya verksamheten på förskolan.
Under förutsättning att ovan nämnda förutsättningar tas i beaktan ställer sig
barn- och utbildningsförvaltningen positiv till att en projektering av en
förskola i Söderås påbörjas.
Förvaltningens förslag till beslut
- Starta projektering av förskola i Söderås.
Yrkande
Joanna Stridh (C) yrkade bifall till förvaltningens förslag.

_____________________________________________________________________________________
Justerandes sign
Utdragsbestyrkande
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2018-05-16

Bildningsutskottet

Bildningsutskottets förslag till kommunstyrelsen
Enligt förvaltningens förslag

___________________
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TJÄNSTESKRIVELSE
Datum

Dnr

2018-04-30

2018/424 71

Barn- och utbildningsförvaltningen
Kristin Solvik, 0248-70257
kristin.solvik@rattvik.se

Tjänsteskrivelse angående projektering av förskola i
Söderås.
Ärendebeskrivning
Ett av barn- och utbildningsförvaltningen strategiska mål för 2018 är att
öppna en förskola i Söderås. Förvaltningen har undersökt möjligheterna och
förutsättningarna för att starta en förskola med tre avdelningar i en nybyggd
lokal i Söderås.
En förskola med tre avdelningar innebär en barngrupp på cirka 50 barn.
Genom att utgå ifrån andelen barn som idag tillhör upptagningsområdet för
Söderås skola, och närliggande upptagningsområden, och som idag väljer att
gå i Söderås skola kan en prognos över antalet barn som antas placeras i en
förskoleverksamhet i Söderås tas fram. Prognosen visar att av barn födda
mellan 2013-2018 så antas cirka 55 barn placeras av sina vårdnadshavare vid
en förskola i Söderås. Det finns således ett barnunderlag för att starta en
förskoleverksamhet i Söderås. Med denna prognos som underlag
tillsammans med ett ökat behov av antalet barnomsorgsplatser i Rättviks
kommun gör förvaltningen bedömning att en projektering av en ny förskola i
Söderås kan påbörjas.
När det gäller förutsättningar och behov av skolmat och skolkök för en ny
förskoleverksamhet i Söderås så krävs följande.
1. Ett enklare mottagningskök för frukost och mellanmål i den nya
förskolan.
2. Mindre ombyggnation av befintligt kök på Söderås skola för att klara
extra matlagning.
3. En deltidstjänst på 50-75 % behöver tillsättas för matlagning.
Planeringen av den nya förskolans lokaler bör göras i samarbete med
förvaltningschef, förskolechefer och den personal som ska bygga upp den
nya verksamheten på förskolan.
Under förutsättning att ovan nämnda förutsättningar tas i beaktan ställer sig
barn- och utbildningsförvaltningen positiv till att en projektering av en
förskola i Söderås påbörjas.

Webbplats

E-post

Rättviks kommun

rattvik.se

kommun@rattvik.se

Postadress

Besöksadress

Telefon

Fax

Bankgiro

795 80 Rättvik

Vasagatan 1
795 30 Rättvik

0248-70 000 växel

0248-70 150

469-9179
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Organisationsnr

212000-2171

Datum

2018-04-30

Förvaltningens förslag till beslut
- Starta projektering av förskola i Söderås.

Lars Kratz
Förvaltningschef

Kristin Solvik
Utredare
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2018-05-09
Socialutskottet

SU § 100

Dnr 2018/422 75

Förslag på arvodering för särkskilt förordnad
vårdnadshavare
Ärendebeskrivning
En särskilt förordnad vårdnadshavare, SFVH, ska utses om båda föräldrarna
avlider, om föräldrarna allvarligt brister i omsorgen som vårdnadshavare och
förmyndare eller om föräldrarna under lång tid inte kommer att kunna fatta
beslut i frågor som rör barnet. Det kan vara att vårdnadshavaren är
försvunnen, lever skilt från barnet under lång tid eller att föräldern är mycket
allvarligt och långvarigt sjuk. Det är socialnämnden eller motsvarande i den
kommun där barnet vistas, som ska agera för att få till stånd ett förordnande
av SFVH. Nämnden är skyldig att göra en framställning om SFVH till
tingsrätten.
En särskilt förordnad vårdnadshavare ska se till att barnets rättigheter
tillgodoses, ansvara för barnets myndighetskontakter och vara behjälplig
med den långsiktiga planeringen för barnets framtid. En särskilt förordnad
vårdnadshavare är inte barnets förälder och har ingen skyldighet att försörja
barnet ekonomiskt. Förordnandet upphör när barnet fyller 18 år.
Om ensamkommande flyktingbarn under 18 år får permanent
uppehållstillstånd behöver de en särskilt förordnad vårdnadshavare.
Enligt nu gällande bestämmelser finns inget lagstöd för att en SFVH har rätt
till ersättning i den del som avser vårdnaden om denne inte samtidigt är
familjehemsförälder. Endast för den del som avser förmyndarskapet finns
stadgat om arvode, nämligen 12 kap. 16 § föräldrabalken. Det är
överförmyndaren som fattar beslut om arvode i denna del. SKL framhåller
vikten av att SFVH erhåller skälig ersättning för sitt uppdrag för
vårdnadsdelen.
Förvaltningens förslag till beslut
- Att tidigare beslut taget om ”Arvodering för särskilt förordnad
vårdnadshavare” KS 2008-11-25 upphävs.
- Att särskilt förordnad vårdnadshavare ersätts med en arvodesdel på 2000
kronor per månad och en omkostnadsdel på 500 kronor per månad.
- Att föreslagna ändringar av arvode och omkostnad för uppdraget ska gälla
från och med 2018-08-01.
Yrkanden
Susanne Säbb Danielsson (L) yrkade bifall till förvaltningens förslag.

_____________________________________________________________________________________
Justerandes sign
Utdragsbestyrkande
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2018-05-09

Socialutskottet

Socialutskottets förslag till kommunstyrelsen
Tidigare beslut taget om ”Arvodering för särskilt förordnad vårdnadshavare”
KS 2008-11-25 upphävs.
Särskilt förordnad vårdnadshavare ersätts med en arvodesdel på 2000 kronor
per månad och en omkostnadsdel på 500 kronor per månad.
Föreslagna ändringar av arvode och omkostnad för uppdraget ska gälla från
och med 2018-08-01.
___________________

Justerandes sign
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TJÄNSTESKRIVELSE
Datum

Dnr

2018-04-30

2018/422 75

Socialförvaltningen
Annelie Steger Engholm, Tfn
annelie.stegerengholm@rattvik.se

Förslag på arvodering för särskilt förordnad
vårdnadshavare
Ärendebeskrivning
En särskilt förordnad vårdnadshavare, SFVH, ska utses om båda föräldrarna
avlider, om föräldrarna allvarligt brister i omsorgen som vårdnadshavare och
förmyndare eller om föräldrarna under lång tid inte kommer att kunna fatta
beslut i frågor som rör barnet. Det kan vara att vårdnadshavaren är
försvunnen, lever skilt från barnet under lång tid eller att föräldern är mycket
allvarligt och långvarigt sjuk. Det är socialnämnden eller motsvarande i den
kommun där barnet vistas, som ska agera för att få till stånd ett förordnande
av SFVH. Nämnden är skyldig att göra en framställning om SFVH till
tingsrätten.
En särskilt förordnad vårdnadshavare ska se till att barnets rättigheter
tillgodoses, ansvara för barnets myndighetskontakter och vara behjälplig
med den långsiktiga planeringen för barnets framtid. En särskilt förordnad
vårdnadshavare är inte barnets förälder och har ingen skyldighet att försörja
barnet ekonomiskt. Förordnandet upphör när barnet fyller 18 år.
Om ensamkommande flyktingbarn under 18 år får permanent
uppehållstillstånd behöver de en särskilt förordnad vårdnadshavare.
Enligt nu gällande bestämmelser finns inget lagstöd för att en SFVH har rätt
till ersättning i den del som avser vårdnaden om denne inte samtidigt är
familjehemsförälder. Endast för den del som avser förmyndarskapet finns
stadgat om arvode, nämligen 12 kap. 16 § föräldrabalken. Det är
överförmyndaren som fattar beslut om arvode i denna del. SKL framhåller
vikten av att SFVH erhåller skälig ersättning för sitt uppdrag för
vårdnadsdelen.
Förvaltningens förslag till beslut
- Att tidigare beslut taget om ”Arvodering för särskilt förordnad
vårdnadshavare” KS 2008-11-25 upphävs
- Att särskilt förordnad vårdnadshavare ersätts med en arvodesdel på 2000
kronor per månad och en omkostnadsdel på 500 kronor per månad

Webbplats

E-post

Rättviks kommun

rattvik.se

kommun@rattvik.se

Postadress

Besöksadress

Telefon

Fax

Bankgiro

795 80 Rättvik

Vasagatan 1
795 30 Rättvik

0248-70 000 växel

0248-70 150

469-9179
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Organisationsnr

212000-2171

Datum

2018-04-30

- Att föreslagna ändringar av arvode och omkostnad för uppdraget ska gälla
från och med 2018-08-01

Lena Fröyen
Förvaltningschef

Annelie Steger Engholm
Kvalificerad handläggare
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Sida

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2018-05-09
Socialutskottet

SU § 101

Dnr 2018/423 75

Förslag på höjning av habiliteringsersättning till
personer inom kommunens dagliga verksamheter
enligt LSS
Ärendebeskrivning
Daglig verksamhet riktar sig till personer i yrkesverksam ålder och som
saknar förvärvsarbete eller inte utbildar sig. Målet är att ge den enskilde en
meningsfull sysselsättning och bidra till den personliga utvecklingen samt
främja delaktighet i samhället.
Personer som deltar i daglig verksamhet enligt lagen om stöd och service
(LSS) i Rättviks kommun erhåller idag en så kallad habiliteringsersättning.
Ersättningen som betalas ut till den enskilde är 25 kr för heldag samt 17 kr
för halvdag. Under 2016 betalades det ut totalt 178 tkr i
habiliteringsersättning och 2017 var siffran 183 tkr.
För år 2018 finns det möjlighet att ansöka om statsbidrag med syftet att
införa eller höja en låg dagpenning till dem som deltar i daglig verksamhet
enligt LSS (habiliteringsersättning). Med anledning av att
habiliteringsersättningen inte höjts på många år föreslås nu att den med hjälp
av statsmedel höjs 2018 och att höjningen fortsatt permanentas inom ramen
för budget.
Att höja ersättningen till att vara 40 kr för heldag samt 20 kr för halvdag
skulle innebära en årskostnad på ca 332 tkr (räknat på 45 arbetsveckor/år).
Uträkningarna utgår från de antal arbetstagare vi har i dag samt i den
omfattning de är på sin sysselsättningsplats.
Yrkanden
Fredrik Ollén yrkade bifall till förvaltningens förslag.

Socialutskottets beslut
- Att habiliteringsersättningen till de som har beslut på insatsen daglig
verksamhet enligt LSS, höjs till 40 kr för heldag samt 20 kr för halvdag.
- Att ändringen gäller från och med 2018-08-01.

___________________
_____________________________________________________________________________________
Justerandes sign
Utdragsbestyrkande
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TJÄNSTESKRIVELSE
Datum

Dnr

2018-04-30

2018/423 75

Socialförvaltningen
Annelie Steger Engholm, Tfn
annelie.stegerengholm@rattvik.se

Förslag på höjning av habiliteringsersättning till
personer inom kommunens dagliga verksamheter
enligt LSS
Ärendebeskrivning
Daglig verksamhet riktar sig till personer i yrkesverksam ålder och som
saknar förvärvsarbete eller inte utbildar sig. Målet är att ge den enskilde en
meningsfull sysselsättning och bidra till den personliga utvecklingen samt
främja delaktighet i samhället.
Personer som deltar i daglig verksamhet enligt lagen om stöd och service
(LSS) i Rättviks kommun erhåller idag en så kallad habiliteringsersättning.
Ersättningen som betalas ut till den enskilde är 25 kr för heldag samt 17 kr
för halvdag. Under 2016 betalades det ut totalt 178 tkr i
habiliteringsersättning och 2017 var siffran 183 tkr.
För år 2018 finns det möjlighet att ansöka om statsbidrag med syftet att
införa eller höja en låg dagpenning till dem som deltar i daglig verksamhet
enligt LSS (habiliteringsersättning). Med anledning av att
habiliteringsersättningen inte höjts på många år föreslås nu att den med hjälp
av statsmedel höjs 2018 och att höjningen fortsatt permanentas inom ramen
för budget.
Att höja ersättningen till att vara 40 kr för heldag samt 20 kr för halvdag
skulle innebära en årskostnad på ca 332 tkr (räknat på 45 arbetsveckor/år).
Uträkningarna utgår från de antal arbetstagare vi har i dag samt i den
omfattning de är på sin sysselsättningsplats.
Förvaltningens förslag till beslut
- Att habiliteringsersättningen till de som har beslut på insatsen daglig
verksamhet enligt LSS, höjs till 40 kr för heldag samt 20 kr för halvdag.
- Att ändringen gäller från och med 2018-08-01

Webbplats

E-post

Rättviks kommun

rattvik.se

kommun@rattvik.se

Postadress

Besöksadress

Telefon

Fax

Bankgiro

795 80 Rättvik

Vasagatan 1
795 30 Rättvik

0248-70 000 växel

0248-70 150

469-9179
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Organisationsnr

212000-2171

Datum

2018-04-30

Lena Fröyen

Gunilla Klingh

Förvaltningschef

Verksamhetschef
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Sida

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2018-04-12
Socialutskottet

SU § 84

Dnr 2018/299 75

Avgift hemsjukvård vid tillfällig vistelse
Ärendebeskrivning
Kommunen har ansvar för hemsjukvård efter skatteväxling och
överenskommelse 2013. Dessa överenskommelser kan se olika ut i landet
och det behöver förtydligas hur hanteringen och debiteringen ska ske när det
gäller hemsjukvård för tillfällig vistelse i Rättviks kommun.
I första hand ska primärvården kontaktas utifrån tröskelprincipen. Om
personen inte kan ta sig till vårdcentralen för att få vård och behandling, kan
kommunal hemsjukvård bli aktuell.
Praktiskt innebär det att bosättningskommunen ansvarar över att
informationsöverföring sker med aktuell läkemedelslista, planerade åtgärder
samt egenvårdsbedömning.
Bosättningskommunen ansvarar över kostnaderna för hemsjukvård i
vistelsekommunen. Överenskommelsen om kostnaden ska i planerade
ärenden vara gjord före de aktuella insatserna utförs. Detta ska framgå i
informationsöverföringen tillsammans med fakturamottagare/adress samt
ansvarig chef. Rättviks kommun debiterar varje påbörjat hemsjukvårds/hembesök med 550: -.
Förvaltningens förslag till beslut
Att anta förslaget om att: vid tillfällig vistelse i Rättviks kommun faktureras
den enskildes bosättningskommun en avgift för varje påbörjat hemsjukvårds/hembesök med 550 kr. Debiteringen ska träda i kraft den 180501.
Yrkanden
Fredrik Ollén (M) yrkade bifall på förvaltningens förslag till beslut.

