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Beslutande Ledamöter
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Ersättare
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Övriga närvarande Kommundirektör Göran Wigert
Kommunsekreterare Mikael Granath
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Underskrifter
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Ordförande
Per-Erik Ingels (C)
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Per Wiman (KD) Kent Dahlquist (S)

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

Organ Kommunfullmäktige

Sammanträdesdatum 2016-09-19

Datum då anslaget sätts upp 2016-09-30 Datum då anslaget tas ned 2016-10-24

Förvaringsplats för protokollet Administrativ service, kommunhuset

Underskrift
Mikael Granath
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Närvarolista
Närvaro

Ledamöter Parti Tjänstgörande ersättare Närv Frånv
Krister Ellström S Kent Dahlquist X
Ulrika Liljeberg C X

Ej § 81
Sebastian Larsson M X
Jan Danielsen KD X
Liv Lunde-Andersson S X
Kenneth Dahlström C X
Jörgen Winther BP X
Lars-Erik Jansson S X
Eric Böwes MP Björn Näslund X
Anna-Maria Ånevall C Elisabet Ingels X
Anne-Lie Stenberg M X
Bengt Park KD Kia Rolands X
Håkan Blomqvist SD X
Inga Westlund V X
Ingrid Rönnblad S X
Christer Swedhs C X
Mats Oscarsson S X
Johanna Reichel M X
Karin Byström C X
Erica Strid KD Maths Bolmstam X
David Edin BP X
Birgitta Jansson S X
Ella Gyllenhak Liss MP X
Aarno Magnusson C X
Lotten Kluck L X
Jakob Stormats M X
Lars Halvarson S X
Britt-Marie Laurell KD X
Land Alice Gustafsson C X
Kajsa Fredholm V Gustav Stenhols X
Siv Gärtner S X
Rune Bröms C Dagny Martinsson X
Christina Arnesson BP X

2



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sida
3(5)

Sammanträdesdatum
2016-09-19

Kommunfullmäktige

Justeras Utdrag bestyrkes

Ledamöter Parti Tjänstgörande ersättare
Närvaro

Närv Frånv
Mats Stenmark M X
Peter Brask S X
Per Wiman KD X
Marie Johansson-Grop C X
Anna Walsh MP X
Karin Nyström S Beth Holtzmann X
Per-Erik Ingels C X
Marianne Kronberg M X
Magnus Brandt SD X
Elina Huokko KD X
Viktor Zakrisson S X

Ej § 81
Birgitta Pettersson C X
Karin Lundström BP X
Saga Vass V X
Ros-Marie Svanborg S X
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Övriga närvarande ersättare

Namn Parti Närvaro
Per Spik M
Sara Shahryari M
Kerstin Marits M
Anders Lokgård C
Elisabet Ingels C Tjg.
Pelle Lindsjö C
Bertil Andersson C
Dagny Martinsson C Tjg.
Lasse Nygård C
Sven Eric Norman L X
Eva Jonasson L X
Kia Rolands KD Tjg.
Maths Bolmstam KD Tjg.
Emil Nilsén KD
Kent Dahlquist S Tjg.
Maria Qvarnström S
Jan-Klas Neuman S
Catarina Gärtner S
Beth Holtzmann S Tjg.
Jan-Olof Karlsson S X
Gustav Stenhols V Tjg.
Anna-Karin Wattberg V
Björn Näslund MP Tjg.
Anna Moberg MP
Åke Arnesson BP X
Mats Blomqvist BP
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Ärendelista

§ 77 Justering av dagordning
§ 79 Information om delårsrapport per den 31 augusti med prognos
§ 80 Budgetuppföljning per den 30 april 2016 med prognos
§ 81 Region Dalarnas årsredovisning och verksamhetsberättelse 2015
§ 82 Prövning av helägda kommunala bolags verksamhet 2015
§ 83 Vägarna i Leksands kommun
§ 84 Svar på motion om näringslivsavdelningens organisation
§ 85 Interpellation angående konsumentvägledning i Leksands kommun
§ 86 Biblioteksplan 2017-2020
§ 87 Reglemente för krisledningsnämnden
§ 88 Årsberättelse för Leksands naturvårdsfond 2015
§ 89 Årsredovisning för räkenskapsåret 2015 för Stiftelsen Hantverk & 

Utbildning
§ 90 Val av ledamöter, ordförande och revisorer till Stiftelsen Hantverk & 

Utbildning 2017
§ 91 Inspektion av kommunens överförmyndarverksamhet
§ 92 Rapportering enligt 16 kapitlet 6 f § socialtjänstlagen av ej verkställda 

beslut enligt 4 kapitlet 1 § socialtjänstlagen - individ- och familjeomsorgen 
2016

§ 93 Avsägelse från politiskt uppdrag - ledamot i krisledningsnämnd, ledamot 
och ordförande i gemensam nämnd inom vuxenutbildning samt ersättare i 
kommunstyrelse - Lotten Kluck (L)

§ 94 Avsägelse från politiskt uppdrag - ersättare i kommunstyrelsen - Pelle 
Lindsjö (C)

§ 95 Avsägelse från politiskt uppdrag - ersättare i kommunstyrelsen - Elina 
Olsen Huokko (KD)

§ 96 Anmälan av medborgarförslag angående mejeriprodukter som upphandlas i 
kommunen

§ 97 Anmälan av medborgarförslag om upphandling av burägg
§ 98 Anmälan av medborgarförslag om pensionärspriser på Leksandshallen
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§ 77

Justering av dagordning

Beskrivning av ärendet
Kommunfullmäktige justerar dagordningen.

