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Allmänna utskottet

Justeras Utdrag bestyrks

Ärendelista

§ 1 Uppföljning och återrapportering om arbetet att få en ekonomi i balans
§ 2 Borgensförbindelse, regressavtal och avtal om medlemmars ansvar för 

Kommuninvests motpartsexponeringar avseende derivat
§ 3 Ansökan från Sätergläntan Institut för slöjd och hantverk om ny borgen
§ 4 Direktiv om översyn av kommunens fastigheter och lokaler
§ 5 Samverkansöverenskommelse med lokalpolisområde Mora 2019-2021
§ 6 Medieplan för folkbiblioteket 2018-2022
§ 7 Inspektion av kommunens överförmyndarverksamhet 2017
§ 8 Inspektion av kommunens överförmyndarverksamhet 2018
§ 9 Toalettanläggningen och kommunens engagemang vid rastplatsen i Fornby
§ 10 Redovisning av inkomna synpunkter och klagomål samt vidtagna åtgärder kvartal 

3/2018 för sektor verksamhetsstöd
§ 11 Information om Melodifestivalen
§ 12

§ 13

Information

Reglemente för revisionen, kommunalförbundet Brandkåren Norra Dalarna
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§ 1 Dnr 2018/1750

Uppföljning och återrapportering om arbetet att få en 
ekonomi i balans

Beskrivning av ärendet
Kommunens ekonomichef Lars Bäcksholm informerar att kommunens 
verksamheter är inne i ett arbete för att jobba fram åtgärder för att få en 
ekonomi i balans. Bl.a. ska en intern fastighetsutredning göras för att 
undersöka möjligheterna att nyttja våra fastigheter smartare framöver.

Allmänna utskottets beslut
Lägga informationen till handlingarna.

Beslutet skickas till
Kommundirektör Göran Wigert

Ekonomichef Lars Bäcksholm
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§ 2 Dnr 2018/1393

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

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

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

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

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

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

Borgensförbindelse ingången 3 september 1999

Avtal om regress m.m. undertecknat 4 november 2011

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

Protokollsutdrag från kommunfullmäktige 2009-11-30 § 110

Bekräftelse av borgensförbindelse och fullmakt att kommunicera 
borgensförbindelse undertecknat 2009-11-30
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Allmänna utskottets förslag till kommunstyrelsen för beslut i 
kommunfullmäktige
1. Bekräfta att ingången borgensförbindelse av den 3 september 1999 

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

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

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

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

Beslutet skickas till
Kommunstyrelsen
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§ 3 Dnr 2018/1545

Ansökan från Sätergläntan Institutet för slöjd och 
hantverk om ny borgen

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

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

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

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

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

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

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

Ansökan om förlängt borgensåtagande från Sätergläntan, daterat 2018-11-22
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Allmänna utskottets förslag till kommunstyrelsen för beslut i 
kommunfullmäktige
1. Bevilja ny borgen till Sätergläntan Institut för slöjd och hantverk enligt 

följande treårsplan:

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

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

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

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

Beslutet skickas till
Kommunstyrelsen
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§ 4 Dnr 2019/42

Direktiv om översyn av kommunens fastigheter och 
lokaler

Beskrivning av ärendet
Allmänna utskottets ordförande Ulrika Liljeberg (C) informerar om 
processen hur direktivet tas fram.

Allmänna utskottets beslut
Lägga informationen till handlingarna.

Beslutet skickas till
Kommunstyrelsen
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§ 5 Dnr 2018/1687

Samverkansöverenskommelse med lokalpolisområde 
Mora 2019-2021

Beskrivning av ärendet
Lokalpolisområde Mora och förvaltningen i Leksands kommun föreslår att 
en ny samverkansöverenskommelse bör upprättas mellan parterna avseende 
ett gemensamt brottsförebyggande arbete under perioden 2019-2021 då 
nuvarande samverkansöverenskommelse löper ut 2018-12-31.

Brottsförebyggande rådets (BRÅ) arbetsgrupps bedömning

Arbetsgruppen BRÅ har under en längre tid sett ett ökat användande av 
droger hos främst ungdomar. Vi ser det också i den ungdomsenkät 
(LUPP) som nyligen genomfördes att användandet av droger har ökat 
betydligt. Vi ser droger som en orsak till många andra problem-
områden.

Då polisen har resursbrist ser vi inte någon anledning att fokusera på 
flera områden samtidigt. Vi tror på att det är bättre att vi har ett 
fokusområde där vi kan kraftsamla våra gemensamma resurser kring. 
Vårt förslag är därför att fokusera på området alkohol, narkotika, 
doping och tobak. Vi har diskuterat detta med lokalpolisområdet och de 
delar vår uppfattning.