Socialutskottets beslut
Vid tillfällig vistelse i Rättviks kommun faktureras den enskildes
bosättningskommun en avgift för varje påbörjat hemsjukvårds-/hembesök
med 550 kr. Debiteringen ska träda i kraft den 180501.
___________________

_____________________________________________________________________________________
Justerandes sign
Utdragsbestyrkande
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Datum

2018-03-26
Socialförvaltningen
Annelie Granath, 0248-70312
annelie.granath@rattvik.se

Avgift hemsjukvård vid tillfällig vistelse
Ärendebeskrivning
Kommunen har ansvar för hemsjukvård efter skatteväxling och
överenskommelse 2013. Dessa överenskommelser kan se olika ut i landet
och det behöver förtydligas hur hanteringen och debiteringen ska ske när det
gäller hemsjukvård för tillfällig vistelse i Rättviks kommun.
I första hand ska primärvården kontaktas utifrån tröskelprincipen. Om
personen inte kan ta sig till vårdcentralen för att få vård och behandling, kan
kommunal hemsjukvård bli aktuell.
Praktiskt innebär det att bosättningskommunen ansvarar över att
informationsöverföring sker med aktuell läkemedelslista, planerade åtgärder
samt egenvårdsbedömning.
Bosättningskommunen ansvarar över kostnaderna för hemsjukvård i
vistelsekommunen. Överenskommelsen om kostnaden ska i planerade
ärenden vara gjord före de aktuella insatserna utförs. Detta ska framgå i
informationsöverföringen tillsammans med fakturamottagare/adress samt
ansvarig chef. Rättviks kommun debiterar varje påbörjat hemsjukvårds/hembesök med 550: -.
Förvaltningens förslag till beslut
Att anta förslaget om att: vid tillfällig vistelse i Rättviks kommun faktureras
den enskildes bosättningskommun en avgift för varje påbörjat hemsjukvårds/hembesök med 550 kr. Debiteringen ska träda i kraft den 180501.

Lena Fröyen
Förvaltningschef

Annelie Granath
Verksamhetschef

Webbplats

E-post

Rättviks kommun

rattvik.se

sociala@rattvik.se

Postadress

Besöksadress

Telefon

Fax

Bankgiro

795 80 Rättvik

Golfvägen 1
795 33 Rättvik

0248-70 000 vx

0248-70 346

469-9179
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Organisationsnr

212000-2171

Sida

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2018-05-09
Socialutskottet

SU § 99

Dnr 2018/386 75

Revidering av socialförvaltningens delegations
förteckning
Ärendebeskrivning
Tidigare har det varit möjligt för en person att få dispens att ingå äktenskap
innan personen fyllt 18 år (dåvarande 15 kap. 1 § 2 st ÄktB). Denna
bestämmelse är nu borttagen och därför behöver punkten 11.23 ”Yttrande
beträffande äktenskapsdispens” tas bort ur socialförvaltningens
delegationsförteckning.
Förvaltningens förslag till beslut
Punkt 11.23 ”Yttrande beträffande äktenskapsdispens” utgår från
socialförvaltningens delegationsförteckning.
Yrkanden
Inger Eriksson (S) yrkade bifall till förvaltningens förslag.

Socialutskottets förslag till Kommunstyrelsen
Punkt 11.23 ”Yttrande beträffande äktenskapsdispens” utgår från
socialförvaltningens delegationsförteckning.
___________________

_____________________________________________________________________________________
Justerandes sign
Utdragsbestyrkande
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Datum

2018-04-23
Socialförvaltningen
Stöd och omsorg
Maria Lasell, 0248-704 84
maria.lasell@rattvik.se

Revidering av socialförvaltningens
delegationsförteckning
Ärendebeskrivning
Tidigare har det varit möjligt för en person att få dispens att ingå äktenskap
innan personen fyllt 18 år (dåvarande 15 kap. 1 § 2 st ÄktB). Denna
bestämmelse är nu borttagen och därför behöver punkten 11.23 ”Yttrande
beträffande äktenskapsdispens” tas bort ur socialförvaltningens
delegationsförteckning.
Förvaltningens förslag till beslut
Punkt 11.23 ”Yttrande beträffande äktenskapsdispens” utgår från
socialförvaltningens delegationsförteckning.

Maria Lasell
Enhetschef IFO

Lena Fröyen
Förvaltningschef

Webbplats

E-post

Rättviks kommun

rattvik.se

sociala@rattvik.se

Postadress

Besöksadress

Telefon

Fax

Bankgiro

795 80 Rättvik

Golfvägen 1
795 33 Rättvik

0248-70 220

0248-70 305

469-9179
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2017-12-07
Socialutskottet

SU § 334

Dnr 2015/233 75

Motion införande av intraprenad i vård och omsorg
Rättviks kommun
Ärendebeskrivning
Socialdemokraterna, genom Jan Dahlquist, inlämnade 2015-04-27
rubricerade motion. Se bilaga.
I motionen föreslås att:
-

Rättviks kommun utreder möjligheten att införa intraprenad
inom vård- och omsorgsverksamheten

-

utredningsuppdraget också innebär att ta fram förslag på vilka
riktlinjer och regelverk för eventuella intraprenader som ska gälla
i kommunen

-

se över vilka ändringar i reglementen som kan behövas göras vid
eventuellt inrättande av intraprenad

Samtliga ovanstående punkter behöver utredas för att en tillfredsställande
helhetsbild ska finnas som underlag inför ett beslut att eventuellt införa
intraprenad.
Kommunfullmäktiges beslut 2015-06-11
- Motionen tas emot och överlämnas till kommunstyrelsen för
beredning.
__________________
Fredrik Ollén (M) och förvaltningschef för socialförvaltningen Lena Fröyen
föredrog ärendet.
Det har varit hit en intraprenadsexpert som beskrivit för och nackdelar, det
som framgick är att det är viktigt att ha ekonomi enheten med. Dock har
ekonomienheten inte möjlighet att få till detta, bla pga deras arbete med
heltidsprojektet. Det behöver väljas mellan intraprenadsprojektet eller
heltidsprojektet.
Yrkanden
Fredrik Ollén (M) yrkade att motionen ska avslås då det i dagsläget är
ogenomförbart då arbetet med heltidsprojektet pågår samt att
förutsättningarna ekonomiskt saknas.
Proposition
Ordföranden ställde proposition på ovanstående yrkande och fann att
socialutskottet bifallit detsamma.

_____________________________________________________________________________________
Justerandes sign
Utdragsbestyrkande
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2017-12-07

Socialutskottet

Socialutskottets förslag till kommunstyrelsen
- Avslå motionen då det i dagsläget är ogenomförbart då arbetet med
heltidsprojektet pågår samt att förutsättningarna ekonomiskt saknas.
___________________

Justerandes sign
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YTTRANDE

Stab och serviceförvaltningen / KS

Ange enhetsnamn
Klicka här för att ange text.

Datum

Dnr

2017-05-09

2015/233 75

Ert datum

Er referens

lena.froyen@rattvik.se

För kännedom

Namn
Kontaktperson
Klicka här för att ange text.
Postnummer. Ort

Svar på motion gällande införande av intraprenad inom
vård- och omsorgen i Rättvik.
Ärendebeskrivning
Jan Dahlquist (S) har inkommit med motion innehållande förslag gällande
intraprenad i ett led att vara en attraktiv arbetsgivare. Dahlqvist uppger att
införande av intraprenad kan leda till ökad flexibilitet och nytänkande och
därmed möjligheter till utveckling och förbättring av verksamheten och i
förlängningen en bättre arbetsmiljö.
Socialförvaltningens synpunkter
Förvaltningen ser positivt på, och välkomnar, alla former av innovation och
utveckling inom samtliga dess verksamheter.
Undertecknad håller med Dahlqvist i nödvändigheten av att en utredning bör
ligga som grund innan beslut av denna dignitet fattas. En intraprenad
förutsätter även ett initiativ från en personalgrupp och inte från
förvaltningen.
Idag pågår ett projekt delat mellan socialförvaltningen och personalenheten
där förutsättningar för flexibilitet, arbetstidsmodeller samt möjlighet till ökat
sysselsättningsgrad utreds.
Projektet skall utmynna i en handlingsplan gällande kommunal och SKL´s
överenskommelse om att heltid ska vara norm.
Enligt avtalet ska alla arbetsgivare, med utgångspunkt från verksamhetens
behov och resurser, utarbeta en handlingsplan för hur andelen medarbetare
som arbetar heltid ska öka. Planen ska finnas på plats 2017-12-31 och vara
en utgångspunkt för det fortsatta arbetet med årlig avstämning fram till
2021-05-31.
Lena Fröyen
Förvaltningschef

Ansvarig
Titel.

Webbplats

E-post

Rättviks kommun

rattvik.se

rattvik@rattvik.se

Postadress

Besöksadress

Telefon

Fax

Bankgiro

795 80 Rättvik

Vasagatan 1
795 30 Rättvik

0248-70 000 växel

0248-70 150

469-9179
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Sida

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2018-05-08
Kommunstyrelsens allmänna utskott

AU § 33

Dnr 2018/278 048

Kulturarvscentrum vid Gammelstan i Norrboda
Ärendebeskrivning
Ore Hembygdsförening ansöker om kommunal delfinansiering till projektet
Kulturarvscentrum vid Gammelstan i Norrboda. Projektet består av olika
etapper och i den första etappen önskas bidrag till att kunna få till lämpliga
förrådsutrymmen och visningslokaler för de äldre föremålen i anslutning till
Gammelstan.
Yrkanden
Annette Riesbeck (C) yrkade bifall till ansökan förutsatt att den av Ore
Hembygdsförenings planerade finansieringsplan hålls och att övriga
finansiärer bifaller Ore Hembygdsförenings ansökan.
Proposition
Ordförande ställde proposition på ovanstående yrkande och fann att
allmänna utskottet bifallit detsamma.
Allmänna utskottets förslag till kommunstyrelsen
1. Ore Hembygdsförenings ansökan om 100 000 SEK från Rättviks
kommun bifalls under förutsättning att den av Ore
Hembygdsförenings finansieringsplan hålls och att övriga finansiärer
bifaller Ore Hembygdsförenings ansökan enligt plan.
2. Medlen tas ur kommunstyrelsens budget.
___________________

_____________________________________________________________________________________
Justerandes sign
Utdragsbestyrkande
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2018-05-08
Kommunstyrelsens allmänna utskott

AU § 35

Dnr 2018/420 048

Ansökan från Musik vid Siljan Vänförening 2018
Ärendebeskrivning
Musik vid Siljan Vänförening har ansökt om ekonomiskt bidrag om 75 000
SEK avseende marknadsföring samt utvecklingsinsatser under 2018. Medlen
ska bland annat verka för att:


fortsatt trygga och stärka kvalitativa musikupplevelser i en unik
kultur- och naturmiljö vid Siljan



stötta det 30-talet lokala arrangörers konserter, spelmansstämmor,
bystugedanser, kurser mm som tidigare erhållit marknadsföringsstöd

Yttranden
Hans Furn (C), Annette Riesbeck (C) och Anki Dåderman (S) yttrade sig i
ärendet.
Yrkanden
Annette Riesbeck (C) yrkade att Rättviks kommun deltog i diskussionerna
och i beslutet att lägga ner Musik vid Siljan. Trots detta har föreningen sökt
och fått bidrag från Rättviks kommun till sin verksamhet under ett par år.
Sedan beslutet om en nedläggning togs har kommunstyrelsen beviljat utökat
bidrag till bland andra Folkmusikens Hus och Boda hembygdsförening, detta
för att de i sin tur ska kunna utveckla kulturutbudet i kommunen. Det finns
därför inte möjlighet att ge ytterligare stöd till Musik vid Siljan och av den
anledningen avslå ansökan om bidrag under 2018.
Proposition
Ordförande ställde proposition på ovanstående yrkande och fann att
allmänna utskottet bifallit detsamma.
Allmänna utskottets förslag till kommunstyrelsen
- Avslå Musik vid Siljan Vänförenings ansökan om bidrag för 2018.
___________________

_____________________________________________________________________________________
Justerandes sign
Utdragsbestyrkande
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Till Rättviks kommun, 795 80 Rättvik