Yrkanden
Ordförandens förslag:

1. Lägga ärende ”avsägelse från politiskt uppdrag – ersättare i 
kommunstyrelsen – Pelle Lindsjö (C)” till dagordningen.

2. Lägga ärende ”avsägelse från politiskt uppdrag – ersättare i 
kommunstyrelsen – Elina Olsen Huokko (KD)” till dagordningen.

3. Lägga ärende ”anmälan av medborgarförslag angående mejeriprodukter 
som upphandlas i kommunen” till dagordningen.

4. Lägga ärende ”anmälan om medborgarförslag om upphandling av 
burägg” till dagordningen.

5. Lägga ärende ”anmälan av medborgarförslag om pensionärspriser på 
Leksandshallen” till dagordningen.

Kommunfullmäktiges beslut
1. Lägga ärende ”avsägelse från politiskt uppdrag – ersättare i 

kommunstyrelsen – Pelle Lindsjö (C)” till dagordningen.

2. Lägga ärende ”avsägelse från politiskt uppdrag – ersättare i 
kommunstyrelsen – Elina Olsen Huokko (KD)” till dagordningen.

3. Lägga ärende ”anmälan av medborgarförslag angående mejeriprodukter 
som upphandlas i kommunen” till dagordningen.

4. Lägga ärende ”anmälan om medborgarförslag om upphandling av 
burägg” till dagordningen.

5. Lägga ärende ”anmälan av medborgarförslag om pensionärspriser på 
Leksandshallen” till dagordningen.
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§ 79

Information om delårsrapport per den 31 augusti med 
prognos

Beskrivning av ärendet
Kommundirektör Göran Wigert informerar om delårsrapport per den 31 
augusti med prognos.

Resultatprognos för kommunen är +27,4 miljoner kronor, mot budgeterat 
resultat +11,9 miljoner kronor. Avvikelse för prognos mot budget är därmed 
+15,5 miljoner kronor.

Resultatet motsvarar ett överskott om 3,3 % av skatter och generella statliga 
bidrag.

Verksamheternas (driftens) prognosticerade årsnettoavvikelse mot budget 
uppgår totalt sett till -0,3 miljoner kronor.

Kommunfullmäktiges beslut
Lägga informationen till handlingarna.

Beslutet skickas till
Ekonomichef Mikael Fändrik
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§ 80 Dnr 2016/760

Budgetuppföljning per den 30 april 2016 med prognos

Beskrivning av ärendet
Förvaltningen har sammanställt en ekonomisk och verksamhetsmässig 
årsprognos för år 2016 baserat på utfall per 30 april.

Sektorns/avdelningens bedömning
Årets resultat 2016 enligt budgetutfallsprognosen per den 30 april uppgår till 
+17,0 Mkr vilket är +5,1 Mkr bättre än budget och motsvarar 2,1 % i 
överskott av skatter och bidrag enligt balanskrav, mot budgeterat 1,5 % 
överskott.

Sektorerna bedöms inte klara sin budgetram utan beräknas överskrida 
driftbudgeten med totalt 11,1 Mkr. Överskridandet avser främst politik och 
kommunledning med 3,6 Mkr, sektor Vård och Omsorg som redovisar en 
negativ budgetavvikelse med 3,3 Mkr och sektor Lärande och stöd som 
redovisar en negativ budgetavvikelse med 2,2 Mkr.  Övriga sektorer och 
verksamheter redovisar mindre avvikelser, dock samtliga negativa mot 
budget. Prognosen ställer krav på ytterligare effektiviseringar och 
återhållsamhet i hela förvaltningen för att nå en driftbudget i balans. 

För finansieringen redovisas en sammantaget positiv budgetavvikelse med 
11,0 Mkr. Orsaken är i sin helhet icke ianspråktagna medel av det erhållna 
statsbidraget avseende integrationsfrämjande åtgärder per december 2015 
om 19,6 Mkr. Netto förväntas ett överskott av dessa medel på+12,5 Mkr för 
helåret, utifrån upparbetade värden t o m april. Däremot förväntas något 
lägre skatter och bidrag, -1,5 Mkr utifrån aktuell skatteunderlagsprognos, 
baserat på något lägre tillväxttal och antal arbetade timmar för året. 

Räntenettot och övriga finansiella poster väntas ge en positiv avvikelse mot 
budget, främst tack vare ett mycket lågt ränteläge för rörliga lån och vid 
omläggning av lån. 

Årets nettoinvesteringar prognosticeras uppgå till 99,3 Mkr. Budget 
inklusive tilläggsanslag uppgår till 102,3 Mkr, det vill säga avvikelsen är + 
3,0 Mkr. Den positiva nettoavvikelsen kan framförallt förklaras med lägre 
beräknade investeringsvärden än tidigare äskat för snökanonanläggning 
Granbergets skidanläggning (+3,5 Mkr), lägre restaurerings-investeringar i 
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Gästishallen (+2,4 Mkr) och ej ianspråktagande av förvaltningens 
investeringsreserv (+2,0 Mkr).

