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Sammanträdesdatum
2017-06-12

Kommunfullmäktige

Plats och tid Kommunhuset i Leksand, kl. 18.30-20.20

Beslutande Ledamöter

Se närvarolista sidan 2

Ersättare

Se närvarolista sidan 2

Övriga närvarande Kommundirektör Göran Wigert
Administrativ chef Andriette Ivarsson
Bruno Kaufmann, Falu kommun, § 45
Jenny Antonsson, Falu kommun, § 45

Justeringens plats och tid Måndagen den 19 juni kl. 15.30

Underskrifter
Paragrafer 44-55

Ordförande
Per-Erik Ingels (C)

Justerare
Per Wiman (KD) Inga Westlund (V)

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

Organ Kommunfullmäktige

Sammanträdesdatum 2017-06-12

Datum då anslaget sätts upp 2016-06-20 Datum då anslaget tas ned 2016-07-11

Förvaringsplats för protokollet Administrativ service

Underskrift
Andriette Ivarsson 
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Närvarolista
Närvaro

Ledamöter Parti Tjänstgörande ersättare Närv Frånv
Krister Ellström S Beth Holtzman X
Ulrika Liljeberg C X
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 X
Anna-Maria Ånevall C Elisabet Ingels X
Anne-Lie Stenberg M X
Bengt Park KD Mikael Kyller, ej §§ 44-47 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 X
David Edin BP Mats Blomqvist X
Birgitta Jansson S X
Ella Gyllenhak Liss MP X
Aarno Magnusson C X
Lotten Kluck L Sven-Eric Norman X
Per Spik M X
Lars Halvarson S X
Kia Rolands KD X
Land Alice Gustafsson C X
Kajsa Fredholm V Anna Karin Wattberg X
Siv Gärtner S X
Rune Bröms C X
Christina Arnesson BP X
Mats Stenmark M X
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Ledamöter Parti Tjänstgörande ersättare
Närvaro

Närv Frånv
Peter Brask S X
Per Wiman KD X
Marie Johansson-Grop C X
Anna Walsh MP X
Karin Nyström S X
Per-Erik Ingels C X
Sara Shahryari M X
Magnus Brandt SD X
Elina Olsen Huokko KD X
Viktor Zakrisson S X
Birgitta Pettersson C X
Karin Lundström BP Åke Arnesson X
Saga Vass V X
Ros-Marie Svanborg S X
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Övriga närvarande ersättare

Namn Parti Närvaro
Kerstin Marits M
Birgitta Björndahl M
Ingalill Öhman M
Anders Lokgård C
Elisabet Ingels C Tjg ers
Pelle Lindsjö C
Bertil Andersson C
Dagny Martinsson C X
Lasse Nygård C X
Sven Eric Norman L Tjg ers
Eva Jonasson L
Maths Bolmstam KD
Mikael Kyller KD Tjg ers
Tobias Nygårds KD
Kent Dahlquist S
Maria Qvarnström S
Jan-Klas Neuman S
Catarina Gärtner S
Beth Holtzmann S Tjg ers
Jan-Olof Karlsson S
Anna-Karin Wattberg V Tjg ers
Yvonne Ineteg V
Björn Näslund MP
Anna Moberg MP
Åke Arnesson BP Tjg ers
Mats Blomqvist BP Tjg ers
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Ärendelista

§ 44 Justering av dagordning
§ 45 Information om hur Falu kommun jobbat med lokal demokrati
§ 46 Tillfällig fullmäktigeberedning - Lokal demokrati
§ 47 Val av ledamöter till tillfällig fullmäktigeberedning - Lokal demokrati
§ 48 Erbjudande om delägarskap i Inera AB
§ 49 Kollektivtrafiken
§ 50 Medfinansiering av genomförande av detaljplan Gärde 35:2 m.fl. - 

Leksands Knäckebröd AB
§ 51 Kostpolicy 2016 offentlig gastronomi i Leksands kommun
§ 52 Motion om konsumentvägledning i Leksands kommun
§ 53 Rapportering av ej verkställda beslut enligt 4 kapitlet 1 § samt 9 § lagen 

om stöd och service - vård och omsorg kvartal 1/2017.
§ 54 Avsägelse Jan Danielsen (KD) - ersättare i krisledningsnämnden och 

kommunstyrelsen
§ 55 Anmälan av motion om allmän toalett i Tällberg
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§ 44

Justering av dagordning

Beskrivning av ärendet
Kommunfullmäktige justerar dagordningen.