Ansökan om ekonomiskt bidrag
Musik vid Siljans Vänförening ansöker hos Rättviks och Leksands kommuner om 75 000 kr vardera
avseende marknadsföringssamverkan och utvecklingsinsatser 2018 för
- att fortsatt trygga och stärka kvalitativa musikupplevelser i en unik kultur- och naturmiljö vid
Siljan under det gemensamma varumärket Musik vid Siljan, musikvecka 27 (sedan 1969)
- att stötta de 30-talet lokala arrangörers konserter, spelmansstämmor och bystugedanser, kurser
mm, som tidigare erhållit marknadsföringsstöd indirekt via Musik vid Siljan ABs tidigare ägare.
Vår ansökan om bidrag motsvarar den ansökan som gjorts under tidigare år.
Bakgrund
Musik vid Siljans Vänförening övertog 2016 tidigare ägares i Musik vid Siljan AB ansvar för att
samordna och utveckla marknadsföringen mm för tidigare samverkande arrangörer. Deras musikutbud
är viktiga förmedlare av Nedansiljans turismprofil och kulturarv och vill fortsätta genomföra
spelmansstämmor, konserter och kurser. Med fortsatt ekonomiskt stöd från Rättviks och Leksands
kommuner, samt från Landstinget Dalarna kan marknadsföring 2018 genomföras omfattande
35-talet konserter och spelmansstämmor
10-talet bystugedanser
25-talet kurser i musik och dans
Arrangemangen 2017 samlade totalt 17 185 besökare/deltagare.
Musikveckan stärker kulturlivet och bilden av Siljansbygden
Musik vid Siljan och musikvecka 27 betyder mycket för publiken, för arrangörerna och för bilden av
Siljansbygden. Därför vill Vänföreningen bygga vidare på detta engagemang, och vill tillsammans med
arrangörer och andra intressenter förstärka och utveckla musik- och kulturveckan för 2018, och
fortsätta planeringen inför jubileumsveckan 2019, då det är 50 år sedan Musik vid Siljan startades på
initiativ av Rättviks och Leksands kommuner .
Vecka 27 vid Siljan erbjuder ett för Sverige unikt musikutbud. Musik vid Siljan, tillsammans med
Dalhallas program samma vecka, drar ca 35 000 besökare till bygden. Här finns potential för att
stärka och profilera musikveckan, kulturen, och utbudet ytterligare.
Musik vid Siljans Vänföreningen har erhållit bidrag med 75 000 kr från Landstinget Dalarna för
2018. Vi hoppas på fortsatt ekonomiskt stöd också från Leksands och Rättviks kommuner, och
inbjuder till fortsatt samarbete kring att trygga och stärka kvalitativa musik- och kulturupplevelser i
en unik kultur- och naturmiljö vid Siljan.
MvS Vänföreningen medverkar gärna för att vidareutveckla våra intentioner, vår
genomförandeplan och diskutera upplägg kring jubiléumsveckan 2019.
Leksand 2018-04-29
Bo Pettersson
Ordförande i Musik vid Siljan Vänförening
______________________________________________________________________________
Musik vid Siljans Vänförening, c/o Bo Pettersson, Hjulbäck Båthusåkersgattu 14, 793 97 Siljansnäs.
Telefon: 070-662 22 97 Mail: bo.mia@telia.com
Vänföreningens Bankgiro: 5649-1707
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2018-04-24
Kommunstyrelsen

KS § 73

Dnr 2018/263 002

Uppdatering av kommunstyrelsens
delegationsförteckning - SUF
Ärendebeskrivning
Kommunstyrelsens delegationsförteckning för Samhällsutvecklingsförvaltningen (SUF) har setts över och förslag på revideringar under ”Markoch fastighetsärenden” samt ”Trafik” medföljer skrivelsen, se bilagor.
Förvaltningens förslag till beslut
- Godkänna de föreslagna revideringarna enligt bilagor.
Samhällsbyggnadsutskottets förslag till kommunstyrelsen
- Enligt förvaltningens förslag.
____________________
Yttranden
Lars-Erik Kalles (S), Jonny Jones (C) och Joanna Stridh (C) yttrade sig i
ärendet.
Yrkanden
Annette Riesbeck (C) yrkade att ärendet återremitteras för vidare utredning.
Proposition
Ordförande ställde proposition på Annette Riesbecks (C) yrkande och
samhällsbyggnadsutskottets förslag och fann att kommunstyrelsen bifallit
Annette Riesbecks (C) yrkande.
Kommunstyrelsens beslut
- Ärendet återremitteras till samhällsutvecklingsförvaltningen för
vidare utredning.
_________________
Sändlista:

SUF

_____________________________________________________________________________________
Justerandes sign
Utdragsbestyrkande
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2018-05-09
Samhällsbyggnadsutskottet

SBU § 30

Dnr 2018/263 002

Uppdatering av kommunstyrelsens
delegationsförteckning – SFU
Ärendebeskrivning
Kommunstyrelsens delegationsförteckning för Samhällsutvecklingsförvaltningen (SUF) har setts över och förslag på revideringar under ”Markoch fastighetsärenden” samt ”Trafik” medföljer skrivelsen, se bilagor.
Förvaltningens förslag till beslut
- Godkänna de föreslagna revideringarna enligt bilagor.
Samhällsbyggnadsutskottets förslag till kommunstyrelsen
- Enligt förvaltningens förslag.
____________________
Yttranden
Lars-Erik Kalles (S), Jonny Jones (C) och Joanna Stridh (C) yttrade sig i
ärendet.
Yrkanden
Annette Riesbeck (C) yrkade att ärendet återremitteras för vidare utredning.
Proposition
Ordförande ställde proposition på Annette Riesbecks (C) yrkande och
samhällsbyggnadsutskottets förslag och fann att kommunstyrelsen bifallit
Annette Riesbecks (C) yrkande.
Kommunstyrelsens beslut
- Ärendet återremitteras till samhällsutvecklingsförvaltningen för
vidare utredning.
_________________
Yrkande
Britt-Marie Essell (S) yrkar bifall till förvaltningens förslag till beslut enligt
bilaga med ändringen att det är SBU som är delegat för ärendeslaget
”Utarrendera eller på annat sätt upplåta fastighet under en tid av högst 5
år”
Proposition
Ordförande ställer proposition på ovanstående yrkande och finner att
samhällsbyggnadsutskottet bifaller detsamma.

_____________________________________________________________________________________
Justerandes sign
Utdragsbestyrkande
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2018-05-09

Samhällsbyggnadsutskottet

Samhällsbyggnadsutskottets förslag till kommunstyrelsen
- Godkänna de föreslagna revideringarna enligt bilaga med ändringen
att det är SBU som är delegat till ärendeslaget ”Utarrendera eller på
annat sätt upplåta fastighet under en tid av högst 5 år.
___________________

Justerandes sign
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TJÄNSTESKRIVELSE
Datum

Dnr

2018-03-22

2018/263 002

Samhällsutvecklingsförvaltningen
Kommunstyrelsen
Anders Sydén, Tfn
anders.syden@rattvik.se

Uppdatering av kommunstyrelsens
delegationsförteckning - SUF
Ärendebeskrivning
Kommunstyrelsens delegationsförteckning för Samhällsutvecklingsförvaltningen (SUF) har setts över och förslag på revideringar under ”Markoch fastighetsärenden” samt ”Trafik” medföljer skrivelsen, se bilagor.
Förvaltningens förslag till beslut
- Att godkänna de föreslagna revideringarna enligt bilagor.

Jonny Gahnshag
Förvaltningschef

Anders Sydén
Mark- och Planchef

Webbplats

E-post

Rättviks kommun

rattvik.se

kommun@rattvik.se

Postadress

Besöksadress

Telefon

Fax

Bankgiro

795 80 Rättvik

Vasagatan 1
795 30 Rättvik

0248-70 000 växel

0248-70 150

469-9179
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212000-2171

1

NR

Lagrum
Ärendeslag

Anmärkning
Delegat

-

Allmänt

-

Avge yttrande begränsade till samhällsbyggnadsutskottets
verksamhetsområde.

SBU
-

Mark- och fastighetsärenden
Utarrendera eller på annat sätt upplåta fastighet under en tid av högst 5 år

-

SBU

Utarrendera eller på annat sätt upplåta fastighet under en tid av högst 3 år

-

Mark- och planchef

Utarrendera eller på annat sätt upplåta fastighet under en tid av högst 1
år
Teckna markavtal på 10 år med markägare för att nyttja mark

Mark- och
exploateringsing.
-

Mark- och planchef

-

Markingenjör

Köp, försäljning, byte av fastighet eller fastighetsdel eller fastighetsreglering
och i samband därmed träffa ekonomiska uppgörelser upp till ett belopp av 22
basbelopp

-

SBU

Köp, försäljning, byte av fastighet eller fastighetsdel eller fastighetsreglering
och i samband därmed träffa ekonomiska uppgörelser upp till ett belopp om
11 basbelopp

-

Mark- och planchef

* som ovan upp till ett belopp om 6 basbelopp

-

Markingenjör

* som ovan på 5 år

56

2
Utse ombud för kommunen vid förrättning hos fastighetsbildningsmyndighet
och enligt lagen om förvaltning av samfälligheter med behörighet att å
kommunens vägnar ansöka om sådan förrättning och att företräda kommunen
vid förrättningen med behörighet i övrigt som anges i 12 kap 14 §
rättegångsbalken

-

SBU ordf

Utse ombud som vid planarbete och i bygglovsärenden företräder kommunen
som markägare

-

Förvaltningschef

Genom avtal eller tillämpning av bestämmelserna i plan- och bygglagen,
fastighetsbildningslagen, anläggningslagen eller ledningsrättslagen tillförsäkra
kommunen rätt till servitut, ledningsrätt eller nyttjanderätt i annan tillhörig
fastighet och medverka till ändring eller upphävande av sålunda uppkommen
rätt

-

Mark- och planchef

Genom avtal eller tillämpning av bestämmelserna i fastighetsbildningslagen,
anläggningslagen eller ledningsrättslagen belasta kommunens mark med
servitut, ledningsrätt eller nyttjanderätt för ledning, rätt till väg eller rätt till
anläggning enligt antagen detaljplan och medverka till ändring eller
upphävande av sålunda uppkommen rätt

-

Mark- och planchef

Beställningar i lantmäterifrågor, t ex avstyckningar, fastighetsregleringar,
fastighetsbestämningar, anläggningsåtgärder, inskrivningsärenden eller
sökande av lagfart och inteckningar.

-

Mark- och planchef

Rivning av byggnader belägna på allmän platsmark inom antagen detaljplan

-

Mark- och planchef

Uthyrning av bostäder/lokaler

-

Markingenjör

Upplåtelse av allmän platsmark

-

Vägingenjör

Utsträckning, nedsättning, dödning, sammanföring och relaxation av
inteckningar, utbyte av pantbrev och härmed jämförliga åtgärder

-

Förvaltningschef
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3
Beslut om avverkning på kommunens mark

-

SBU

Beslut om röjning och föryngringsåtgärder

-

Mark- och planchef

Beslut om planbesked

-

SBU

Beslut om planuppdrag

-

SBU

Beslut om att gå ut i samråd

-

SBU

Godkännande

-

SBU

Godkännande av miljöbedömning

-

SBU

Beslut om att gå ut i samråd

-

SBU

Beslut om granskning

-

SBU

Godkännande

-

SBU

Godkännande av miljöbedömning

-

SBU

Besluta i ärenden rörande uppgifter enligt förordningen om flyttning av fordon

-

Vägingenjör

Bidrag till privata/enskilda vägar och belysning enligt fastställda regler

-

Vägingenjör

Utfärdande av lokala trafikföreskrifter

-

Tillfälliga lokala trafikföreskrifter med stöd av TrF till en tid som ej får överstiga
12 månader

-

Trafiksamordnare
Vägingenjör
Trafiksamordnare

Planärenden

Standardförfarande

Utökat förfarande

Trafik

58
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Dispenser och tillfälliga undantag från lokala trafikföreskrifter med stöd av TrF

-

Trafiksamordnare

Remissyttrande avseende trafiknämndsfrågor

-

Trafiksamordnare

Utfärdande av parkeringstillstånd

-

Administratör/trafikhandläggare
Trafiksamordnare

-

Trafiksamordnare

Skolskjuts i en annan kommun än hemkommunen, får överklagas hos allmän
förvaltningsdomstol
* grundskolan SL 10 kap 33 §
* grundsärskolan SL 11 kap 32 §

-

Trafiksamordnare

Skolskjuts – kostnadsfri skolskjuts för elev som med stöd av SL 19 kap 13 §
går i annan kommuns gymnasiesärskola

-

Trafiksamordnare

Stöd till föreningar enligt fastställda riktlinjer

-

Fritidschef/Kulturchef Tar beslut inom respektive
område.

Stöd till föreningar
- utanför fastställda riktlinjer

-

Skolskjuts och färdtjänst
Skolskjuts i hemkommunen, får överklagas hos allmän förvaltningsdomstol
* grundskolan SL 10 kap 32 §
*
grundsärskolan SL 11 kap 31 §
*
gymnasiesärskolan, kostnadsfri skolskjuts SL 19 kap 20 §

Fritid/Kultur

Tillståndsgivning, registrering och tillsyn av lokala lotterier enligt lotterilagen

59

Ksau
Fritidschef

1

NR

Lagrum
Ärendeslag

Anmärkning
Delegat

-

Allmänt

-

Avge yttrande begränsade till samhällsbyggnadsutskottets
verksamhetsområde.