Prognosen för de verksamhetsmässiga målen för året visar en övervägande 
god måluppfyllelse, där flertalet mål bedöms uppfyllas eller har en positiv 
utveckling. 

Sammanfattningsvis kan sägas att målet god ekonomisk hushållning med 
föreliggande prognos bedöms kunna uppfyllas för året, utifrån både 
finansiell och verksamhetsmässig måluppfyllelse. Oroande är att 
driftbudgeten inte hålls. Förvaltningen avser att vidta olika åtgärder för att nå 
driftbudgeten. Samtidigt är dock denna prognos för helåret att betrakta som 
försiktigt hållen.

Beslutsunderlag
Budgetutfallsprognos, daterad 2016-04-30

Sammanställning budgetutfallsprognos – måluppfyllelse, daterad 2016-06-03

Kommunfullmäktiges beslut
Lägga informationen till handlingarna.

Beslutet skickas till
Kommunrevisionen

Ekonomichef Mikael Fändrik
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§ 81 Dnr 2016/886

Region Dalarnas årsredovisning och 
verksamhetsberättelse 2015

Beskrivning av ärendet
Utifrån Region Dalarnas årsredovisning 2015 ska respektive fullmäktige i 
medlemskommunerna pröva frågan om ansvarsfrihet för Region Dalarnas 
direktion.

Beslutsunderlag
Missiv, daterat 2016-05-09

Protokoll Region Dalarnas direktion, daterat 2016-03-18

Region Dalarnas årsredovisning, daterat 2016-03-18

Jäv
Ulrika Liljeberg (C) och Viktor Zakrisson (S) deltar inte i handläggningen av 
ärendet på grund av jäv.

Kommunfullmäktiges beslut
1. Godkänna årsredovisning och verksamhetsberättelse 2015 för Region 

Dalarna.

2. Bevilja direktionen för Region Dalarna och dess enskilda 
förtroendevalda ansvarsfrihet för år 2015.

Beslutet skickas till
Region Dalarna

Kommunrevisionen
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§ 82 Dnr 2016/645

Prövning av helägda kommunala bolags verksamhet 
2015

Beskrivning av ärendet
Kommunstyrelsen ska, enligt 6 kap 1 § Kommunallagen, varje år pröva om 
dess helägda aktiebolag under föregående kalenderår bedrivit verksamhet 
som varit förenlig med det fastställda kommunala ändamålet och utförts 
inom ramen för de kommunala befogenheterna. Om kommunstyrelsen finner 
att så inte är fallet, ska den lämna förslag till fullmäktige om nödvändiga 
åtgärder.

För Leksands kommuns del gäller prövningen de helägda dotterbolagen 
Leksand Vatten AB och Leksandsbostäder AB. 

Övergripande styrdokument för bolag är bolagsordning och ägardirektiv. En 
bolagsordning är aktiebolagens regelverk, som tillsammans med lagstiftning 
anger ramarna för verksamheten. Ägardirektiv fungerar som ett komplement 
till bolagsordningen. Av ägardirektivet framgår ägarens förväntningar och 
krav på bolaget.  Ägardirektivet skiljer sig från bolagsordningen genom att 
vara vad man kallar ett frivilligt formellt styrinstrument. Bolaget behöver 
inte ha ägardirektiv, men om det finns ägardirektiv är de juridiskt bindande. 
Ägardirektiv kan vara generella och är då giltiga tills vidare men kan alltid 
ändras av ägaren. Även speciella ägardirektiv som avser en bestämd fråga 
kan utfärdas.

I ägardirektiven för Leksandsbostäder AB har konkreta ekonomiska och 
finansiella måldirektiv men inga kvalitativa mål ställts. Leksandsbostäder 
AB ska ha en soliditet om lägst 15 % vid årets utgång samt ha en 
direktavkastning om minst 6 %. (Direktavkastning definieras som driftnetto i 
förhållande till bokförda värdet på bolagets byggnader och mark vid årets 
utgång). 

I de senast antagna ägardirektiven till Leksand Vatten AB fastställda 2015-
09-21 av kommunfullmäktige har inga specifika ekonomiska eller kvalitativa 
mätbara måldirektiv ställts upp. 
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Sektorns/avdelningens bedömning
Det kan vara lämpligt att fortsatt följa upp om ägardirektiven till bolagen har 
gett kommunen möjlighet att vara en mer aktiv ägare, det vill säga att styra 
bolaget i den riktning kommunen anser är mest gynnsam för kommunen och 
bolaget som helhet, utifrån av kommunfullmäktige antagen Vision 2025 och 
utifrån årliga beslutade mål för kommunkoncernen. Nedan redovisas 
bedömd måluppfyllelse av de två årliga konkreta mål som angivits i 
ägardirektiven för Leksandsbostäder AB. 