Yrkanden
Ordförandens förslag:

Uppta en anmälan av en motion som ärende nr 11.

Kommunfullmäktiges beslut
Uppta en anmälan av en motion som ärende nr 11.
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§ 45 Dnr 2017/769

Information om hur Falu kommun jobbat med lokal 
demokrati

Beskrivning av ärendet
Vid dagens sammanträde informerar Falu kommuns ordförande för val- och 
demokratinämnden Bruno Kaufmann och Falu kommuns 
demokrativägledare Jenny Antonsson om demokratiarbetet i Falu kommun.

Kommunfullmäktiges ledamöter och ersättare fick även möjlighet att ställa 
frågor.

Kommunfullmäktiges beslut
Lägga informationen till handlingarna.
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§ 46 Dnr 2017/769

Tillfällig fullmäktigeberedning - Lokal demokrati

Beskrivning av ärendet
Kommunfullmäktiges presidium har tagit fram ett förslag till direktiv för en 
tillfällig fullmäktigeberedning för lokal demokrati. 

Kommunfullmäktiges presidium, i samarbete med gruppledarna för de 
politiska partier som finns representerade i kommunfullmäktige, föreslår mot 
bakgrund av ovanstående att en tillfällig fullmäktigeberedning inrättas med 
uppdrag att:

 kartlägga och beskriva befintliga arbetssätt och strukturer gällande lokal 
demokrati,

 utarbeta förslag till utvecklande arbetssätt och strukturer i syfte att 
uppmuntra och möjliggöra ett jämlikt och aktivt medborgarskap,

 efter fullgjort uppdrag skriftligt rapportera resultatet av arbetet till 
kommunfullmäktige.

Beredningen ska utgöras av tio ledamöter, en från varje parti i 
kommunfullmäktige samt en ordförande från den politiska majoriteten.

Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande daterat 2017-05-05

Direktiv för tillfällig fullmäktigeberedning – Lokal demokrati, 2017-04-25

Yrkanden
Per-Erik Ingels (C): Lägga till en tredje beslutspunkt där fullmäktige antar 
direktivet för den tillfälliga fullmäktigeberedningen.

Viktor Zakrisson (S): Bifall till kommunfullmäktiges presidiums förslag 
samt till tillägg av en tredje beslutspunkt om att anta direktivet.

Beslutsgång
Ordföranden frågar om kommunfullmäktige vill lägga till en tredje 
beslutspunkt om att anta direktivet och svaret är ja.
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Kommunfullmäktiges beslut
1. Tillsätta kommunfullmäktigeberedning för lokal demokrati under 

tidsperioden 2017-06-12 – 2018-05-31.

2. Avrapportering av beredningens arbete ska ske vid kommunfullmäktiges 
sammanträde i maj 2018.

3. Anta direktivet för den tillfälliga fullmäktigeberedningen om lokal 
demokrati.

Beslutet skickas till
Tjänstemannastödet för beredningen, Sören Vintheimer
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§ 47 Dnr 2017/769

Val av ledamöter till tillfällig fullmäktigeberedning - 
Lokal demokrati

Beskrivning av ärendet
I den tillfälliga fullmäktigeberedningen om lokal demokrati ska en 
ordförande från majoriteten utses. Dessutom ska varje parti i 
kommunfullmäktige utse en ledamot.

Kommunfullmäktiges beslut
1. Till ordförande utse Sebastian Larsson (M).

2. Utse följande personer till ledamöter i den tillfälliga 
fullmäktigeberedningen om lokal demokrati:

Per-Erik Ingels (C)

Kerstin Marits (M)

Elina Olsen Huokko (KD)

Erik Berg (L)

Ingrid Rönnblad (S)

Lena Ihlar (V)

Ella Gyllenhak Liss (MP)

Jonny Wikström (BP)

Håkan Blomkvist (SD)

Beslutet skickas till
Tjänstemannastöd i fullmäktigeberedningen, Sören Vintheimer

Webbredaktör Anna-Carin Ingels
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§ 48 Dnr 2017/557

Erbjudande om delägarskap i Inera AB

Beskrivning av ärendet
Företaget Inera AB bildades 1999 och har hittills ägts gemensamt av alla 
landsting och regioner och verksamheten har varit inriktad på utveckling av 
e-hälsa. Verksamheten riktar sig till både invånare och medarbetare inom 
vård och omsorg. Genom bolaget sker samverkan kring gemensamma 
lösningar, gemensam infrastruktur och stöd för digitalisering. Bland de 
gemensamt utvecklade tjänsterna finns till exempel 1177 Vårdguiden, UMO 
(Ungdomsmottagning på nätet) och Journal via nätet.
 