SBU
-

Mark- och fastighetsärenden
Utarrendera eller på annat sätt upplåta fastighet under en tid av högst 5 år

-

SBU ordf

Utarrendera eller på annat sätt upplåta fastighet under en tid av högst 3 år

-

Mark- och planchef

Teckna markavtal på 10 år med markägare för att nyttja mark

-

Mark- och planchef

-

Markingenjör

Köp, försäljning, byte av fastighet eller fastighetsdel eller fastighetsreglering
och i samband därmed träffa ekonomiska uppgörelser upp till ett belopp av 22
basbelopp

-

SBU

Köp, försäljning, byte av fastighet eller fastighetsdel eller fastighetsreglering
och i samband därmed träffa ekonomiska uppgörelser upp till ett belopp om
11 basbelopp

-

Mark- och planchef

* som ovan upp till ett belopp om 6 basbelopp

-

Markingenjör

Utse ombud för kommunen vid förrättning hos fastighetsbildningsmyndighet
och enligt lagen om förvaltning av samfälligheter med behörighet att å
kommunens vägnar ansöka om sådan förrättning och att företräda kommunen
vid förrättningen med behörighet i övrigt som anges i 12 kap 14 §
rättegångsbalken

-

SBU ordf

* som ovan på 5 år
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2
Utse ombud som vid planarbete och i bygglovsärenden företräder kommunen
som markägare

-

Förvaltningschef

Genom avtal eller tillämpning av bestämmelserna i plan- och bygglagen,
fastighetsbildningslagen, anläggningslagen eller ledningsrättslagen tillförsäkra
kommunen rätt till servitut, ledningsrätt eller nyttjanderätt i annan tillhörig
fastighet och medverka till ändring eller upphävande av sålunda uppkommen
rätt

-

Mark- och planchef

Genom avtal eller tillämpning av bestämmelserna i fastighetsbildningslagen,
anläggningslagen eller ledningsrättslagen belasta kommunens mark med
servitut, ledningsrätt eller nyttjanderätt för ledning, rätt till väg eller rätt till
anläggning enligt antagen detaljplan och medverka till ändring eller
upphävande av sålunda uppkommen rätt

-

Mark- och planchef

Beställningar i lantmäterifrågor, t ex avstyckningar, fastighetsregleringar,
fastighetsbestämningar, anläggningsåtgärder, inskrivningsärenden eller
sökande av lagfart och inteckningar.

-

Mark- och planchef

Rivning av byggnader belägna på allmän platsmark inom antagen detaljplan

-

Mark- och planchef

Uthyrning av bostäder/lokaler

-

Markingenjör

Upplåtelse av allmän platsmark

-

Vägingenjör

Utsträckning, nedsättning, dödning, sammanföring och relaxation av
inteckningar, utbyte av pantbrev och härmed jämförliga åtgärder

-

Förvaltningschef

Beslut om avverkning på kommunens mark

-

SBU

Beslut om röjning och föryngringsåtgärder

-

Mark- och planchef

-

SBU

Planärenden
Beslut om planbesked
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3
Beslut om planuppdrag

-

SBU

Beslut om att gå ut i samråd

-

SBU

Godkännande

-

SBU

Godkännande av miljöbedömning

-

SBU

Beslut om att gå ut i samråd

-

SBU

Beslut om granskning

-

SBU

Godkännande

-

SBU

Godkännande av miljöbedömning

-

SBU

Besluta i ärenden rörande uppgifter enligt förordningen om flyttning av fordon

-

Vägingenjör

Bidrag till privata/enskilda vägar och belysning enligt fastställda regler

-

Vägingenjör

Utfärdande av lokala trafikföreskrifter

-

SBU

Tillfälliga lokala trafikföreskrifter med stöd av TrF till en tid som ej får överstiga
12 månader

-

Trafiksamordnare

Dispenser och tillfälliga undantag från lokala trafikföreskrifter med stöd av TrF

-

Trafiksamordnare

Remissyttrande avseende trafiknämndsfrågor

-

Trafiksamordnare

Utfärdande av parkeringstillstånd

-

Trafiksamordnare

Standardförfarande

Utökat förfarande

Trafik

Skolskjuts och färdtjänst
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4
Skolskjuts i hemkommunen, får överklagas hos allmän förvaltningsdomstol
* grundskolan SL 10 kap 32 §
*
grundsärskolan SL 11 kap 31 §
*
gymnasiesärskolan, kostnadsfri skolskjuts SL 19 kap 20 §

-

Trafiksamordnare

Skolskjuts i en annan kommun än hemkommunen, får överklagas hos allmän
förvaltningsdomstol
* grundskolan SL 10 kap 33 §
* grundsärskolan SL 11 kap 32 §

-

Trafiksamordnare

Skolskjuts – kostnadsfri skolskjuts för elev som med stöd av SL 19 kap 13 §
går i annan kommuns gymnasiesärskola

-

Trafiksamordnare

Stöd till föreningar enligt fastställda riktlinjer

-

Fritidschef/Kulturchef Tar beslut inom respektive
område.

Stöd till föreningar
- utanför fastställda riktlinjer

-

Fritid/Kultur

Tillståndsgivning, registrering och tillsyn av lokala lotterier enligt lotterilagen
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Ksau
Fritidschef

Sida

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2018-05-08
Kommunstyrelsens allmänna utskott

AU § 36

Dnr 2018/419 00

Årsredovisning och revisorernas rapport 2017
Nedansiljans samordningsförbund
Ärendebeskrivning
Förelåg Nedansiljans samordningsförbunds årsredovisning för
räkenskapsåret 2017.
Yrkanden
Annette Riesbeck (C) yrkade att årsredovisningen godkänns och att styrelsen
beviljas ansvarsfrihet.
Proposition
Ordförande ställde proposition på ovanstående yrkande och fann att
allmänna utskottet bifallit detsamma.
Allmänna utskottets förslag till kommunstyrelsen
1. Godkänna årsredovisningen för Nedansiljans samordningsförbund
för räkenskapsåret 2017.
2. Bevilja styrelsen ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2017.
3. Revisionsberättelsen läggs till handlingarna.
___________________

_____________________________________________________________________________________
Justerandes sign
Utdragsbestyrkande
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Ordföranden har ordet

C
—

vi har lagt ett mycket händelserikt år bakom oss i Nedansiljans Samordningsföt
bunds historia och der är med viss stolthet jag få vara dcl av att överlämna denna
årstedovisning för medlemmars, samverkansparters och övriga intresserades läsning.
1

‘ en
välfärdssrat. Inte primärt för att spara på samhällets resurser utan 6ir att optimera
och påskynda arbetet med våra kommuninvånare i behov av stöd, för att de snabbare ska uppnå själv
ständighet och möjlighet att uppf5zlla sina drömmar. När det uppnås sparas även samhällets resurser.
Samordningsförbundens uppgift är att stimulera samverkan mellan myndigheterna som alla var och
en har till uppgift att på olika sätt i sin profession hjälpa tillbaka individer till egen försörjning eller
hjälpa de som av olika skäl inte kommit in i arbetslivet eller studier.

Jag ar overtygad om att samverkansatbete at nodvandigr och bor efterstravas

/

För att samverkan ska bli en verklighet kräver det den god samverkanskultur som måste odlas, upp
muntras och rent av uppmanas från huvudmännen till de olika myndigheterna.
Därför tycker jag att samordningsfiirbundets mål, “att dterupprätta ochförankra en stark samverkans
kultur inom samordningsfifrbundets region samt öka kunskapen om dess möjligheter att bidra till sam ver
kan”, varit det allra viktigaste målet att lyckas väl med.
Det har bland annat skett genom att förbundschefen och styrelse utfört ett ihärdigt dialogarbete för
art informera och utbilda om vad samordningsförbundet kan bidra med.
Kännedomen om Nedansiljans samordningsförbund i regionen har ökat markant.
Det är min övertygade tro, att ett genuint intresse för samverkan tar över när medverkande parter ar
upp ögonen för dess effektivitet och porenrial till framgång. Därför är utvecklingsarbetet under 2018
att sätta fokus på uppföljnings- och utvärderingsfrågor viktigt för att konkret visa parterna på resulta
ten av de samverkansinsatser som genomförs.
Jag vill rikta stort tack till förbundets styrelse, förbundschef och samverkansparter för alla värdefulla
insatser 2017. Vi ser fram emot ett nytt händelserikt år 2018 då vi kommer kunna lägga fullt fokus på
samverkansinsatser och mindre på internt omställnings- och utvecklingsarbete.

Tintin Löfdahl
Styrelseordförande
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1.

Förvaltningsberättelse

Årsredovisningen innehåller en översiktlig redogörelse av resultat och verksamhetsutveckling samt en
redovisning av det ekonomiska utfallet för budgetåret 2017.
Till redovisningen hör två bilagor.

1.1 Sammanfattning av verksamhetsåret
samordningsförbundet ett intensivt förändringsarhete som syftade till att tyd
liggöra samordningsf’örbundets roll och uppdrag i regionen.
Förändringsarbetet har varit angeläget. Huvuddelen av sarnordningsförbundets medel har sedan
starten fördelats till en individinrikrad insats och verksamheten ifråga har i flera avseenden likstälits
med samordningsförbundet. Förändringsarbetet har därför omfattat art, i många olika sammanhang,
tydliggöra och fbrklara samordningsförbundets roll, uppdtag och dess möjligheter att bidra till en ut
ökad samverkan mellan samordningsförbundets parter.
Arbetet från 2016 har under 2017 börjat ge resultat; nya samverkansinsatser har genomförts och?
eller är i uppstartsskedet vid utgången av 2017. Styrelsen i Nedansiljans samordningsförbund har där
till arbetat med att ra fram en finansiell strategi som i olika delar har verkställts under 2017.
Under 2016 påbörjade

den tidigare inriktning som samordningsförbundet antagit, har behov funnits av
att ta fram nya eller uppdatera äldre styrdokument inom samordningsförhundet och ett omfattande
internt arbete har därvid genomförts. Genom att tillse att samordningsförbundet har tydliga styrdo
kument skapas förutsättningar för ett solitt styrelsearbete.
Mot bakgrund av

har under 2017 alltjämt i huvudsak heviljats till en individinriktad
insats (Teamet på Centralen). Under 2017 har sammanlagt 77 deltagare varit inskrivna i verksam
heten, varav 31 personer är nya deltagare för året. 25 individärenden har avslutats under 2017 varav
14 personer (10 kvinnor och f5’ra män) har nått arbete, studier och/eller står till arbetsmarknadens
förfogande (arbetssökande).
Därtill har samordningsförbundet finansierat flera strukturella insatser under året som syftat till art
dels främja en utökad samverkan mellan parrerna, dels analysera och kartlägga nya målgrupper och?
eller behov.
Samordningsförbundets medel

ovan nämnda historik har samordningsförbundets verksamhetsmål för 2017 formu
lerats utifrån en utgångspunkt att “återupprätta” samverkansarbetet och informera om samordnings—
förbundets möjligheter att stödja parterna i att bygga upp nya samverkansprojekt. Arbetet är avgö
rande för samordningsförhundets legitimitet för att fortsatt bidra till och utveckla samverkan mellan
parterna i regionen. Utifrån denna ansats är inåluppfyllelsen för 2017 mycket god.
Mot bakgrund av

har erhållit 3 720 tkr från medlemmarna för 2017 och övriga intäkter uppgår
till 8 tkr. Kosrnaderna har sammanlagt uppgått till 4421 rkr vilket gav resultatet —693 tkr. Förbundet
har ett ackumulerat överskott om l 063 tkr,
Samordningsförbundet
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1.2 Om förbundet
1.2.1 ORGANISATION

Samordningsförbundet är en fristående juridisk organisation med Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, Landstinget Dalarna samt kommunerna Leksand, Rättvik och Gagnef som medlemmar. För
bundets organisation består av en styrelse som utses av medlemmarna. Det operativa arbetet sköts av
en förbundschef.
1.2.2 HISTORIK

Samordningsförbundet bildades den 1 april 2007.
1.2.3 LAGRUM

Samordningsförbundet verkar utifrån Lagen om finansiell samordning av rehabilireringsinsatser
(2003:1210) och förbundsordningen som beslutats av samordningsfbrbundets medlemmar. Lagens
syfte är att ge lokala aktörer möjligheter att utveckla samverkan inom rehabiliteringsområdet och sam
ordna gemensamma insatser riktade till personer i behov av samordnad rehabilitering samt underlätta
en effektiv resursanvändning.
Samordningsförbundet följer även lagen om kommunal redovisning (1997:614) och kommunallagen
(1991:900) i tillämpliga delar.
1.2.4 UPPDRAG

De verksamheter som förbundet finansierar kompletterar myndigheternas ordinarie verksamhet. Sam
ordningsförbundens uppgift är i första hand att verka för att medborgare ska få stöd och rehabilitering
till egen försörjning. På individnivå verkar samordningsförhundet genom att finansiera insatser som
bedrivs av de samverkande parterna.
Samordningsförbundet stödjer också aktivt insatser som syftar till att skapa strukturella förutsätt
ningar för att myndigheterna ska kunna samarbeta bättre. Det kan t ex handla om kompetensurveck
ung och kunskapsutbyte.
1.2.5 FINANSIERING/MEDLEMSAVGIFTER

2017 års tilldelning från förbundsmedlemmarna uppgick till 3720 tkr, där Försäkringskassan och
Arbetsförmedlingen bidrar med hälften av medlen, landstinget med en fjärdedel och kommunerna
med en resterande fjärdedel. Mellan kommunerna sker en inbördes fördelning efter befolkningsmängd.
Utöver tilldelningen från förbundsmedlemmarna erhöll Nedansiljans samordningsförbund 546 tkr
från Myndigheten för Ungdoms- och civilsamhällesfrågor (MUCF) i enlighet med Förordning
(2016:82) om statsbidrag för Insatser för unga som varken arbetar eller studerar (se 1.4.5). Detta
bidrag är bokfört som en interimskuld då den avser verksamhet som startar 2018 och ingår därför inte
i verksamhetens erhållna bidrag i resultaträkningen under 2017.
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1.3 Beskrivning av verksamheten
1.3.1 INLEDNING

Nedansiljans samordningsförbund har sedan starten 2007 i huvudsak finansierat en insats det sk
Teamet på Centralen (Teamet) i vilken der bedrivs individinriktad rehabiliteringsverksarnhet. Tea
met består av handläggare och/eller coacher anställda av samverkansparterna. Verksamheten ifråga har
i flera avseenden varit helt likställd med samordningsifirbundets verksamhet både vad gäller utförandet
av insatsen samt dess förvaltning av ekonomi, administration m in. 1 själva verket bildades samord
ningsförbundet utifrån denna (individinriktade) verksamhet.
—