Mål: Soliditet om lägst 15 % vid årets utgång
Målet har uppnåtts. Enligt årsredovisningen för 2015 uppgår soliditeten till 
20,1 % (definierat som justerat eget kapital i procent av totalt kapital). Detta 
är också en förbättring jämfört med föregående år, vilket i sin tur är del av en 
kontinuerlig årlig soliditetsförstärkning de senaste fem åren.  

Mål: Direktavkastning om minst 6 %
Målet har uppnåtts. Enligt årsredovisningen för 2015 uppgår 
direktavkastningen på totalt kapital till 8,0 %, varför direktavkastningsmålet 
gällande bolagets byggnader och mark också bedöms vara uppfyllt.  
Direktavkastningen har varierat mellan 7,0 - 8,0  % de senaste fem åren. 

Det saknas i dagsläget möjlighet att på ett motsvarande sätt bedöma 
verksamheten i Leksand Vatten AB, då som nämnts specifika finansiella 
eller kvalitativa målformuleringar saknas i ägarens styrdokument för detta 
bolag.  Därför kan endast en generell bedömning göras av detta bolag.  
Bedömningen är givet dessa begränsningar att Leksand Vatten AB har 
uppnått ett tillräckligt finansiellt resultat för 2015, utifrån ägardirektivet att 
bolaget ska ha en långsiktigt solid ekonomi med utrymme för nödvändiga 
investeringar.

För båda de helägda dotterbolagen skulle det kunna vara så att ägaren är 
förtjänt av mer detaljerade styrdokument tillsammans med annan form av 
mer direkt styrning som löpande kan fånga både kvalitativa och ekonomiska 
aspekter i verksamheten. Särskilt intressant torde då vara 
effektivitetsnyckeltal och konkreta uppdrag som styr bolagens verksamhet i 
riktning mot som nämnts ovan Vision 2025 och de årliga politiskt beslutade 
målen för kommunkoncernen. Denna styrning skulle kunna förstärkas av 
andra styrformer, såsom bildande av bolagskoncern. Vidare skulle krav 
kunna ställas på bolagen om återkommande rapporter exempelvis gällande 
aktuella verksamhetsfrågor och ekonomi till kommunstyrelsens allmänna 
utskott (KSAU)/kommunstyrelsen.
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Sammanfattningsvis kan sägas att kommunens helägda dotterbolag 
Leksandsbostäder AB och Leksand Vatten AB under år 2015, såvitt kan 
bedömas utifrån under året erhållna verksamhetsrapporter i samband med 
kommunkoncernens ordinarie rapporteringar samt fastställda 
årsredovisningar, bedrivit sin verksamhet på ett sätt som i stort varit förenligt 
med det fastställda ändamålet enligt ägardirektiv och bolagsordning och 
utförts inom ramen för de kommunala befogenheterna.

Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande från ekonomichef Mikael Fändrik, daterat 2016-05-11.

Kommunfullmäktiges beslut
1. Anse att Leksandsbostäder AB under år 2015 har bedrivit sin verksamhet 

på ett sätt som i stort varit förenligt med det fastställda ändamålet enligt 
ägardirektiv och bolagsordning och utförts inom ramen för de 
kommunala befogenheterna.

2. Anse att Leksand Vatten AB under år 2015 har bedrivit sin verksamhet 
på ett sätt som i stort varit förenligt med det fastställda ändamålet enligt 
ägardirektiv och bolagsordning och utförts inom ramen för de 
kommunala befogenheterna.

Beslutet skickas till
Leksandsbostäder AB

Leksand Vatten AB

Kommunrevisionen

Ekonomichef Mikael Fändrik
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§ 83 Dnr 2016/716

Vägarna i Leksands kommun

Beskrivning av ärendet
På 1970-talet åtog sig Leksands kommun frivilligt att sköta de enskilda 
vägarna i kommunen. Nu finns ett behov av att tillföra mer pengar än vad 
som görs idag, för att bibehålla och även höja de enskilda vägarnas standard.

Sektorns/avdelningens bedömning
För att klara behovet på investeringar med cirka 5-10 miljoner kronor/år för 
de enskilda vägarna finns tre alternativ:

1 Kommunen tillför mer pengar via 
skattepengar från alla som bor 
permanent i Leksands kommun

Innebär skattehöjning eller 
prioritering inom befintlig 
budget

2 Vägs ägare tillför med pengar d.v.s. 
alla fastighetsägare betalar 
(permanenthus, fritidshus, 
företagsägda/kommunägda 
fastigheter)

Innebär gemensamhetsanlägg-
ningar och samfällighetsfören-
ingar genom Lantmäteri-
förrättning (preliminär 
förrättningskostnad 1 000 
kr/fastighet)

3 Inte tillföra mer pengar. Fortsätta 
med nuvarande system i huvudsak 
bara drift

Innebär en fortsatt försämring 
av vägstandarden

Oavsett vilket alternativ som väljs avser kommunen att fortsätta finansiera 
och utföra drift av både de kommunala och de enskilda vägarna. Det aktuella 
ärendet avser enbart investeringar.

Beslutsunderlag
Bilaga i form av figur, daterad 2016-06-22
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Yrkanden
Ulrika Liljebergs (C) föreslår redaktionell ändring och ny lydelse av punkt 1 
i kommunstyrelsens förslag:

Starta en genomförandeprocess av alternativ 2 som innebär att ägaransvaret, 
främst avseende investeringar, för de enskilda vägarna i Leksands kommun, 
klargörs och främjas.