Frågan om ändrat ägande och ändrad verksamhetsinriktning för Inera AB har 
diskuterats under många år. Inte minst har företrädare för landsting och 
regioner uttalat sitt stöd för en förändring som innebär att verksamheten 
breddas och även omfattar kommunerna samt ger en närmare anknytning till 
SKL:s arbete med verksamhetsutveckling. Efter en omfattande förankrings- 
och beslutsprocess beslutade styrelsen för SKL den 7 oktober 2016 att 
godkänna att SKL Företag AB förvärvar merparten av aktierna i Inera AB. 
Samtliga landsting och regioner har sedan dess fattat beslut om att sälja 145 
av sina 150 aktier i Inera AB. Efter den formella tillträdesdagen 16 mars 
2017 kan nu landets kommuner erbjudas att köpa fem aktier vardera och bli 
delägare på samma villkor som landsting och regioner.
 
Den ändrade inriktningen för bolaget finns formulerad i aktieägaravtal, 
bolagsordning och ägardirektiv. Styrningen över bolaget sker genom ägarråd 
och bolagsstämma. I bolagsstyrelsen finns 15 ledamöter, med politiska 
företrädare – sex från kommunsidan, sex från landsting/regioner samt tre 
tjänstemän. 

Hittills har Ineras verksamhet alltså varit inriktad på hälso- och 
sjukvårdsområdet, men genom det breddade ägandet ska bolaget kunna 
verka inom betydligt fler verksamhetsområden, till exempel skola, omsorg 
och samhällsbyggnad. 

Genom att kommunen blir delägare i företaget, blir det möjligt att köpa 
tjänster från Inera AB, utan föregående upphandling (genom det så kallade 
Teckal-undantaget i upphandlingslagstiftningen). 
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Som delägare kan kommunen också vara med och påverka utvecklingen av 
digitalisering i offentlig sektor. Ett breddat ägande ligger också i linje med 
SKL:s uppdrag är att främja och stödja samverkan mellan medlemmarna i 
verksamhetsutveckling genom digitala lösningar.

Sektorns/avdelningens bedömning
Utgiften hanteras som en finansiell investering.

Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande, daterat 2017-04-05
Aktieöverlåtelseavtal, bilaga 1
Anslutningsavtal, bilaga 2
Aktieägaravtal, bilaga 3 
Bolagsordning, bilaga 4
Ägardirektiv, bilaga 5
Årsredovisning Inera AB 2015, bilaga 6

Kommunfullmäktiges beslut
1. Av SKL Företag AB förvärva 5 (fem) aktier i Inera AB för en 

köpeskilling om 42 500 kronor, i enlighet med aktieöverlåtelseavtalet.

2. Godkänna i ärendet redovisat aktieägaravtal och att inträda som part i 
aktieägaravtalet genom redovisat anslutningsavtal.

Beslutet skickas till
SKL Företag AB

Ekonomiavdelningen, ekonomichef och projekt- och utvecklingscontroller
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§ 49 Dnr 2017/618

Kollektivtrafiken

Beskrivning av ärendet
Direktionen för Region Dalarna beslutade hösten 2016 att starta en process 
för skatteväxling för kollektivtrafiken i Dalarna. Utredningen inför 
skatteväxling och förändrat huvudmannaskap för kollektivtrafiken har utgått 
från en grundläggande ide om att det samlade trafiksystemet ska klara alla 
typer av resor. Det är den resandes förutsättningar och behov som bestämmer 
hur resan företas. Skatteväxling omfattar inte skolkortstrafik, utan den skall 
debiteras kommuner motsvarande värdet av normalt skolkort/ungdomskort 
(f.n. 320 kr/mån och 9 månader per år).

Kollektivtrafikrådet på Region Dalarna har haft i uppdrag att utarbeta ett 
förslag till hur en skatteväxling av kollektivtrafiken i Dalarna ska kunna ske, 
beskriva hur det påverkar organisation m.m. samt ange en nivå på vilken 
växlingen ska ske.