—

påbörjade satnordningsförbunder ett intensivt förändringsarbete som syftade till att tyd
liggöra samordningsförbundets roll och uppdrag. Samordningsförbundet har även stötta parterna i
att skapa nya samverkansarenor. En helt ny organisering kring Teamet har bildats och en styrgrupp för
verksamheten påbörjade sitt arbete i december 2016.
Utöver ovan beskrivna förändringsarbete har styrelsen i Nedansiljans samordningsförbund arbetat
aktivt med en finansiell strategi som i olika delar har verkställts under 2017. Syftet med strategin är att
bidra till en utökad samverkan i regionen med stöd av samordningsförbundets medel. För att åstad
komma detta förutsätts att medel till Teamet reduceras på sikt.
Under 2016

huvudsakliga skälet till att samordningsförbundet bör minska finansieringen av Teamet återfinns
emellertid i lagstiftningen och dess förarbeten till den finansiella samordningen. Finansierade insat
ser ska inte bedrivas av samordningsförbundet, uran av parterna. Inte heller ska finansierade insatser
betraktas som avgränsade projekt eller verksamheter, uran snarare utvecklas till en del av myndighe
ternas arbete. Det vill säga en framgångsrik insats bör implementeras i de ordinarie verksamhererna.
Samordningsförbundets (finansiellt) strategiska arbete spelar stor roll. Om styrelsen är tydlig med hur
man vill använda den finansiella samordningen och parternas tilldelade medel, finns stor potential att
sarnordningsförbunder kan bidra till en god och rillitsfull samverkanskulrur,
Det

del av styrelsens finansiella strategi är att harmonisera budgeten och använda det ackumule
rade överskott samordningsförbundet har samlat på sig under åren 2014—2016.
Samtidigt är der samordningsförbundets ambition att till kommande år återgå till den högre (totala)
rilldelningsnivå man har haft under tidigare perioder. Detta kan te sig en aning inorsägelsefullt, men
der ackuinulerade överskottet har under 2017 börjat förbrukas och på sikt kommer samordnings
förbundet behöva en högre andel tilldelade medel om man ska kunna upprätthålla sin ambition art
främja ytterligare samverkansinsarser i regionen. Som ert led i detta har styrelsen under 2017 arbetat
med att utveckla formerna för att nå en utökad dialog med samordningsförhunders medlemmar.
En annan

1.3.2 MÅLGRUPPER

De målgrupper som idenrifierades vara i behov av samordnade insatser inför 2017 var
1. Unga individer som har, eller riskerar art få, akriviretsersättning.
2. Personer som är nyanlända i Sverige som på grund av funktionsvariationer eller annan ohälsopro
blemarik har svårigheter art påbörja studier eller etablera sig på arbetsmarknaden.
3. Individer med psykiska eller ‘siska funktionsvariationer med svårigheter att påbörja/genomföra
studier eller etablera sig på arbetsmarknaden.
4. Individer som har varit sjukskrivna under lång tid.

Lt
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1.4 Måluppfyllelse och resultat
1.4.1 VERKSAMHETSMÅLEN 2017

Arbetet med det ovan beskriva förändringsarbeter påbörjades 2016 och arbetet under 2017 har till stor
del handlat om att förankra detta hos parterna i regionen. Verksamhetsplanen och dess mål fr 2017
formulerades därför utifrån utgångspunkten att “återupprätta” samverkansarbetet och informera om
samordningsförhundets möjligheter att stödja parterna i att bygga upp nya saniverkansprojekr. Arhetet
som inryms i niålen för 2017 får sägas vara avgörande för samordningsf’örbundcts fortsatta verksamhet
och kommer utgöra grunden för att till kommande verksamhetsår intensifiera arbetet med rex upp
följnings- och urvärderingsfrågor.
Mål 1

Att återupprätta och färankra en stark samverkanskultur nom samordningsförbundets
region samt öka kunskapen om dess möjligheter att bidra till samverkan.
Mål2

Att utveckla strukturer för att åstadkomma bättre samordning och samverkansmöjligheter
för parterna inom samordningsfärbundets region.
Mål 3

Att stödja parterna att hitta nya arbetssätt och metoder i samverkan samt främja ett
utvecklingsarbete som medför att parterna ser samordningsfärbundet som en viktig resurs
till de ordinarie verksamheterna.

1.4.2 RESULTAT OCH MÅLUPPFYLLELSE MÅL 1
1 målet inn’ms omfattande informationsinsatser som inriktats på att förtydliga och förklara samord
ningsförbunders roll i relation till insatsen Teamet samt i stort öka kunskapen om samordningsförbun
der och dess möjligheter att stödja samverkan.
Arbetet har resulterat i följande aktiviteter:

LSG Nedansiljan
Samordningsförbunder har bistått parterna i att starta en Lokal SalnverkansgrLlpp (L.SG) som omhrrar
de tre kommunerna och övriga parter. Sedan tidigare finns en LSG i Gagnef som man önskat kvarstå i.
LSG Nedansiljan höll två möten under våren och man kunde identifiera behov av att utreda och
genomlysa dels hur andra redan förekommande saniverkansgrupperingar var organiserade och vilka
frågeställningar som behandlades i dem, dels ta fram ett underlag för art rydliggöra ISG Nedansiljans
syfte och ändamål.
Mor denna bakgrund beslutades att bordlägga ISG Nedansiljans möten under hösten 2017 och art
Rättviks kommun skulle genomföra en pilorstudie i syfte art inventera samverkansbehoven inom kom
munen samt med de andra två kommunerna och övriga parter. Rättviks kommun ansökte om medel
till insatsen, se mål 3 nedan.
Frukostmöten
Samordningsförbundet har arrangerat 15’ra sk ftukosrmöten under 2017 samt medfinansierat en före
läsning med studieförbundet Vuxenskolan. Sammanlagt har 190 personer deltagit på föreläsningarna.
forts.
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Hemsidan

Samordningsförbundets hemsida har under 2017 utvecklats mcd syftet att Förtydliga samordnings
Förbundets verksamhet. Arbetet innefattar även layoutstöd vid framtagande av stvrdokurnent, ansök
ningsblanketter mm (se mål 2).
Målet bör anses vara väl uppfyllt såtillvida att kännedomen om samordningsförbundet har ökat i

regionen. inte minst bland de samverkande parterna men även hos många andra näraliggande hink
tioner och verksamheter. Målet omfattar emellertid ett långsiktigt arbete som syftar till att ytterligare
bredda och fördjupa kunskapen om samordningsförhundet och framgångsfakwrer för samverkan.

1.4.3 RESULTAT OCH MÅLUPPFYLLELSE MAL 2
Samordningsförbundets tidigare inriktning i form av Teamet har bland annat medfört att samord
ningsförhundet inte har haft adekvata och/eller uppdaterade styrdokument i form av t ex verksamhets
plan, policys, riktlinjer mm. Det arbete som bedrivits inom ramen för verksamhetsmål 2 har därför i
vissa delar utgjorts av ett internt arbete med framragande av olika sryrdokument.
Målet innefattar också arbete med utveckling av styrelsens strategiska arbete. Genom att tillse att
samordningsförbundet har tydliga styrdokurnent skapas förutsättningar för en stabil och trygg styrelse
som kan fatta vederhäftiga och utvecklingsinriktade beslLlt för den finansiella samordningen.
Arbetet har resulterat i följande aktiviteter:
Nya styrdokument och avtal

• Ny förbundsordning.
• Delegationsordning.
• Riktlinjer för ansökan om medel till samverkansinsatser.
• Ansökningsblanketter om medel till samverkansinsatser.
• Ansökningsblanketter om medel till tillfälliga strukturella samverkansinsatser.
• MalI för budget om ansökan om medel till samverkansinsatser,
• Mali för rapportering och redovisning av insatser.
• Upphandlingspolicy
• Avtal för beviljade insatser har tecknars med sökande part/er.
Arbetet med framtagande av ytterligare sr rdokument fortgär under 2018.
Samordningsförbundet har arrangerat en strategidag för sLyrelsen samt lokal och regional ägardialog
för medlemmarna (se 1.5 Styrelsens arbete).
Målet är uppfyllt. Det interna arbetet med att ta fram och fastställa centrala styrdokument har

genomförts. Styrelsen har bedrivit ett utvecldingsinriktat och strategiskt arbete.

1.4.4 RESULTAT OCH MALUPPFYLLELSE MÅL 3
Som beskrivits ovan har samordningsförbundet arbetat För att stödja fler typer av samverkansinsarser
som riktar sig mot nya målgrupper och/eller behov. Mot bakgrund av att man hittills i huvudsak har
beviljat medel till den individinriktade insatsen Teamet, har samordningsförbundet uppmärksammar
parterna på möjligheterna att genomföra olika typer av strukturella insatser som analysarhete, kart
läggningar mm.
Arbetet har resulterat i följande aktiviteter:
forts.
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nJStyrgruppen för Teamet

Sryrgruppcn har haft fern möten under året saint en planeringskonferens. Medel beviljades till samver
kansarbete inom styrgruppen om 30 tkr med ett ekonomiskt utfall om 18 tkr. Samordningsförhundet
har bidragit med ett aktivt processtöd i sryrgruppen vilket bland annat omfattat att rydlig,göra verk
samhetens inriktning, innehåll och styrning.
Kartläggning av den döva arbetskraften
2016 beviljade sryrelsen 350 tkr till Leksands kommun och Arhecsffirmedlingen för en kartläggning av
den döva arbetskraften i Leksands kommun, varav flertalet omfattar nyanlända individer till kommu
nen. Kartläggningen pågick under sex månader och påbörjades i november 2016 och slutfördes i maj
2017. Kartläggningen resulterade bland annat i förslag att anordna en gemensam arena för de döva
syfte att erhålla stöd och hjälp. Vidare konstaterades behov av en försregsträning, dvs en förberedande
insats, då steget direkt ut i arbetslivet från SFlrfFl kan vara för stort för många. Hälften av det bevil
jade beloppet budgeterades för 201?.
Samverkanskonferens LSG Gagnef
Gagnef kommun ansökte om medel till en samverkanskonferens Annu bättre samverkan.
Representanter från de olika parterna gavs under en tvådagarskonferens tillfälle att diskutera frågor
kring temat sjukskrivningsprocessen. Styrelsen beviljade Gagnef medel om 68 tkr till insatsen. Utfallet
blev 59 tkr.
Inventering av samverkan i Rättviks kommun
Som ett led i arbetet med att bilda en 1SG Nedansiljan (se ovan) ansökte Rättviks kommun om medel
till en kartläggning: Inventering av samverkan en pilotstudie i Rättviks kommun. Studien syftade till att
inventera sainverkansbehoven inom kommunen samt med de andra två grannkommunerna Leksand
och Gagnef och rörande samordningsförbunders övriga parter (Arbetsförmedlingen, Försäkringskas
san och Landstinget Dalarna).
Pilotstudien resulterade i en rapport där det bland annat konstateras att samverkan på ehefsnivä är
särskilt viktig i tider av organisationsförändringar och neddragningar. Det framhålls också att arbets
givarna lyfter fram samverkan som en framgångsfaktor i verksamheten. Rätrviks kommun beviljades
medel om 75 rkr till insatsen, utfallet blev 73 tkr.
—

ROSAB Rehabilitering i offentlig sektor AB
Projektet avsåg en förstudie som kartlade möjligheterna att pröva en ny arbetsmodell för långtidssjuk
skrivna personer anställda inom offentlig sektor. Modellen riktar sig mot individer som inte bedöms
kunna återgå till sitt tidigare arbete och där samtliga möjligheter till rehabilirering, anpassning eller
omplacering inom den egna verksamheten har uttömts. Resultatet av förstudien är att under 2018
initiera en pilorverksamher med Borlänge kommun. Falu kommun och Landstinget Dalarna som pro
jekrägare.
Samordningsförbundet beviljade 130 tkr till projektet. Vid slutredovisningen av projektet återstod
medel och styrelsen beslutade att begära tillbaka de överskjutande medlen, varvid det återstod 44 tkr
för Nedansiljans samordningsförbund.
—

Grön förrehab i Nedansiljan

Parterna i Sryrgruppen för Teamet och LSG Nedansiljan har med stöd av samordningsf’örbundet
under 2017 arbetat med att söka medel till en förstudie som ska utreda förutsättningarna för en natur
understödd förrehahilterande verksamhet i de tre kommunerna. En utsedd arbetsgrupp har tillsam
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mans med Skogsstyrelsen tagit fram en projektbeslcrivning avseende en sådan Förstudie. Skogsstyrelsen
tillhandahåller kompetens i form av projektiedare.
Parterna inkom med en ansökan om medel till förstudiens genomförande i början av 2018 och fir
studien påbörjas februari 2018.
Målet bär anses vara väl uppfyllt. Parterna har ansökt om medel till flera strukturella insatser som
genomförts under året rex syftar till att kartlägga och analysera behov av samverkan. Detta bör beak
tas i ljuset av att insatser och projekt rar tid att planera, irankra, verkställa, rapportera etc. En annan
tydlig eWekt är att parterna har vänt sig till samordningsförbundet med egna initiativ och flera insatsförslag ska ras vidare under nästkommande år.