Jörgen Winther (BP) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag enligt punkt 
1.

Viktor Zakrisson (S) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.

Magnus Brandt (SD) yrkar avslag till kommunstyrelsens förslag.

Inga Westlunds (V) förslag:

Leksands kommun ska utreda behov och kostnader för vägnätet som vi idag 
sköter och lägga upp en plan för finansiering och framtida investeringar.

Ulrika Liljeberg (C) yrkar avslag till punkt 2 i kommunstyrelsens förslag 
med lydelsen ”kommunstyrelsens allmänna utskott är politiskt styrgrupp för 
genomförandet”.

Beslutsgång
Kommunfullmäktige godkänner Ulrika Liljebergs (C) förslag om 
redaktionell ändring av kommunstyrelsens förslag.

Ordförande ställer kommunstyrelsens förslag enligt punkt 1, Magnus 
Brandts (SD) förslag och Inga Westlunds (V) förslag mot varandra och 
finner att kommunfullmäktige bifaller kommunstyrelsens förslag.

Ordförande ställer kommunstyrelsens förslag enligt punkt 2 under bifall eller 
avslag och finner att kommunfullmäktige avslår förslaget.

Kommunfullmäktiges beslut
Starta en genomförandeprocess av alternativ 2 som innebär att ägaransvaret, 
främst avseende investeringar, för de enskilda vägarna i Leksands kommun, 
klargörs och främjas.

Reservationer
Håkan Blomkvist (SD), Magnus Brandt (SD), Inga Westlund (V), Gustav 
Stenhols (V) och Saga Vass (V) reserverar sig mot beslutet till förmån för 
egna förslag.
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Beslutet skickas till
Trafikingenjör Lars Lindblom för vidarebefordran till berörda
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§ 84 Dnr 2014/1494

Svar på motion om näringslivsavdelningens 
organisation

Beskrivning av ärendet
Miljöpartiet påstår i motion, daterad 21 november 2014, att näringslivs-
avdelningen i den nuvarande politiska organisationen inte tillhör något 
utskott och föreslår att den förs in under ett sådant, förslagsvis utskottet för 
samhällsbyggnad.

Sektorns/avdelningens bedömning
I den nuvarande politiska organisationen som infördes 2011 tillhör 
näringslivsavdelningens ansvars- och verksamhetsområden det allmänna 
utskottet. Organisatoriskt så ligger näringslivsavdelningen direkt under 
kommundirektören och inte i någon sektor. 

Förvaltningen har beslutat att införa en ny organisation som träder i kraft den 
1 september 2016. I den nya organisationen tillhör näringslivsavdelningen 
sektorn för samhällsutveckling. I sektorn ingår också avdelningarna kultur, 
fritid, myndighet, strategisk planering och detaljplan. Den politiska 
tillhörigheten för näringslivsavdelningen är allmänna utskottet.

Hur förvaltningen är indelad är inte primärt en politisk fråga utan en fråga 
för tjänstemännen. Det krav som finns är att förvaltningens organisation ska 
samspela på ett konstruktivt sätt med den politiska organisationen som är 
den som är styrande.

Beslutsunderlag
Motion från Miljöpartiet daterad 2014-11-21
Tjänsteutlåtande från kommundirektör Göran Wigert, daterat 2016-06-09

Kommunfullmäktiges beslut
Med hänvisning till förvaltningens bedömning anse motionen besvarad.

Beslutet skickas till
Motionärerna
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§ 85 Dnr 2016/1118

Interpellation angående konsumentvägledning i 
Leksands kommun

Beskrivning av ärendet
I en interpellation från Inga Westlund (V) ställs frågor till kommunstyrelsens 
ordförande om var verksamheten för konsumentvägledning tagit vägen. 

Vid dagens sammanträde besvarar kommunstyrelsens ordförande Ulrika 
Liljeberg (C) interpellationen.

Beslutsunderlag
Interpellation, daterat 2016-08-26

Interpellationssvar, daterat 2016-09-19

Kommunfullmäktiges beslut
Anse interpellationen besvarad.

Beslutet skickas till
Inga Westlund (V)
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§ 86 Dnr 2016/806

Biblioteksplan 2017-2020

Beskrivning av ärendet
En ny biblioteksplan behöver antas. Den tidigare biblioteksplanen 2013-
2016 antogs av kommunfullmäktige 2013 och slutar snart att gälla.

En ny biblioteksplan ska upprättas vart fjärde år, i mitten av varje 
mandatperiod.

I biblioteksplanen ligger målen för arbetet fram till 2020. Genomförda mål 
från biblioteksplanen 2013-2016 redovisas också.

Sektorns/avdelningens bedömning
Arbete med läsfrämjande på alla nivåer fortsätter som tidigare. Vi har en hög 
nivå men det är inte någon ambitionsökning från tidigare.

Ambitionshöjning under perioden 2017-2020 är att rikta oss till unga mellan 
13-25 år. Detta gör vi bl.a. genom att skapa ett rum för denna grupp i 
biblioteket. Investeringsmedel för detta beslutades i kommunfullmäktiges 
budgetbeslut för 2016 års verksamhet den 23 november 2015. Då avsattes 
280 000 kronor för år 2017.