Efter beslut i Region Dalarnas direktion 17 maj 2017 om skatteväxling 
gällande allmän regional kollektivtrafik och färdtjänst ska likalydande beslut 
fattas i landstingsfullmäktige och samtliga kommunfullmäktige i Dalarna. En 
gemensam ansökan om skatteväxling hos regeringen ska lämnas senast den 
30 september i år för att skatteväxling skall kunna ske 2018. Om besluten i 
respektive fullmäktige inte fattas före sommaruppehållet bedöms inte 
besluten vinna laga kraft innan ansökan om skatteväxling skickas.

Den 1 januari 2018 sker skatteväxlingen och huvudmannaskapet för 
kollektiv- trafiken övergår från Region Dalarna till Landstinget Dalarna. 
Kommunerna har då inte längre ett finansieringsansvar för den allmänna 
kollektivtrafiken eller färdtjänsten.

Landstinget har ansvarat för arbetet med skatteväxlingen som skett med 
hjälp av extern konsult som tagit hjälp av representanter från landstinget och 
fem kommuner (Avesta, Hedemora, Borlänge, Mora och Älvdalen). 
Representanter från AB Dalatrafik har också deltagit. Informationsmöten 
med trafikplanerare och ekonomer från kommunerna och landstinget har 
genomförts. Kommun- visa informationsinsatser har genomförts under våren 
och kollektivtrafikrådet har vid flera möten behandlat frågan och det har 
förts fortlöpande politiska samtal.
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Vid de diskussioner som fördes på Region Dalarnas arbetsutskotts möte den 
12 april framfördes önskemål om att ta fram ett förslag på avtal mellan 
parterna om bl.a. kommunernas möjlighet till inflytande, den kommande 
kollektivtrafikmyndigheten, tillköp av trafik och förhållningssätt till pris på 
skolkort. I det fortsatta arbetet efter arbetsutskottet togs ett förslag till avtal 
fram som nu ingår i detta beslutsunderlag.

Övergångsregler skall tillämpas mellan kommunsektorn och landstinget 
under 2018 och 2019. Detta görs för att dämpa alltför negativa effekter av 
skatte- växlingen och innebär att skatteväxlingen får fullt genomslag först 
2020.

Ett ändrat ägande av bolagen som Region Dalarna äger idag behöver göras 
eftersom den regionala kollektivtrafikmyndigheten måste äga de bolag som 
myndigheten avropar transporttjänster av.

Beslutsunderlag
Region Dalarna, förslag till beslut, Håkan Jönsson daterat 2017-05-19

Protokollsutdrag, Region Dalarna, direktionens extra sammanträde 
2017-05-17

Yrkanden
Ulrika Liljeberg (C) yrkar bifall till förslaget.

Kommunfullmäktiges beslut
1. Leksands kommun begär tillsammans med landstinget och övriga 

kommuner i Dalarnas län hos regeringen att den länsvisa skattesatsen för 
landstinget respektive kommunerna enligt 2 och 3§§ förordningen 
(2004:881) om kommunalekonomisk utjämning, från och med den 1 
januari 2018, höjs med 0,47 procentenheter för landstinget och sänks 
med 0,47 procentenheter för kommunerna. 

2. Godkänna att skatteväxlingen skall omfatta allmän kollektivtrafik och 
färdtjänst. Skatteväxlingen omfattar inte skolkortstrafik, utan den skall 
debiteras kommuner motsvarande värdet av normalt 
skolkort/ungdomskort (f.n. 320 kr/mån och 9 månader per år).

3. Godkänna Avtalet som beskriver ansvar, befogenheter och 
övergångsregler. Övergångsreglerna skall tillämpas mellan 
kommunsektorn och landstinget i enlighet med redovisad tabell i avtalet. 

4. Godkänna förändrat ägande från Region Dalarna till Landstinget Dalarna 
av AB Dalatrafik, Tåg i Bergslagen AB och AB Transitio. 

5. Godkänna överförandet av ansvaret för kollektivtrafik samt uppdraget 
som regional kollektivtrafikmyndighet från Region Dalarna till 
Landstinget Dalarna 2018-01-01.
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6. Besluten ovan gäller under förutsättning att kommunfullmäktige i 
samtliga länets kommuner och landstingsfullmäktige fattar motsvarande 
beslut.