1.4.5 RESULTAT FÖR DEN INDIVIDINRIKTADE INSATSEN “TEAMET PÅ CENTRALEN”
Teamet på Centralen är en insats som samordningsförhundet har finansierat sedan länge. För de bevil
jade medlen har samverkansparterna anställt personal i verksamheten i form av handläggare och/eller
coacher. Teamet bedriver individuell arbersrehabilirerande verksamhet genom att tillhandahålla ett
samordnat stöd och individuellt stöd (coachning) åt individer inom samordningsföthundets geogra
fiska område.
Som beskrivits ovan har ett omfattande arbete bedrivits kring Teamet i syfte att genomlysa verksam
heten och förtydliga organisarionsstruktur och ansvarsfördelning. Även innehållet i verksamheten har
under 2017 präglats av ert utvecklingsarbete och som mål för 2017 frångick man (temporärt) precisa
målformuleringar i form av tex antalet urskrivna deltagare. Måien för 2017 har således varit helt verk
samhetsorienterade i den meningen att man bland annat man har sett över vilka arhecsprocesser och
metoder man tillämpar, hur behoven av arbersträningsplatser ser ut etc.
Vidare har man parallellt med samordningsförbunder utfört inforniationsinsatscr för att tydlig
göra och informera om Teamets verksamhet och hur den förhåller sig till samordningsförbunder och
inte minst parternas ordinarie verksamheter på det arberslivsrehabiliterande området.
Som nämns nedan påbörjas en sk implementeringsfas av insatsen under 2018 (se nedan). Etnel
lertid minskade samordningsförbundet sin finansiering av verksamheten Från och med halvårsskiftet
då Arbetsförmedlingen f’örlade 50 procent av sin personalresurs i Teamet inom ramen För sin egen
verksamhet (och budget). 2894 rkr beviljades till insatsen vid ingången av 2017 och det ekonomiska
utfallet blev 2786 rkr.
—

—

1.4.6 RESULTAT FRÅN SUS OCH INDIKATORERNA
SUS
Under 2017 har sammanlagt 77 deltagare varit inskrivna i ]bmet och registrerars i SUS (Sektorsöver
gripande system för uppföljning av samverkan och finansiell samordning inom rehabiliteringsområ.
det). 31 personer är nya deltagare för året. Fördelningen i ålder och kön följer enligt nedan:

Ålder

Kvinna

Man

Totalt

Totalt

45

32

77

15—29

18

12

30

30—44

19

10

29

45—59

8

9

17

1

1

60—74

—
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25 individärenden har avslutats under 2017. Avslutsanledningarna fördelas enligt fluljande:
Anledning till avslut
Arbete/studierellerarbetssökande

Kvinnor

Män

Totalt

10

4

14

Sjukdom

7

Flyttat

2

Fortsatt rehabilitering

1

Övrigt

1

Totalt

25

Av de avslutade ärendena kom tre (3) personer från Gagnefs kommun, femton (15) personer från Leksands kommun och sju (7) personer från Rättviks kommun.
Indikatorerna

Indikatorer för finansiell samordning är ett mätinstrument för samordningsförbund fraintaget av NNS
(Nationella Nätverker för Samordningsförbund). Instrumentet bidrar till att bedöma egen verksam
hersutveckling över tid, möjliggöra jämförelser mellan förbund, samt ge förbund och ingående parter
ett stöd att förbättra samordningen av arbetslivsrehabiliterande insatser.
Instrumentet består av ert antal enkäter riktat till bland annat deltagare som omfattas av samord
ningsförbundets insatser. Samordningsförbundet tecknade en licens med NNS för 2017 och en natio
nell mätning genomfördes i slutet av året. Tretton samordningsförbund deltog och cirka 1 000 enkät
svar har inkommit varav 629 från deltagare.
1 Nedansiljans samordningsf’örbund genomfördes en mindre mätning avseende elva deltagare som
avslutat sin medverkan i Teamet. Materialet för 2017 är inte tillräckligt omfattande för att generali
seras till att gälla alla samordningsförbund eller ge en fullständig bild av hur den finansiella samord
ningen fungerar i stort.

1.4.7 FOKUS 20-25 LEKSAND RÄTT VIK GAGNEF
beviljade medel frän Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor (MUCF)
—

Samordningsförbundet beviljades 546 tkr från MUCF i enlighet med förordning (2016:82) om stats
bidrag till samverkansinsatser för unga som varken arbetar eller studerar. Medlen ska användas till ett
kommungemensamr projekt som riktar sig till unga i åldrarna 20—25 år som varken arbetar eller stu
derar, eller som löper risk att hamna i en sådan situation. Projektet påbörjas i januari 2018.
En projekrledare är anställd som ungdomscoach. Hon ska erbjuda de unga ett extra stöd under en
period av ett år. Projektledaren ska även ta kontakt med anhöriga samt ta fram förslag på insatser som
myndigheterna kan erbjuda målgruppen.
Samordningsförbunder är projektägare vilket medför en skyldighet att redovisa till MUCE efter
avslutat projekt.

forts.
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1.4.8 ÖVRIGT

Samordningsförbunders processtöd i Sryrgruppen till Teamet har utmynnar i att parterna för första
gången har äskar medel inför 2018 samt tagit fram en administrativ ordning som innebär art från och

med 2018 har all ekonomihantering kring insatsen överfirts till parterna. Leksands kommun kommer
agera som stödmottagare av samordningsförbundets medel.
Samordningsförbundet har under 2016 upphävt de tidigare sk tjänsteköpsavtalen avseende enskilda
medarbetare i Teamet och ersatt det med ett samverkansavtal. Mot bakgrund av styrelsens beslut att
inte finansiera Försäkringskassans och Arbetsförmedlingens respektive personalresurser i insatsen Tea
met från och med 2018 (se 5.1), har tillägg till samverkansavtaler tagits fram under 2017.
Som ett led i att tydliggöra förbundets roll i förhållande Teamet har samordningsförhundet under

2017 sagt upp hyresavtal, parkeringsavtal och städavtal avseende de lokaler där Teamet verkar. Avtalen

ifråga har överlåtits till Leksands kommun.
Förbundsehefen har påbörjat ett försök med en ambulerande placering hos samordningsförbundets
olika parter och flyttade till Rättviks kommun den 1 september 2017.
Samordningsförbundet har upphandlat en ny ekonomitjänstleverantör, Xhase AB Leksand, i syfte att
effektivisera och digitalisera samordningsförbundets ekonornihantering innebärande att rex. använda
elektroniska attesrer.
Ett nytt avtal har därtill recknats med Cagnefs kommun avseende övriga administrativa tjänster
som diarieföring, dokumenthantering, arkivering mm. Båda avtalen träder i kraft 1 januari 2018.
Samordningsförbundets förbundschef har deltagit i en del utbildningsinsatser under året bland
annat nationella Finsamdagarna, förbundsehefsdagarna och MUCF rikskonferens.

76

Nedansiljons sa,nordninqsfärbund -Ärstedovisning 2017

73.

1.5 Styrelsens arbete under året
1.5.1 ORGANISATION
Styrelse
Samordningsförbundet leds av en styrelse som utses av medlemmarna. Styrelsen har sex ordinarie leda
möter och sex ersättare. Styrelsens sammansättning 2017:
Ordinarie
Tfntin Lä(dahl (KD)
Fredrik Ollén iM)
Sven-;nge Persson (5)
Liv Linde Andersson (5)
Mars Hedlune
Peter Heidkamp (till 1juni2017)
Maria Andersson (from. 1juni2017)

Ersättare
Ingrid Rönnblad (5)
Bengt Staffas (5)
Lena Fast (5)
Anders Bengtsson (KD)
Per -elin
Jonas Grvth (till 1 jUfl 2017)
Mahe Orjes (from. 1juni2017)

Utsedd av
Leksand kommun
Rättvik kommjn
Gagne kommun
Landstinget Dalarna
Försäkringsassan
Aroetsförmeolingen
Aoetsförmeolingen

Förbundschef
Förbundschefen är samordningsförbundens verkställande tjänsteman. r’örhtindschcfcns uppdrag inne
fattar ytterst sett att tillse att styrelsen i Nedansiljans samordningsförbund ges förutsättningar för att
bedriva verksamheten i enlighet med lagen om finansiell samordning och samordningsförbundets
förbundsordning. Förbundschefen företräder samordningsförbundet på tjänstenlannanivå. Förhunds
chefen bereder underlag till styrelsens strategiska beslutsfarrande och leder samordningsförbundet på
operativ nivå.
Arbetet omfattar ansvarsområden som styrelsearbete, ekonomi och adminisrrarion, processinrik
rat arbete och verksamhersuweckling samt kommunikation och onivärldsbevakning. Nuvarande för
bundsehef anställdes i april 2016.
Revisorer

Samordningsförbundets medlemmar utser revisorer att granska samordningsförbundets verksam
het. Revisorerna fr året har varit Jennie Fernros för Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan, och
Lars-Göran Andersson för Landstinget Dalarna och kommunerna Leksand, Rärtvik och Gagnef
De i förbundet ingående kommunerna och landstinget utser en gemensam revisor. För Försäkringskassan och Arbetsförmedlingen utser Försäkringskassan genom upphandling en gemensam revisor.

1.5.2. STYRELSENS ARBETE 2017

Styrelsen har haft sex protokollförda styrelsemöten samt ett sryrelseserninarium i form av en heldags
konferens. Ordföranden har deltagit på NNS ordf’örandekonferens i januari 2017.
Samordningsförbunder arrangerade tillsammans med länets övriga samordningsförbund en regio
nal ägardialog i maj. Styrelsen bjöd in samordningsförbundets egna medlemmar till en lokal ägardialog
i oktober 2017.
En s k digital plattform har anskaffars där samtligt styrelsematerial tillgängliggörs digiralt och ned
laddningsbart för styrelsens ledamöter och samordningsförbundets revisorer.
forts.
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1.5.3 VIKTIGA BESLUT 2017
En finansiell strategi

Som nämns inledningsvis har styrelsen sedan våren 2016 arbetat med att utveckla en finansiell strategi.
Strategin innehåller två parallella och samtidigt helt anhängiga spår.
Det ena är styrelsens uttalade mål att använda samordningsftkbundets medel till att bredda och
utöka samverkanskulturen mellan parterna i regionen genom att stödja fler insatser.
Den målformuleringen hänger nära samman med det andra spåret, som innebär act stimulera sam
verkansparterna kring insatsen ‘teamet att påbörja en implementering av verksamheten. Insatsen har
finansierats helt och hållet av samordningsförbundet i närmare tio år och numera år en etablerad och
väl förankrad verksamhet i regionen. En implemeutering av verksamheten medför att samordningsför
bundet frigör medel för att, som nämnts, kunna bidra till en utökad samverkan.
Under hösten 2017 utvecklade styrelsen en mer konkret implementeringsplan innebärande en suc
cessiv reducering av bidrager i takt med att insatsen implementeras i de ordinarie verksamheterna
(bilaga 1). Implemenreringsplanen har förankrats hos medlemmarna och hos tjänstemän i verksamhe
tema på ägardialoger, styrgrupp och LSG under hösten 2017.
Styrelsen har därutöver fattat ett antal principiellt viktiga beslut inom ramen för implemente
ringsstrategin under 2017. Det har beslutats arm inte tilldela medel avseende Försäkringskassans och
Arbetsförmedlingens respektive personalresurser till insatsen från och med 2018 (nämnda akrörer har
alltjämt personal i insatsen som omfattas av AFs och FKs ordinarie verksamheter). Under perioden
20 19—2021 påbörjas en successiv reducering av bidraget till insatsen om 30 procent per år utifrån ett
k rakbelopp. Beslut om takbcloppets storlek Fattades efter att Styrgtuppens parter hade ansökt om
medel till insatsen till 2018 (se ovan). Takbeloppet fastställdes till 2 mkr.
En annan viktig del av Rrbundets finansiella strategi är att återfå den tilldelning förbundet hade
2016 och tidigare åt (ca 4 mkr) då man har fårtsänkt tilldelning tvä år i rad. Denna dcl är nära förknip
pad med styrelsens arbete som syftar till att uppnå en utökad dialog med medlemmarna (se nedan).
Utökad dialog med medlemmarna

Styrelsen beslutade under hösten 2017 att anta en (ny) arbetsniodell som syftar till att uppå en tätare
och mer ändamålsenlig dialog med medlemmarna. Arbetsmodellen innefattar ett systematiskt upplagt
årshjul mccl olika aktiviteter där samordningsförbundet möter medlemmarnas representanter olika
konstellationer och sammanhang under året.
Det huvudsakliga syftet med arbersmodellen är att försöka åstadkomma en bättre koordinering med
parternas respektive hudgetprocesser under året.
Ärshjulet startar i november och löper fram till tidpunkten för att äska medel från Försäkringskassan
(staten) dvs i september året därpå (bilaga 2).
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1.6 Ekonomiskt utfall
Samordningsförbundet har från och med 2017 uppställt budgeten i enlighet med den systematik som

krävs enligt uppföljningssystemet SUS (se 6. Tilläggsupplysningar, sid 20).
Ett undantag avser dock budgeten avseende insatsen Teamet. Mot bakgrund av den ovan beskrivna
historiken har samordningsförbundet alltjämt ansvarar för budgetuppföljningen avseende insatsen
under 2017. Som beskrivs ovan har parterna i insatsen det ekonomiska uppfdljningsansvaret för verk
samheten från och med 2018.
Budgeten 2017 uppställdes efter revisorernas påpekande i samband med granskningen av årshokslu
ter 2016, som en underskottsbudget eftersom sarnordningsförbunder i enlighet med Kommunallagen
8 kap 4 § 2p önskade utnyttja ett ackumulerat överskott. Beslutet prorokollfiirdes 2017-05-08. Ett
resultat om —1031 dc hudgeterades med utfallet —693 tkr.
Det egna kapitalet uppgår vid årets utgång till 1 063 tkr. Det överstiger alltjämt Nationella Rådets
rekommendation om 20 procent av tilldelade medel.
Överskottet för 2016 uppgick till 47 procent av de tilldelade medlen. Under 2017 minskade den
andelen till 28 procent. Det visar att samordningsförbundet arbetar i en riktning som överensstämmer
med målet att stimulera till ytterligare samverkan genom att finansiera Her insatser.
Mot bakgrund av den minskade tilldelningen till samordningsförbundet för 2018, kommer det nu
aekurnulerade överskottet till stor sannolikhet att användas under de kommande två verksamhetsåren
eftersom flera insatser har, eller kommer att ha, påbörjats. Mot denna bakgrund är det också nödvän
digt att samordningsförbundet återPar den högre tilldelningsnivå man har haft tidigare år för att klara
av en mer långsiktig finansiering av de projekt som är under uppbyggnad.