I förslaget till budget som nu kommer från förvaltningen för 2017-2019 är att 
de beslutade investeringsmedlen delas upp på 2017 och 2018 med 140 000 
kronor på vartdera år.

I övrigt ryms alla aktiviteter i biblioteksplanen inom tilldelad budget.

Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande, daterat 2016-08-02

Biblioteksplan 2017-2020

Yrkanden
Ulrika Liljeberg (C) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.

Kommunfullmäktiges beslut
Anta biblioteksplan 2017 – 2020.
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Beslutet skickas till
Biblioteket

Sektorchef för verksamhetsstöd och service Lennart Ljungemo

Kulturchef Pär Ohlsson
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§ 87 Dnr 2013/533

Reglemente för krisledningsnämnden

Beskrivning av ärendet
Kommunfullmäktige reviderade tidigare reglemente 2015-02-16 § 10. 
Paragraf 3 fick ny lydelse: Till krisledningsnämnden väljs samma ledamöter 
och ersättare som ingår i kommunens allmänna utskott. 
Enligt kommunallagen är det kommunfullmäktige som väljer ledamöter i 
nämnder och kommunstyrelsen väljer ledamöter i utskott. Med nuvarande 
skrivning innebär det att det är kommunstyrelsen som i praktiken utser 
ledamöterna i krisledningsnämnden. Därför föreslås följande lydelse när det 
gäller krisledningsnämndens ledamöter: 

Krisledningsnämndens ledamöter
Kommunfullmäktige väljer ordförande, vice ordförande samt 
fem ordinarie ledamöter och sju ersättare i krislednings-
nämnden. 

Det innebär att kommunfullmäktige även framöver kan utse samma 
ledamöter till krisledningsnämnden som kommunstyrelsen valt till allmänna 
utskottet – men det är kommunfullmäktige som formellt väljer ledamöter i 
nämnder. 

Länsstyrelsen har uppmärksammat kommunen på att det saknas 
delegeringsordning för krisledningsnämnden. Förslaget är att reglementet 
kompletteras med en paragraf med rubriken Förvaltningsorganisation och 
delegering med följande lydelse:

Förvaltningsorganisation och delegering
Under en extraordinär händelse står den kommunala 
förvaltningsorganisationen till krisledningens förfogande.
När krisledningsnämnden övertagit hela eller delar av en 
nämnds verksamhet gäller i tillämpliga delar ordinarie nämnds 
delegeringsordning. Övriga beslut fattas av krislednings-
nämnden.
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Under paragrafen arbetsformer och beslutsordning finns redan en skrivning 
om att ordförande (eller 1:e vice ordförande när ordföranden har förhinder) 
får besluta på nämndens vägnar i ärenden som är så brådskande, att 
nämndens avgörande inte kan avvaktas. Det saknas däremot skrivning om 
vem som beslutar om både ordförande och 1:e vice ordförande har förhinder. 
Därför föreslås följande stycke införas under § 6:

Om både ordförande och vice ordförande har förhinder träder 
krisledningsnämndens ålderspresident in som ersättare på 
ordförandeposten. Ålderspresident är den ledamot som varit 
ledamot längst tid i krisledningsnämnden. Om flera ledamöter 
har lika lång tjänstgöringstid som ledamot ska den äldste av 
dem vara ålderspresident.

Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande från utredare Sören Vintheimer daterat 2016-05-17

Reglemente för krisledningsnämnden i Leksands kommun

Kommunfullmäktiges beslut
1. Anta nytt reglemente för krisledningsnämnden i Leksands kommun.
2. Upphäva gällande reglemente, antaget av kommunfullmäktige 

2015-02-16 § 10.

Beslutet skickas till
Kommunsekreterare Mikael Granath
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§ 88 Dnr 2016/694

Årsberättelse för Leksands naturvårdsfond 2015

Beskrivning av ärendet
I stadgarna för Leksands naturvårdsfond står att stiftelsens verksamhets-/ 
årsberättelse ska delges kommunfullmäktige. 

Stiftelsen Leksands naturvårdsfond har till uppgift att verka för skyddet av 
värdefull natur i Leksands kommun.

Beslutsunderlag
Årsberättelse för Leksands naturvårdsfond 2015

Kommunfullmäktiges beslut
Ta årsberättelsen för Stiftelsen Leksands naturvårdsfond 2015 som en 
information till protokollet.

Beslutet skickas till
Kommunekolog Åsa Rydell för vidarebefordran till berörda
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§ 89 Dnr 2016/912

Årsredovisning för räkenskapsåret 2015 för Stiftelsen 
Hantverk & Utbildning

Beskrivning av ärendet
Stiftelsen Hantverk & Utbildning har inkommit med årsredovisningen för 
2015.

Beslutsunderlag
Årsredovisning och revisionsberättelse för räkenskapsåret 2015 för Stiftelsen 
Hantverk & Utbildning 2015.

Kommunfullmäktiges beslut
Bevilja ledamöterna och styrelsen för Stiftelsen Hantverk & Utbildning 
ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2015.