Beslutsunderlag

Tjänsteutlåtande från biträdande kommundirektör Lennart Ljungemo, 
daterat 2019-01-07 med sju bilagor

Bilaga 1, Samverkansöverenskommelse daterad 2016-09-30

Bilaga 2, Analys medborgarlöfte daterad 2016-05-26

Bilaga 3, Medborgarlöfte 2016-2017, daterad 2016-09-30

Bilaga 4, Handlingsplan för samverkansöverenskommelsen och 
medborgarlöftet mellan Leksands kommun och Polismyndigheten

Bilaga 5, Lägesbild
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Bilaga 6, Förslag till samverkansöverenskommelse mellan Leksands 
kommun och Lokalpolisområde Mora 2019 – 2021.

Bilaga 7, Förslag till Medborgarlöfte Leksands kommun 2019.

Allmänna utskottets förslag för beslut i kommunstyrelsen

1. Anta samverkansöverenskommelsen med Polisen 2019-2021.

Beslutet skickas till

Kommunstyrelsen
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§ 6 Dnr 2018/1498

Medieplan för folkbiblioteket 2018-2022

Beskrivning av ärendet
En medieplan för folkbiblioteket 2018-2022 har arbetats fram.

Medieplanen strukturerar upp och synliggör folkbibliotekets arbete med 
inköp, gallring och magasinering samt exponering av medier. Den är ett 
komplement till biblioteksplanen i vilken relationen mellan medier och olika 
låntagargruppper tydliggörs.

Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande från bibliotekschef Mats Brandt, daterat 2018-10-31

Medieplan för folkbiblioteket 2018-2022

Allmänna utskottets beslut
1. Anta medieplan för folkbiblioteket 2018-2022.

Beslutet skickas till
Bibliotekschef Mats Brandt
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§ 7 Dnr 2018/1553

Inspektion av kommunens överförmyndarverksamhet 
2017

Beskrivning av ärendet
Länsstyrelsen har inspekterat överförmyndarverksamheten i kommunen 
2017. D.v.s. inspektion hos Överförmyndare i samverkan i övre Dalarna som 
är ett administrativt samarbete mellan Leksand, Mora, Orsa, Rättvik, 
Vansbro och Älvdalens kommuner.

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

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

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

Allmänna utskottets förslag till kommunstyrelsen för beslut i 
kommunfullmäktige
Lägga granskningsrapporten av kommunens överförmyndarverksamhet 2017 
till handlingarna.

Beslutet skickas till
Kommunstyrelsen
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§ 8 Dnr 2018/1553

Inspektion av kommunens överförmyndarverksamhet 
2018

Beskrivning av ärendet
Länsstyrelsen har inspekterat överförmyndarverksamheten i kommunen 
2018. D.v.s. inspektion hos Överförmyndare i samverkan i övre Dalarna som 
är ett administrativt samarbete mellan Leksand, Mora, Orsa, Rättvik, 
Vansbro och Älvdalens kommuner.

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

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

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

Allmänna utskottets förslag till kommunstyrelsen för beslut i 
kommunfullmäktige
Lägga granskningsrapporten av kommunfullmäktiges överförmyndar-
verksamhet 2018 till handlingarna.

Beslutet skickas till
Kommunstyrelsen
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§ 9 Dnr 2018/857

Toalettanläggningen och kommunens engagemang vid 
rastplatsen i Fornby

Beskrivning av ärendet
Allmänna utskottets beredning har gett fritidsavdelningen i uppdrag att 
undersöka vilka framtidsplaner Fornby samfällighet har för rastplatsen i 
Fornby.

Fritidsavdelningen och Fornby samfällighet har träffats, haft en dialog och 
sett över området på rastplatsen. Fornby samfällighet är medvetna om att en 
ökning av besökande husbilar kommande somrar är sannolik men har i 
nuläget inga andra planer än att färdigställa den utökade grönytan på 
rastplatsen. Det finns inga nuvarande planer att exempelvis anordna egna 
avgiftsbelagda ställplatser för husbilar på rastplatsen. 

En ökad besöksfrekvens innebär en ökad användning av rastplatsens toalett. 
Kapaciteten på avloppstanken är med en ökad besöksfrekvens 
underdimensionerad och måste då tömmas oftare alternativt att 
toalettanläggningens kapacitet utökas.

Samfälligheten kommer nästkommande år färdigställa den utökade grönytan 
på platsen och önskar att kommunen ökar tömningsfrekvensen på 
avloppstanken.