1.6.1 EKONOMISK SAMMANFATTNING

Utfall jan-dec
2017

Aktuell budget
jan-dec 2017

Nettokostnad

4421

4751

330

3979

Bidrag/intäkt

3728

3719

9

4258

Resultat

—693

—1 031

338

279

Utgående eget kapital

1 063

724

339

1 756

Likvida medel

2787

—

—

Belopp tkr

79

Avvikelse utfall
budget
—

Bokslut helår
2016

2801
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2. Resultaträkning

Not
7

2077-01-072017-12-31

2076-07-012076-12-31

2

3728
3 728

4258
4 258

3

3 783
—483
155
-4421

3 429
—386
164
—3 979

—693

279

0
0

0
0

Resultat efter finansiella poster

—693

279

Årets resultat

—693

279

Belopp iTkr
Verksamhetens medlemsavgifter
Summa verksamhetens medlemsavgifter
Rörelsekostnader
Direkta kostnader
Övriga externa kostnader
Personalkostnader
Summa rörelsekostnader

—

—

Rörelseresultat
Finansiella poster
Räntekostnader och liknande resultatposter
Summa finansiella poster

80

—

—
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3. Balansräkning

Reloppirkr

Not

2017-72-3?

2016-12-31

TILLGÅNGAR
Omsättningstillgångar
Kortfristiga fordringar
Övriga fordringar
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter
Summa kortfristiga fordringar

72
2
74

88
80
769

Kassa och bank

2787

2801

Summa omsättningstillgångar

2862

2970

SUMMA TILLGÅNGAR

2862

2 970

Eget kapital
Fritt eget kapital
Balanserat resultat
Årets resultat
Summa fritt eget kapital

1 156
—693
1 063

1 477
279
7 756

Summa eget kapital

1 063

1 756

Kortfristiga skulder
Leverantörsskulder

925
5
869

909
10
295

Kortfristiga skulder

1 798

1 214

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER

2 862

2 970

EGET KAPITAL OCH SKULDER

Övriga skulder
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter

4

0
81

Nedansiljans sarnardnings förbund Ärsredavisning 2017

3

4. Kassaflödesanalys
2077-01-0!Beloppikt

2017-12-31

Den löpande verksamheten
Rärelseresultat
Erhåflen ränta
Kassa flöde från den löpande verksamheten före
förändringar av rörelsekopita!
Kassafiöde från förändringar i rörelsekapital
Ökning(—)/Minskning (+) av kortfristiga fordringar
Öknirig(-i-)/Minskning (—) av kortfristiga skulder

2016-01-012016-12-31

—692 121
—81

279 162

—692 802

279 162

92248
584 844

149 000
347 000

Kassaflöde från den löpande verksamheten

—

13 711

775 162

Årets kassafiöde

—13711

775 162

Likvida medel vid årets början

2 800 982

2 025 820

Likvida medel vid årets slut

2 787 271

2 800 982

82
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5. Noter
Not 1 Redovisningsprinciper
Årsredovisningen har upprättats enligt god redovisningssed i överensstämmelse med Lag om kom
munal redovisning i tillämpliga delar.
Gällande rekommendation från Rådet för kommunal redovisning samt Sveriges kommuner och
landstings rekommendationer.
Fordringar upptas till det belopp som efter individuell prövning beräknas bli betalt.
Periodiseringar av inkomster och utgifter har skett enligt god redovisningssed.

Not 2 Verksamhetens medlemsavgifter

2017

2016

Kommuner
Landsting
Staten
Övriga intäkter
Summa

930
930
1 860
8
3728

1 033

1 033
2 067
125
4258

Not 3 Direkta kostnader

2017

2016

Processtödjande kostnader förbundschefen
Strukturövergripande insatser
Individinriktade insatser
Summa

521
473
2786
3 783

454
286
2689
3429

Not 4 Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter

2017

2016

Upplupna kostnader:
Hyra
Inhyrd personal
Övrigt

88
166
69

0
250
50

Förutbetalda intäkter:
Bidrag MUCF
Summa

546
869

0
300

83
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6. THläggsupplysningar
Projektredovisning
tkr
Projektnummer

Budget 2017

Utfall 31112

Avvikelse

201 Styrelse

93

121

—28

202 Personal

321

306

15

300 Kringkostnader

220

244

—24

2 894

2 786

108

403 ROSAB

130

86

44

404 Rehab döva arbetskraften

0

401 Teamet på Centralen
personal + 402 övriga kostnader

175

175

405 Frukostmöten

65

62

3

406 StyrgruppTeamet på Centralen

30

18

12

407 Utveckling av samverkan processtöd

522

521

1

408 Övriga samverkansinsatser

300

132

168

84
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7. Styrelsens beslut
Vi intygar att årsredovisningen ger en rättvisande bild av verksamhetens resultat samt kostnadcr, intäk
ter och förbundets ekonomiska ställning.
Rättvik den 20 mars 2018

¼”

1 intin Lofdali/
Ordtbrande

(2

/

Mats IIed(und
Vice ordförande

-

Sven-1nge,/’sson
Ledamo(

Maria Andersson
Ledamot

Fredrik Ollén
Ledamot

4.

Lit’ Lunde Andersson
Ledamot

8. Revisorspåteckning
Vår revisionsberättelse har lämnats den 28 mars 201 8

Jennie Fern ros
Aukroriserad revisor
Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB
Utsedd av Försäkringskassan och Arbetsförmedlingen

&

1
.

Lars-Goran Ander son
Utsedd av Landstinget Dalarna och Cagnefs, Rättviks och Leksands kommuner

85

86

PÅ CENTRALEN

Nedonsi!jans samcrdningsförbund Årsredovisning 2077

fl

• From 1juli bidrar
AF med 25 % av sina
egna personalresurser
till Teamet. Finsam
Mansierar resterande

• Finsam finansierar 100%
avTeamets verksamhet

E2017

fl
tJw

Teamet

5amordningsförbundet
finansierar 70% av
Teamets verksamhet
(med takbeloppet
2018 som preliminär
utgångspunkt)

Iniplementeringen påbörjas

1

Samordningsförbundet
finansierar4o % av
Teamets verksamhet
(2018 som preliminär
utgångspunkt)

2020

Teamet

Medel frigörs och möjliggör att SF kan stödja nya samverkansinsatser

2018 utgör avstamp för ett treårigt implementerings
avtal som tecknas mellan Samordningsförbundet och
kommunerna respektive landstinget from 2019. År
2017 beslutas ett takbelopp som fungerar som ut
gångspunkt för en successiv avtrappning av Samord
ningsförbundets finansiering till Teamets verksamhet.
Detta sker efter Styrgruppens äskande om medel till
verksamheten “Teamet på Centralen” inför 2018.

Finsam finansierar 100% av kommun och landstinget
i Teamet (motsvarande 3 årsarbetskrafter + OH-kost
n ad er)

AF/FK bidrar med egna personalresurser till Teamet
med ca 25% bemanning

2019

Teamet

2018

It

fl

Teamet

Implementeringsfas

TEAMET

BILAGA 1

med parterna

utvärderas gemensamt

• SFs eventuella fortsatta
bidrag till verksamheten

•Avtalet upphör

• Samordningsförbundet
nansierar 10%av
Teamets verksamhet
(2018 som preliminär
utgångspunkt),

2021

Teamet

2

Samordningsförbund

3
N e dansi [jan s

rr

22.
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BILAGA 2

Förbundet skickar Lat
inbjudan om
ny medlemedialog

Förbundet äskar
medel från staten
för kommande budgetår

Lyssna

DIalog•ns sylt.
• Dialog om verksamheten sinnehåll
in medlemmarnas önskemål och färvdntrsingar
• Diskutera medlemmarnas tilldelning

Förbundschef och/eller ordförande
möter varje medlem/ägare individuellt

Medlemsdialog

Nedonsiljans somordningsfärbund.Ärsredovisning 2077

och medlemmarna

fl),

Årshjul

f

Att gemensamt namrada omnamordninqsförbundvts
inriktning och fokus näntktmmande verknamlnetsar
Harmonisera beedgetprocecserne
och landa i ett valförankrat dtkandebeltpp
av statliga medel (är kommandeverksambetsår

Samråd.ts syfte

Uppföljning av medlemsdialogerna

Medlemssamråd
(ägarsamråd)

Intern process
hos respektive medlem/ägare
om nivå på tilldelningen
till samordningsförbundet

Samordnngsförbund

N edans i hans

j

23.

Till
Styrelsen i Nedansiljans samordningsförbund
Fullmäktige Leksand
Fullmäktige Rättvik
Fullmäktige Gagnef
Fullmäktige Landstinget Dalarna
Försäkringskassan
Arbetsförmedlingen

REVISIONSBERÄTTELSE för år 2017
Nedansiljans samordningsförbund
Organisationsnummcr 222000-2329

Vi har granskat räkenskaperna, årsredovisningen och förbundsstyrelsens förvaltning i
Nedansiljans samordningsförbund (organisationsnummer 222000-2329) för verksamhetsåret
2017.
Förbundsstyrelsen ansvarar för att verksamheten bedrivs enligt gällande mål, beslut och riktlinjer
samt de lagar och föreskrifter som gäller för verksamheten. Styrelsen upprättar en årsredovisning
som ger en rättvisande bild samt svarar för att det finns en tillräcklig intern kontroll i verksamhet
och räkenskaper.
Vi ansvarar för att pröva om verksamheten sköts på ett ändamålsenligt och från ekonomisk
synpunkt tillfredställande sätt, om årsredovisningen ger en rättvisande bild och om den interna
kontrollen som styrelsen bedömer är nödvändig för att upprätta en årsredovisning som inte
innehåller väsentliga felaktigheter.
Vi har utfört vår granskning utifrån lagen om finansiell samordning, kommunal lagen,
förbundsordningen, god revisionssed samt revisionsreglementet. Granskning enligt god
revisionssed innebär för den auktoriserade revisorn att han eller hon utfört revisionen enligt
International Standards on Auditing och god revisionssed i Sverige. Dessa standarder kräver att
den auktoriserade revisorn följer yrkesetiska krav samt planerar och utför revisionen för att
uppnå rimlig säkerhet att årsredovisningen inte innehåller väsentliga felaktigheter. *)
Vi bedömer sammantaget att styrelsen i Nedansiljans samordningsförbund har bedrivit
verksamheten på ett ändamålsenligt och från ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt samt att
den interna kontrollen har varit tillräcklig.
Vi bedömer att räkenskaperna i allt väsentligt är rättvisande och att årsredovisningen har
upprättats i enlighet med tillämpliga delar av lagen om kommunal redovisning och god
redovisningssed.

88

Vi bedömer samniantagct att resultatet enligt årsredovisningen är
förenligt med de finansiella mål och verksamhetsmål som är uppställda.
Vi tillstyrker att styrelsen och dess ledamöter beviljas ansvarsfrihet.

Djurås 2018-03-28

JL4_

Lars-Coran ndersson
Revisor
Landstinget Dalarna samt kommunerna i Rättvik. Leksand och Gagnef

Jennie Fernros
Auktoriserad revisor
Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB genom
Försäkringskassan och Arbetsförmedlingen
*) Vår granskning av årsredovisningen innefattar att genom olika åtgärder inhämta underlag om
belopp och annan information i årsredovisningen. Revisorn väljer vilka åtgärder som ska utföras,
bland annat genom att bedöma riskerna för väsentliga felaktigheter i årsredovisningen, vare sig
dessa beror på oegentligheter eller på fel. Vid denna riskbedömning beaktar revisorn de delar av
den interna kontrollen som är relevanta för hur förbundet upprättar årsredovisningen för att ge en
rättvisande bild i syfte att utforma granskningsåtgärder som är ändamålsenliga med hänsyn till
omständigheterna, men inte i syfte att göra ett uttalande om effektiviteten i förbundets interna
kontroll. Granskningen innefattar också en utvärdering av ändamålsenligheten i de
redovisningsprinciper som har använts och av rimligheten i styrelsens uppskattningar i
redovisningen, liksom en utvärdering av den övergripande presentationen i årsredovisningen.
Bilagor:
De sakkunnigas rapporter
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2018-05-08
Kommunstyrelsens allmänna utskott

AU § 37

Dnr 2018/351 000

Region Dalarnas årsredovisning 2017
Ärendebeskrivning
Förelåg Region Dalarnas årsredovisning för räkenskapsåret 2017.
Yttranden
Hans Furn (C), Jan Dahlquist (S), Joanna Stridh (C) och Annette Riesbeck
(C) yttrade sig i ärendet.
Yrkanden
Annette Riesbeck (C) yrkade att Region Dalarnas årsredovisning godkänns
samt att bevilja direktionen ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2017.
Proposition
Ordförande ställde proposition på ovanstående yrkande och fann att
allmänna utskottet bifallit detsamma.
Allmänna utskottets förslag till kommunstyrelsen
1. Godkänna Region Dalarnas årsredovisning för räkenskapsåret 2017.
2. Bevilja direktionen ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2017.
3. Revisionsberättelsen läggs till handlingarna.
____________________

_____________________________________________________________________________________
Justerandes sign
Utdragsbestyrkande
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TJÄNSTESKRIVELSE
Datum

Dnr

2018-05-09

Klicka här för att ange
text.