Beslutet skickas till
Region Dalarna

Ekonomiavdelningen, ekonomichef
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§ 50 Dnr 2017/573

Medfinansiering av genomförande av detaljplan Gärde 
35:2 m.fl. - Leksands Knäckebröd AB

Beskrivning av ärendet
Leksands Knäckebröd AB har planer på att utöka verksamheten under de 
kommande 30 åren. Det ställer krav på mer utrymme för företaget. Mark har 
köpts in för att säkerställa framtida utveckling och utbyggnad.

Dessutom behöver trafiklösningarna i området ses över och förbättras. Dels 
med hänsyn till Leksand Knäckebröds transporter och dels med hänsyn till 
intresset att avlasta Häradsvägen, där Gärde skola ligger.

Gärde skola är en F-6 skola med 92 elever och ett fritidshem med 43 elever. 
I omedelbar närhet till Gärde skola ligger den föräldradrivna förskolan 
Grankotten med 19 barn och den privata skolan Banérskolan med ca 60 
elever och ett fritidshem med 36 barn.

Nuvarande trafik med leveranser till Leksands Knäckebröd AB beräknas 
2017 till ca 510 fordon per dygn, varav 21 tunga. Till år 2025, som är det 
senaste år för vilket trafikprognoser finns, beräknas en ökning till 550 fordon 
per dygn, varav 26 tunga.

För att lösa dessa frågor har en detaljplan utarbetats, Detaljplan för Leksands 
Knäckebröd (Gärde 35.2 m.fl.) som har vunnit laga kraft. Förutom utökade 
möjligheter till byggnation för Leksands Knäckebröd innehåller planen 
bättre trafiklösningar inom företagets eget område också en ny infart från 
riksväg 70. 

Förutom trafik för Leksands Knäckebröds egna behov, finns en omfattande 
fabriksförsäljning, öppen samtliga dagar i veckan. Butiken har ca 300 000 
kunder under ett år. 

En ny väg med infart från riksväg 70 börjar där nuvarande infart finns men 
får en ny sträckning längre norrut. Den nya vägen blir ca 380 meter och blir 
bredare än nuvarande väg. Vägen får en anslutning till Häradsvägen ca 150 
meter längre norrut än nuvarande väg. Den antagna detaljplanen förutsätter 
också en ny järnvägsövergång som håller på att färdigställas. Den kommer 
att vara klar vecka 38 år 2018.

Den nya infarten ger möjligheter för tung trafik att komma ut på riksväg 70 
utan att passera skolor, fritidshem och närboende i området.
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Trafikverket har konstaterat att de ska prioritera en vänstersvängsficka som 
en fysisk åtgärd vid anslutningen till riksväg 70 och Jon Ollas väg för att 
underlätta för infart till Leksands Knäckebröd och Häradsvägen för 
norrgående trafik.

Kostnaden för genomförandet med att anlägga en ny trafiklösning har av 
SWECO beräknats till ca 3,7 miljoner kronor exklusive moms i kostnadsläge 
februari 2017. I kostnaderna ingår förutom anläggande av den nya vägen 
inklusive belysning, också kostnader för lantmäteriförrättning, vilka uppgår 
till totalt 200 000 kronor. För dessa kostnader utgår inte moms.

Eftersom den nya infarten, enligt Leksands Knäckebröd, är av betydande 
intresse för både dem och Leksands kommun vill Leksands Knäckebröd att 
en överenskommelse om finansiering av trafiklösningen görs mellan oss och 
dem.

Sektorns/avdelningens bedömning
I genomförandeplanen till detaljplanen för Leksands Knäckebröd (Gärde 
35:2 m.fl.) anges att kommunen ska vara med och medverka ekonomiskt till 
trafiklösningen vid Leksands Knäckebröd. Något belopp eller procenttal 
anges inte.

Med den nya trafiklösningen vid Leksands Knäckebröd kan man undvika att 
göra ytterligare trafiksäkerhetsåtgärder vid Gärde skola och Banérskolan 
med anledning av ökad trafikmängd till Leksands Knäckebröd.

Den nya vägen till Leksands Knäckebröd är enskild väg som kommunen inte 
är delägare i vilket betyder att kommunen inte kan investera i någon annans 
väg. Den medfinansiering som kommunen gör i trafiklösningen vid 
Leksands Knäckebröd kommer således att belasta driftbudgeten. 

Kommunen kan sköta enskilda vägar där det finns fast boende. Eftersom det 
inte finns några fast boende längs med den nya vägen till Leksands 
Knäckebröd kommer kommunen inte att ta hand om skötseln av denna väg. 