Beslutet skickas till
Stiftelsen för Hantverk & Utbildning

24



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sida
1(2)

Sammanträdesdatum
2016-09-19

Kommunfullmäktige

Justeras Utdrag bestyrks

§ 90 Dnr 2016/910

Val av ledamöter, ordförande och revisorer till 
Stiftelsen Hantverk & Utbildning 2017

Beskrivning av ärendet
Enligt Stiftelsen Hantverk & Utbildnings stadgar har kommunfullmäktige att 
utse följande poster för verksamhetsåret 2017:

 6 ledamöter till styrelsen, varav en ordförande

 2 revisorer, varav en auktoriserad och en lekmannarevisor.

Beslutsunderlag
Skrivelse från Stiftelsen Hantverk & Utbildning, daterad 2016-06-22.

Yrkanden
Ulrika Liljeberg (C) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.

Kommunfullmäktiges beslut
1. Utse följande personer till ledamöter i styrelsen för Stiftelsen Hantverk & 

Utbildning för perioden 2917-01-01 till 2017-12-31:

Anders Ahlgren

Lars Clarhäll

Staffan Nilsson

Christina Sjöberg

Alf Vigren

2. Utse Bertil Daniels till ledamot och ordförande i styrelsen för Stiftelsen 
Hantverk & Utbildning för perioden 2017-01-01 till 2017-12-31.

3. Utse Alf Dahlin till lekmannarevisor för Stiftelsen Hantverk & 
Utbildning för perioden 2017-01-01till 2017-12-31.

4. Utse Göran Nordkvist, KPMG AB, Leksand, till auktoriserad revisor för 
Stiftelsen Hantverk & Utbildning för perioden 2017-01-01 till 2017-12-
31
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Beslutet skickas till
Stiftelsen Hantverk & Utbildning
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§ 91 Dnr 2016/976

Inspektion av kommunens överförmyndarverksamhet

Beskrivning av ärendet
Länsstyrelsen i Dalarnas län har inspekterat överförmyndarverksamheten i 
kommunen. Länsstyrelsen är tillsynsmyndighet för kommunens 
överförmyndarverksamhet. Vid inspektionen ska länsstyrelsen granska om 
handläggningen följer reglerna i föräldrabalken och förmynderskaps-
förordningen och även i övrigt sker på ett rättssäkert och lämpligt sätt.

Inspektionen har skett på kansliet hos överförmyndare i samverkan i övre 
Dalarna i Mora där Leksand, Mora, Orsa, Rättvik, Vansbro och Älvdalens 
kommuner har sitt gemensamma kansli stationerat.

Beslutsunderlag
Inspektionsprotokoll, daterat 2016-07-05 med följebrev

Kommunfullmäktiges beslut
Lägga inspektionen av kommunens överförmyndarverksamhet till 
handlingarna.

Beslutet skickas till
Överförmyndaren
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§ 92 Dnr 2016/537

Rapportering enligt 16 kapitlet 6 f § socialtjänstlagen av 
ej verkställda beslut enligt 4 kapitlet 1 § 
socialtjänstlagen - individ- och familjeomsorgen 2016

Beskrivning av ärendet
Alla kommuner är skyldiga att anmäla till Inspektionen för vård och omsorg 
(IVO) om beviljade insatser inom vård och omsorg enligt Socialtjänstlagen 
(SoL) och Lagen om särskilt stöd och service till vissa funktionshindrade 
(LSS) inte har verkställts senast tre månader efter beslut. 

Kommunen ska på motsvarande sätt också rapportera om en insats har 
avbrutits och inte verkställts på nytt inom tre månader. 

Rapporteringen ska till Inspektionen för vård och omsorg (IVO), 
kommunens revisorer och kommunfullmäktige en gång per kvartal.

Datum för 
gynnande 
beslut

Den enskilde/ 
Beslutad insats

Upplysningar i ärendet

2007-12-06 Barn, 
kontaktfamilj

Beslutet åter verkställt 2016-03-22.

2007-12-06 Barn, 
kontaktfamilj

Beslutet åter verkställt 2016-01-01.

2008-06-24 Barn, 
kontaktfamilj

Har ej haft kontaktfamilj sedan 2014-12-
31.

2008-06-24 Barn, 
kontaktfamilj

Har ej haft kontaktfamilj sedan 2014-12-
31.

2008-06-24 Barn, 
kontaktfamilj

Har ej haft kontaktfamilj sedan 2014-12-
31. 

2015-02-05 Barn, 
kontaktfamilj

Beslutet ej verkställt.

2015-02-05 Barn, 
kontaktfamilj

Beslutet ej verkställt. 
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Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande, daterat 2016-04-19

Kommunfullmäktiges beslut
Lägga informationen till handlingarna.