Förvaltningsnamn.
Ulf Israelsson,
ulf.israelsson@rattvik.se

Beslut om dataskyddsombud
Ärendebeskrivning
Dataskyddsförordningen (GDPR) gäller som lag i alla EU:s medlemsländer
från och med den 25 maj 2018. GDPR ersätter personuppgiftslagen (PuL).
Förordningen kommer att innebära en hel del förändringar för de som
behandlar personuppgifter och stärkta rättigheter för den enskilde när det
gäller personlig integritet. En övergripande tanke med de nya reglerna är att
tydligare betona att de företag, myndighet eller annan organisation som
behandlar personuppgifter aktivt måste ta ansvar för att se till att
förordningens regler följs och kunna visa det (ansvarsskyldighet).
Mycket i GDPR liknar de regler som finns i PuL. De registrerade kommer
även i fortsättningen att ha rätt att få informationen om den
personuppgiftsbehandling som sker och den som behandlar personuppgifter
måste ha tillräckliga säkerhetsåtgärder för att uppgifterna skyddas på rätt
sätt. Dataskyddsförordningen innehåller några viktigare nyheter så som:
-

När uppgifter behandlas med stöd av samtycke eller för att uppfylla
ett avtal, ska den registrerade ha rätt att få ut de uppgifter man själv
lämnat för att föra över dem till en annan tjänst, det kallas
dataportabilitet.

-

Innan man planerar en ny personuppgiftsbehandling som innebär
särskilda risker för de registrerade ska man göra en bedömning av
vilka konsekvenser behandlingen kan få och vilka åtgärder som
behövs för att minska riskerna (konsekvensbedömning)

-

Om det inträffar en säkerhetsincident, till exempel ett dataintrång
eller en oavsiktlig förlust av uppgifter, måste man anmäla det till
Datainspektionen inom 72 timmar. Man kan också behöva informera
de registrerade (anmälan om personuppgiftsincident)

-

Vissa organisationer; myndigheter, de som behandlar känsliga
uppgifter eller uppgifter som innebär kartläggning av enskildas
beteende måste utse en person i organisationen som har till särskild
uppgift att bevaka dataskyddsfrågor, ett dataskyddsombud.

Webbplats

E-post

Rättviks kommun

rattvik.se

kommun@rattvik.se

Postadress

Besöksadress

Telefon

Fax

Bankgiro

795 80 Rättvik

Vasagatan 1
795 30 Rättvik

0248-70 000 växel

0248-70 150

469-9179
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Organisationsnr

212000-2171

Datum

2018-05-09

-

Datainspektionen kan komma att utdöma en sanktionsavgift för den
som bryter mot förordningens regler. Avgiften ska bedömas utifrån
hur allvarlig överträdelsen är, om det skett avsiktligt eller inte, vilka
åtgärder man har vidtagit för att minska skadan, om man tjänat
ekonomiskt på överträdelsen och andra försvårande eller
förmildrande omständigheter.

-

I personuppgiftslagen finns en förenklad regel för behandling av
personuppgifter i löpande text och enkla listor, missbruksregeln. Den
innebär kort och gott att man får behandla uppgifter i vissa
situationer så länge det inte är kränkande för någon. Denna
missbruksregel försvinner när dataskyddsförordningen träder i
kraft. Sådan behandling måste alltså följa förordningens regler.

Dataskyddsombudets roll och uppdrag
Kommuner och deras självständiga nämnder är myndigheter och måste utse
dataskyddsombud. Det är varje självständig nämnd som är
personuppgiftsansvarig för behandlingar inom sitt verksamhetsområde och
som ansvarar för att utse ett ombud. Personuppgiftsansvarig nämnd ansvarar
för att GDPR-regler följs. Det är alltså inte ombudet som ansvarar för att
reglerna följs, utan organisationen och ytterst varje nämnd. Därför måste
organisationen ha rutiner och arbeta på ett sådant sätt att nödvändiga krav
efterföljs.
Ett dataskyddsombuds uppgift är att informera och ge råd till den
personuppgiftsansvariga organisationen kring vilka skyldigheter som gäller
enligt dataskyddsförordningen. Men ombudet ska också bevaka att reglerna
följs och fungera som kontaktperson för Datainspektionen.
Dataskyddsombudet ersätter personuppgiftsombudet i nuvarande
personuppgiftslagen.
En av de största förändringarna med de nya reglerna är att ombudets
kontrollerande och rådgivande funktion för organisationen renodlas. Det
innebär samtidigt att organisationen självständigt måste bedriva ett aktivt
dataskyddsarbete som inte leds av dataskyddsombudet. Organisationens
arbete ska följas upp av ombudet.
Dataskyddsombudet ska:
-

Vara ett kunskapsstöd gällande dataskyddsförordningen och annan
tillämplig dataskyddslagstiftning.

-

Övervaka den interna efterlevnaden av dataskyddsförordningen och
annan tillämplig dataskyddslagstiftning.

-

Rapportera till organisationens ledning om dataskyddsfrågor och
organisationens brister och utvecklingsbehov.

140

2(3)

Datum

2018-05-09

-

Tillsammans med sakkunniga kravställa och arbeta för att införa
säkerhetsskyddsåtgärder enligt lagstiftning inom dataskydd. Även ge
råd och stöd avseende säkerhetsskyddsåtgärder.

-

Identifiera kompetensutvecklingsbehov, planera och genomföra
utbildningar avseende dataskyddsförordningen och angränsande
lagstiftning.

-

Övervaka den interna efterlevnaden av organisationens strategi för
dataskydd.

-

Bistå i utredning av misstänkta dataintrång.

-

Ge råd vid genomförande av konsekvensbedömning av dataskydd
och övervaka genomförandet av den, samt ställa krav på att
konsekvensbedömningar genomförs.

-

Kontrollera genomförda konsekvensbedömningar av dataskydd

-

Omvärldsbevaka, nätverka och inhämta kunskap inom
lagstiftningsområdet dataskydd.

-

Fungera som kontaktpunkt för tillsynsmyndigheten Datainspektionen
och vid behov genomföra förhandssamråd.

Den person som utses måste ha tillräcklig kunskap om dataskydd och ska
utses på grundval av yrkesmässiga kvalifikationer, sakkunskap och förmåga
att utföra uppgifterna. Ombudet ska kunna agera självständigt och oberoende
i organisationen och ska rapportera till organisationens ledning.

Förvaltningens förslag till beslut
Utse Erik Linder till dataskyddsombud för kommunstyrelsen

Namn på förvaltnings-/enhetschef
Titel

Ulf Israelsson
Kommunchef
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TJÄNSTESKRIVELSE
Datum

Dnr

2018-05-04

Klicka här för att ange
text.

Förvaltningsnamn.
Ulf Israelsson,
ulf.israelsson@rattvik.se

Kommunstyrelsens uppsiktsplikt över kommunala
bolag avseende 2017 – årlig prövning
Ärendebeskrivning
Enligt kommunallagen 6 kap 1 § ska kommunstyrelsen i årliga beslut pröva
om den verksamhet som kommunens bolag bedrivit under föregående
kalenderår varit förenligt med det fastställda ändamålet och utförts inom
ramen för de kommunala befogenheterna. Om styrelsen finner att så inte är
fallet ska den lämna förslag till fullmäktige om nödvändiga åtgärder. Det
kommunala ändamålet och befogenheterna är beslutade av
kommunfullmäktige i bolagsordningar och ägardirektiv.
Företrädarna för kommunstyrelsen och styrelserna för Rättviks Kommun
Kommunhus AB, Rättviks Fastigheter AB, Rättviks Teknik AB, Rättviks
Skoljordbruk AB, Dala Energi AB samt Dala Vatten och Avfall AB har bl.a
samråd/uppsiktsplikt vid möte 2017-10-17 § 190
Övrigt innehav av aktier inom kommunkoncernen ser ut som följer:
Rättviks kommun
-

Siljans Båttrafik AB

-

Kommentus (SKL)

-

Inera AB

-

Utveckling i Dalarna Holding AB

-

HK Scan

Rättviks kommun Kommunhus AB
-

Grönklitt 1,5 %

-

Rättvik Arena 20%

-

Dalhalla Förvaltning AB stam ser B 7,62%

-

Dalhalla Förvaltning AB Pref C 3,33%

Webbplats

E-post

Rättviks kommun

rattvik.se

kommun@rattvik.se

Postadress

Besöksadress

Telefon

Fax

Bankgiro

795 80 Rättvik

Vasagatan 1
795 30 Rättvik

0248-70 000 växel

0248-70 150

469-9179
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Organisationsnr

212000-2171

Datum

2018-05-04

Förvaltningens förslag till beslut
Kommunstyrelsen bedömer att de verksamheter som bedrivits under
kalenderår 2017 inom Rättviks Kommun Kommunhus AB, Rättviks
Fastigheter AB, Rättviks Teknik AB, Rättviks Skoljordbruk AB, Dala Vatten
och Avfall AB, Dala Energi AB har varit förenliga med det fastställda
ändamålet för respektive bolag och utförts inom ramen för de kommunala
befogenheterna.

Namn på förvaltnings-/enhetschef
Titel

Ulf Israelsson
Kommunchef

143

2(2)

Delegeringsbeslut
Utskriftsdatum: 2018-05-11

Utskriven av:

Diarieenhet:

Kommunstyrelsen

Beslutsfattare:

Alla

Kategori:

Alla

Beslutsinstans:

Kommunstyrelsen

Terese Renbro

Sammanträdesdatum: 2018-05-22
Sekretess:

Visas ej

Id

Beskrivning

Beslutsfattare

Datum

Avsändare/Mottagare

Paragraf

Ärendenummer

Ärendemening

Ansvarig
Kategori

197051

Delegationsbeslut nr 2

Anders Sydén

2018-04-26

Britta Hjärp och Lennart Snis

Anders Sydén §2/2018

KLK 2017/890

Överenskommelse om fastighetsreglering och
ansökan om fastighetsbildning, fastigheterna
Gärdebyn 29:10, 7:19 och Lerdal 88:1

Anders Sydén

196953

Delegationsbeslut nr 1

Anders Sydén

2018-04-24

Christer Gustavsson och Annika Jonsson

Anders Sydén §1/2018

KLK 2017/328

Köpekontrakt fastigheten Sjurberg 32:4, Tallbacken
5, Rättvik

Anders Sydén

205057

Delegationsbeslut ansökan om bidrag Konst runt
Siljan 2018

Annette Riesbeck

2018-05-09

Annette Riesbeck §1/2018

KLK 2018/362

Konst Runt Siljan 2018

Annette Riesbeck

197850

Delegationsbeslut om mottanade av elev i
grundskolan från annan kommun.

Lars Kratz

2018-04-26

Lars Kratz §17/2017

KLK 2017/930

Beslut om mottagande av barn från annan kommun
ht 2017

Lars Kratz

197211

Delegationsbeslut om mottagande av elev i
grundskolan från annan kommun.

Lars Kratz

2018-04-26

Lars Kratz §15/2017

KLK 2017/930

Beslut om mottagande av barn från annan kommun
ht 2017

Lars Kratz

197642

Delegationsbeslut om mottagade av elev i
grundskolan från annan kommun.

Lars Kratz

2018-04-26
KLK 2017/930

Lars Kratz §16/2017
Beslut om mottagande av barn från annan kommun
ht 2017

Lars Kratz
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Beskrivning

Beslutsfattare

Datum

Avsändare/Mottagare

Paragraf

Ärendenummer

Ärendemening

Ansvarig
Kategori

204778

Delegationsbeslut angående anställning av personal Lars Kratz

2018-05-02

Lars Kratz §1/2018

KLK 2018/18

Rekrytering BUF administration

Lars Kratz

205091

Delegationsbeslut ansökan om bidrag
Studieförbundet Vuxenskolan

Annette Riesbeck

2018-05-11

Annette Riesbeck §2/2018
Annette Riesbeck

198021

Delegationsbeslut om mottagande av elev i
grundskolan från annan kommun.

2018-04-26
KLK 2017/930

Lars Kratz
Lars Kratz §18/2017

Beslut om mottagande av barn från annan kommun
ht 2017

Lars Kratz
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Delegationsbeslut kommunstyrelsens allmänna utskott
Ärendebeskrivning
Anmäles delegationsbeslut enligt kommunstyrelsens allmänna utskott §§:
2018-05-08
§ 34

Ansökan om ekonomiskt bidrag –
Eurocana Reunion 2018

2018/349

Besluten förvaras i kommunens dokument- och ärendehanteringssystem
Evolution.
Kommunsekreterare
Terese Renbro
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Delegationsbeslut bildningsutskottet
Ärendebeskrivning
Anmäles delegationsbeslut enligt bildningsutskottet §§:
2018-04-11
§ 26

Remissvar till Skolinspektionen: Dnr 37-2018:786 Ansökan
från Hagströmska gymnasiet, 2018/187

§ 27

Remissvar till Skolinspektionen, Dnr: 37-2018:793 Ansökan
från Hagströmska gymnasiet, NIU Cykel, 2018/204

§ 28

Remissvar till Skolinspektionen Dnr 32-2018:1139 Ansökan
från Scandinavian College Dalarna AB, 2018/194

§ 29

Remissvar till Skolinspektionen Dnr 32-2018:1187 Ansökan
från Primusgymnasiet AB, 2018/195

§ 30

Remissvar till Skolinspektionen dnr 32-2018:884. Nyetablering
av fristående gymnasieskola vid Drottning Blankas
gymnasieskola i Falun, 2018/241

§ 32

Beslut om Interkommunal ersättning gymnasiet 2018,
2018/216

Besluten förvaras i kommunens dokument- och ärendehanteringssystem
Evolution.
Kvalificerad handläggare
Kristin Solvik
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Dnr 2018/6 363

Meddelanden 2018
Ärendebeskrivning
Sveriges kommuner och landsting
- SKL:s sammanträdesplan 2019 för styrelsen, beredningar och
delegationer (7/2018).
Cirkulär:
18:15

Beloppsjusteringar i avtal om försäkringsersättning vid
trafikskador på kommunala anläggningar.

18:17

Vårpropositionen och vårändringsbudgeten för år 2018.

Dala Vatten och Avfall AB
- Protokoll från styrelsemöte.

196870

Allmänna utskottets förslag till kommunstyrelsen
- Meddelandena läggs till handlingarna.
__________________
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