Pengar för medfinansiering av denna väg finns inte med i budget 2017-2019 
vilket gör att den totala medfinansieringen, max 1 miljon kronor, hanteras i 
ordinarie budgetprocess för 2018-2020.

Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande, daterat 2017-04-05

Underlag för diskussion om samfinansiering av genomförande av detaljplan 
(Gärde 35:2) inklusive kalkyl från Leksands Knäckebröd AB
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Yrkanden
Anne-Lie Stenberg (M): Bifall till förslaget.

Kommunfullmäktiges beslut
1. Medfinansiera trafiklösningen med ny sträckning av Jon Ollas väg, 380 

meter, till Leksands Knäckebröd AB med 25 % av kostnaden, dock max 
1 miljon kronor.

2. Uppdra till kommundirektör Göran Wigert att utarbeta och teckna avtal 
med Leksands Knäckebröd AB gällande medfinansieringen.

3. Pengarna för medfinansieringen, max 1 miljon kronor, hanteras i 
ordinarie budgetprocess för 2018-2020.

Beslutet skickas till
Leksands Knäckebröd AB

Ekonomiavdelningen, ekonomichef och projekt- och utvecklingscontroller
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§ 51 Dnr 2016/512

Kostpolicy 2016 offentlig gastronomi i Leksands 
kommun

Beskrivning av ärendet
Kostavdelningen har reviderat kommunens kostpolicy med utgång i 
Livsmedelsverkets råd för förskola, skola och äldreomsorg samt de Nordiska 
näringsrekommendationerna och Socialstyrelsens vägledning ”Näring för 
god vård och omsorg”. 

Kostpolicyn tydliggör hur kommunen övergripande ska arbeta i kostfrågan, 
från upphandling av livsmedel till hur maten ska serveras.

I revideringen har bland annat hänsyn tagits till kommunens ambition med: 

 Nöjdare gäster

 Ökad användning av ekologiska/miljömärkta livsmedel

 Ökad nöjdhet i måltidsmiljön

Upphandlingsmyndigheten (UHM), håller på att utarbeta ett nytt förslag 
eftersom det första rekommenderade kravförslaget för hållbara 
upphandlingar, där man använder Bas, Avancerad och Spjutspets, är alldeles 
för komplicerat och inte användarvänligt. UHM har därför valt att utarbeta 
ett nytt förslag, där Leksands kommun är erbjuden att delta i ett pilotprojekt.

Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande från kostchef Tullie Sundberg, daterat 2017-03-21

Kostpolicy, offentlig gastronomi i Leksands kommun

Yrkanden
Ulrika Liljeberg (C): Bifall till förslaget.

Kommunfullmäktiges beslut
Anta kostpolicyn.

Beslutet skickas till
Kostchef Tullie Sundberg för vidarebefordran till berörda

Sektorschef Lennart Ljungemo

19



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sida
1(2)

Sammanträdesdatum
2017-06-12

Kommunfullmäktige

Justeras Utdrag bestyrks

§ 52 Dnr 2017/363

Motion om konsumentvägledning i Leksands kommun

Beskrivning av ärendet
Vänsterpartiet har inkommit med en motion med ett önskemål om att 
Leksands kommun ska ha en konsumentvägledare som kan hjälpa 
kommunens medborgare.

Sektorns/avdelningens bedömning
Konsumentvägledare är inte en obligatorisk verksamhet/tjänst för 
kommunerna, utan en frivillig service. 

Kommunen har tidigare haft en konsumentvägledare på 25 % tjänst fram till 
då den personen slutade 2014. Det har sedan funnits svårigheter med att 
placera dessa 25 % hos någon lämplig medarbetare då alla redan har en 
100 %-ig tjänst. Det har inte heller varit möjligt att anställa en person på 25 
%. Formellt idag tillhör konsumentvägledning (25 %) vår nystartade 
kundtjänst som startade den 4 april 2016. Sen dess pågår det en uppbyggnad 
och strukturering av hela verksamheten för att kunna hjälpa våra medborgare 
på bästa möjliga sätt. 

Konsumentverket har en service både på telefon och på internet som heter 
”Hallå konsument” dit man kan vända sig och dit har vi även kunnat hänvisa 
personer som ringer och behöver hjälp av den karaktären. Idag är det ca 2-3 
samtal i månaden till kundtjänst som avser konsumentrådgivning. I några fall 
har vi kunnat hjälpa våra medborgare direkt i telefon eller vid 
receptionsdisken. Med tanke på att efterfrågan på en konsumentvägledare 
inte var så stor vid kundtjänstens uppstart prioriterades andra områden.