Fritidsavdelningens återrapportering
Rastplatsen i Fornby är och blir alltmera populär för husbilsägare sommartid. 
Många besökare med husbil stannar ett dygn innan man åker vidare. 

Då det är Fornby samfällighet som äger marken är det de som behöver 
tydliggöra deras vision och framtidsplaner för rastplatsen. 

Kommunens engagemang för rastplatsen är att man äger toaletten på platsen. 
Fritidsavdelningen ansvarar för städning av toalettbyggnad och slamtömning 
av avloppstank. Då Fornby samfällighet i nuläget inte har några andra planer 
än att färdigställa grönytan på området är fritidsavdelningens bedömning att 
en höjning av nuvarande kapacitet av befintlig toalett inte är aktuell.

Fritidsavdelningen bedömer att utöka antal tömningar av avloppstanken med 
en gång per vecka under sommarveckorna är den bästa och mest ekonomiska 
lösningen.
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Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande daterat 2018-11-15

Skrivelse från Fornby Samfällighetsförening daterat 2018-11-01

Allmänna utskottets beslut
Lägga återrapporteringen till handlingarna.

Beslutet skickas till
Fornby Samfällighetsförening

Fritidschef Torkel Holst
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§ 10 Dnr 2018/365

Redovisning av inkomna synpunkter och klagomål 
samt vidtagna åtgärder kvartal 3/2018

Beskrivning av ärendet
Medborgare och brukare har möjlighet att lämna synpunkter och klagomål 
(Tyck till) till kommunen.

Förutom att ansvarig chef återkopplar till anmälaren om denna önskar detta 
så skickas åtgärdsredovisningen till respektive utskott för kännedom.

Beslutsunderlag
Redovisning av inkomna synpunkter och klagomål samt vidtagna åtgärder 
kvartal 3/2018 för sektor verksamhetsstöd

Allmänna utskottets beslut
Lägga redovisning av inkomna synpunkter och klagomål samt vidtagna 
åtgärder kvartal 3/2018 för sektor verksamhetsstöd till handlingarna.

Beslutet skickas till
Sektorschef Lennart Ljungemo
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§ 11

Information om Melodifestivalen

Beskrivning av ärendet
Evenemangslots Stenis Linda Hjerpe informerar om de programpunkter som 
kommer att ske i samband med Melodifestivalens tredje deltävling.

Onsdag den 13 februari anländer Melodifestivalkronan som placeras centralt 
i Leksand. Kronan vandrar mellan de olika festivalstäderna.

Torsdag den 14 februari genomförs ett välkomstmingel för bl.a. artister och 
media.

Fredag den 15 februari är det ett genrep som kommunens personal har fått 
erbjudande om att gå på.

Lördag den 16 februari är det en matinéföreställning på dagtid och sedan på 
kvällen genomförs deltävling nummer tre i direktsänd TV. Under dagen är 
det en välkomstfest på Noret kl. 10.30-15.00 med extra fokus på barnen.

Förutom de parkeringar som redan finns i Leksands centrum har ytterligare 
1 800 parkeringsplatser skapats för detta tillfälle.

Allmänna utskottets beslut
Lägga informationen till handlingarna.

Beslutet skickas till
Näringslivschef Per Strid

Evenemangslots Stenis Linda Hjerpe
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§ 12

Information

Beskrivning av ärendet
Under denna punkt informerar kommundirektören om vad som är på gång 
inom sektorn verksamhetsstöd. Även utskottsordföranden kan nyttja denna 
punkt för att informera.

Kommundirektör Göran Wigert informerar om:

 Kommunstrateg från och med 2019-01-01

 Vägfrågan

 Förvaltningsplan 2019 och fokusområdena ”Hållbart medarbetarskap” 
och ”Digitalisering”

Allmänna utskottets ordförande Ulrika Liljeberg (C) informerar om:

 Dalabanans intressenter kommer att ha ett möte i Insjön

Allmänna utskottets beslut
Lägga informationen till handlingarna.
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§ 13 Dnr 2019/77

Reglemente för revisionen, kommunalförbundet 
Brandkåren Norra Dalarna

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

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

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

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

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

Beslutsunderlag
Förslag till reglemente – Revision Brandkåren Norra Dalarna
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sida
2(2)

Sammanträdesdatum
2019-01-21

Allmänna utskottet

Justeras Utdrag bestyrks

Allmänna utskottets förslag till kommunstyrelsen för beslut i 
kommunfullmäktige
Anta reglemente – Revision Brandkåren Norra Dalarna – under förutsättning 
att övriga förbundsmedlemmar fattar likalydande beslut.

Beslutet skickas till
Kommunstyrelsen
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