Beslutet skickas till
1:e socialsekreterare Marie Holst Bustad
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§ 93 Dnr 2016/1028

Avsägelse från politiskt uppdrag - ledamot i 
krisledningsnämnd, ledamot och ordförande i 
gemensam nämnd inom vuxenutbildning samt 
ersättare i kommunstyrelse - Lotten Kluck (L)

Beskrivning av ärendet
Lotten Kluck (L) har avsagt sig följande uppdrag:

- Ersättare i kommunstyrelsen

- Ledamot och ordförande i gemensam nämnd inom vuxenutbildning

- Ledamot och vice ordförande i Nedansiljans samordningsförbund

- Ledamot i krisledningsnämnden

I samband med avsägelsen som ledamot och ordförande i gemensam nämnd 
inom vuxenutbildning utses en ordförande nominerad av 
kommunfullmäktige i Rättviks kommun, medan platsen som vice ordförande 
förbehålls en ledamot i nämnden från Leksands kommun.

Beslutsunderlag
Avsägelse, daterad 2016-08-01

Protokollsutdrag kommunfullmäktige i Rättviks kommun § 73/2016
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Kommunfullmäktiges beslut
1. Bevilja avsägelserna.

2. Utse Tintin Löfdahl (KD) till ersättare i kommunstyrelsen till och med 
2018-12-31.

3. Utse Tintin Löfdahl (KD) till ledamot och vice ordförande i gemensam 
nämnd inom vuxenutbildning till och med 2018-12-31.

4. Utse Joanna Stridh (C) till ordförande i gemensam nämnd inom 
vuxenutbildning till och med 2018-12-31.

5. Utse Tintin Löfdahl (KD) till ledamot och vice ordförande i Nedansiljans 
samordningsförbund till och med 2018-12-31.

6. Utse Tintin Löfdahl (KD) till ledamot i krisledningsnämnden till och 
med 2018-12-31.

Beslutet skickas till
Rättviks kommun

Joanna Stridh

Tintin Löfdahl

IT-avdelningen

Löneavdelningen

Administrativ service

Nedansiljans samordningsförbund

Gemensam nämnd inom vuxenutbildning
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§ 94 Dnr 2016/1180

Avsägelse från politiskt uppdrag - ersättare i 
kommunstyrelsen - Pelle Lindsjö (C)

Beskrivning av ärendet
Pelle Lindsjö (C) har avsagt sig sin plats som ersättare i kommunstyrelsen.

Kommunfullmäktige har att förrätta fyllnadsval.

Beslutsunderlag
Avsägelse, daterad 2016-09-12

Tjänsteanteckning, daterad 2016-09-14

Kommunfullmäktiges beslut
1. Bevilja avsägelsen.

2. Utse Karin Qvicker (C) till ny ersättare i kommunstyrelsen till och med 
2018-12-31.

Beslutet skickas till
Pelle Lindsjö

Karin Qvicker (C)

Administrativ service

Löneavdelningen
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§ 95 Dnr 2016/1122

Avsägelse från politiskt uppdrag - ersättare i 
kommunstyrelsen - Elina Olsen Huokko (KD)

Beskrivning av ärendet
Elina Olsen Huokko (KD) har avsagt sig sin plats som ersättare i 
kommunstyrelsen.

Kommunfullmäktige har att förrätta fyllnadsval.

Beslutsunderlag
Avsägelse, daterad 2016-08-30

Tjänsteanteckning, daterad 2016-09-14

Yrkanden
Lotten Klucks (L) förslag:

Utse Eva Jonasson till ny ersättare i kommunstyrelsen till och med 2018-12-
31.

Kommunfullmäktiges beslut
1. Bevilja avsägelsen.

2. Utse Eva Jonasson (L) till ny ersättare i kommunstyrelsen till och med 
2018-12-31.

Beslutet skickas till
Eva Jonasson

Administrativ service

Löneavdelningen
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§ 96 Dnr 2016/1164

Anmälan av medborgarförslag angående 
mejeriprodukter som upphandlas i kommunen

Beskrivning av ärendet
Ett medborgarförslag har inkommit där förslagsställaren önskar att Leksands 
kommun fattar beslut om att, i sina upphandlingar, endast upphandla 
mejeriprodukter där korna håll 

Beslutsunderlag
Medborgarförslag, daterat 2016-09-07

Kommunfullmäktiges beslut
Uppta medborgarförslaget och skicka det till kommunstyrelsen för beredning 
och beslut.

Beslutet skickas till
Administrativ chef Andriette Ivarsson
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§ 97 Dnr 2016/1177

Anmälan av medborgarförslag om upphandling av 
burägg

Beskrivning av ärendet
Ett medborgarförslag har inkommit där förslagsställaren önskar se att 
Leksands kommun fattar beslut om att, av djuretiska skäl, inte upphandla 
burägg.

Beslutsunderlag
Medborgarförslag, daterat 2016-09-12

Kommunfullmäktiges beslut
Uppta medborgarförslaget och översända det till kommunstyrelsen för 
beredning och beslut.

Beslutet skickas till
Administrativ chef Andriette Ivarsson
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§ 98 Dnr 2016/1182

Anmälan av medborgarförslag om pensionärspriser på 
Leksandshallen

Beskrivning av ärendet
Ett medborgarförslag har inkommit där förslagsställaren önskar se 
pensionärspriser på Leksandshallen.

Beslutsunderlag
Medborgarförslag, daterat 2016-09-14

Kommunfullmäktiges beslut
Uppta medborgarförslaget och översända det till kommunstyrelsen för 
beredning och beslut.

Beslutet skickas till
Administrativ chef Andriette Ivarsson
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