Kundtjänst planerar att från år 2018 ha en person som har dessa 25 % 
konsumentrådgivning i sin tjänst. Arbetet med att stärka vår kunskap 
angående konsumentvägledning har redan startat. Kundtjänstchef Emmi 
Enoksson kommer att i maj 2017 delta vid Konsumentverkets kurs angående 
konsumentvägledning för att skaffa sig en bättre överblick av detta område. 
Hon kommer även att delta vid Konsumentdagarna 2017 i Sundsvall. I maj 
kommer kundtjänst att utökas med ytterligare en medarbetare (rekryteringen 
är klar) och vi räknar med att denne person kommer att med hjälp av 
kundtjänstchefen kunna sätta sig in i detta arbete. 
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Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande från kundtjänst daterat 2017-03-15.

Motion från Vänsterpartiet daterat 2017-02-22.

Yrkanden
Ulrika Liljeberg (C): Bifall till förslaget.

Kommunfullmäktiges beslut
Med hänvisning till sektorns bedömning anse motionen besvarad.

Beslutet skickas till
Motionären

Avdelningschef kundservice

Sektorschef verksamhetsstöd
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§ 53 Dnr 2017/768

Rapportering  av ej verkställda beslut enligt 4 kapitlet 1 
§ samt 9 § lagen om stöd och service - vård och 
omsorg kvartal 1/2017.

Beskrivning av ärendet
Individnämnden ansvarar för utredning och beslut i ärenden som avser 
bistånd enligt socialtjänstlagen (2001:453) 4 kap. 1 § och insatser enligt lag 
(1993:387) om stöd och service 9 § och har rapporteringsskyldighet enligt 
SoL §16:6 samt LSS § 28 till kommunfullmäktige. 

Rapporten ska avse de ärenden som utmynnat i ett gynnande beslut som inte 
verkställts inom 3 månader. Rapporten ska även avse de ärenden där 
verkställighet påbörjats men av någon anledning avbrutits och inte 
verkställts på nytt inom tre månader.

Rapporten ska rapporteras kvartalsvis.

Rapportering avseende första kvartalet 2017
För första kvartalet 2017 finns tre ej verkställda beslut att rapportera: 

Ärende 1 - man
Beslut: LSS, Kontaktperson 9 § 4 punkten
Datum för gynnande beslut: 2016-06-10

Ärende 2 - man
Beslut: LSS, Kontaktperson 9 § 4 punkten
Datum för gynnande beslut: 2016-08-10

Ärende 3 - man
Beslut: LSS, Avlösarservice i hemmet 9 § 5 punkten
Datum för gynnande beslut: 2016-08-10

Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande, daterat 2017-04-07
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Kommunfullmäktiges beslut
Godkänna rapporteringen.

Beslutet skickas till
Socialtjänsten
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§ 54 Dnr 2017/772

Avsägelse Jan Danielsen (KD) - ersättare i 
krisledningsnämnden och kommunstyrelsen

Beskrivning av ärendet
En avsägelse har inkommit från Jan Danielsen (KD) till Leksands kommun. 

Jan Danielsen (KD) önskar avsäga sig sitt uppdrag som ersättare i 
kommunstyrelsen och krisledningsnämnden. 

Beslutsunderlag
Avsägelse, daterad 2017-04-28

Kommunfullmäktiges beslut
1. Bevilja avsägelserna.

2. Utse Per Wiman (KD) till ersättare i krisledningsnämnden till och med 
2018-12-31efter Jan Danielsen (KD).

Beslutet skickas till
Jan Danielsen (KD)

Per Wiman (KD)

Administrativ service
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§ 55 Dnr 2017/989

Anmälan av motion om allmän toalett i Tällberg

Beskrivning av ärendet
En motion om allmän toalett i Tällberg har inkommit från Mats Blomqvist 
(BP). Motionären vill att kommunen åtar sig att efterfrågan på en allmän 
toalett löses i Tällberg.

Beslutsunderlag
Motion från Mats Blomqvist, daterad 2016-06-12

Kommunfullmäktiges beslut
Uppta motionen och skicka den till kommunstyrelsen för beredning.

Beslutet skickas till
Kommunstyrelsen
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