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Närvarolista
Närvaro

Ledamöter Parti Tjänstgörande ersättare Närv Frånv
Kent Dahlquist S X
Ulrika Liljeberg C X
Sebastian Larsson M X
Jan Danielsen KD X
Liv Lunde-Andersson S Beth Holzmann X
Kenneth Dahlström C X
Jörgen Winther BP X
Lars-Erik Jansson S X
Eric Böwes MP Björn Näslund X
Anna-Maria Ånevall C Elisabeth Ingels X
Anne-Lie Stenberg M Kerstin Marits X
Bengt Park KD X
Håkan Blomqvist SD X
Inga Westlund V X
Ingrid Rönnblad S Jan-Olof Karlsson 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 Örjan Johansson X
Ella Gyllenhak Liss MP X
Aarno Magnusson C X
Lotten Kluck L Eva Jonasson X
Per Spik M X
Lars Halvarson S X
Kia Rolands KD X
Land Alice Gustafsson C X
Kajsa Fredholm V 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
Maria Qvarnström 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 Ingalill Öhman X
Magnus Brandt SD X
Elina Olsen Huokko KD Mikael Kyller X
Viktor Zakrisson S X
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
Kerstin Marits M Tjg.
Birgitta Björndahl M
Ingalill Öhman M Tjg.
Anders Lokgård C
Elisabet Ingels C Tjg.
Bertil Andersson C
Dagny Martinsson C X
Lasse Nygård C
Mats Pettersson C
Sven Eric Norman L
Eva Jonasson L Tjg.
Maths Bolmstam KD
Mikael Kyller KD Tjg.
Tobias Nygårds KD
Jan-Klas Neuman S
Catarina Gärtner S
Beth Holzmann S Tjg.
Jan-Olof Karlsson S Tjg.
Louise Tysklind S
Örjan Johansson S Tjg.
Anna-Karin Wattberg V
Yvonne Ineteg V
Björn Näslund MP Tjg.
Anna Moberg MP
Åke Arnesson BP X
Mats Blomqvist BP Tjg.
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Ärendelista

§ 85 Fastställande av dagordningen
§ 86 Anmälan av medborgarförslag om att barnen från f.d. Sjugare skolas 

upptagningsområde i framtiden bör tillhöra Tällbergs skola
§ 87 Delårsbokslut per den 31 augusti 2017 med helårsprognos
§ 88 Taxa avseende alkohollagen 2018
§ 89 Taxa avseende tobakslagen 2018
§ 90 Taxa avseende e-cigaretter 2018
§ 91 Brandkårens avgifter 2018
§ 92 Maxtaxa inom äldreomsorgen 2018
§ 93 Avfallstaxa 2018
§ 94 Taxa för allmänna vattentjänster (VA-taxa) 2018
§ 95 Mål och budget 2018-2020
§ 96 Delrapportering - Tillfällig fullmäktigeberedning om lokal demokrati
§ 97 Centrumutvecklingsplan Leksands Noret
§ 98 Politisk och organisatorisk förändring av valfrihetssystemet, 

kundvalsmodellen för hemtjänst inom lagen om valfrihet
§ 99 Utökning av medlemskommuner i språktolknämnden i Dalarna
§ 100 Överenskommelse gällande samverkan för trygg och effektiv utskrivning 

från sluten hälso- och sjukvård
§ 101 Ändringar i Region Dalarnas förbundsordning
§ 102 Rapportering - Ej verkställda beslut enligt lagen om stöd och service, 

kvartal 2/2017
§ 103 Svar på motion om allmän toalett i Tällberg
§ 104 Svar på motion om att införa riktlinjer för visselblåsare i Leksands 

kommun
§ 105 Första anmälan av medborgarförslag om att bygga ut förskolan Igelkotten i 

Siljansnäs
§ 106 Andra anmälan av medborgarförslag om att bygga ut förskolan Igelkotten i 

Siljansnäs
§ 107 Anmälan av medborgarförslag om att uppmärksamma att Leksand ligger 
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på längdgrad 15
§ 108 Anmälan av medborgarförslag om att ordna med belysning vid platsen för 

förpackningsinsamling i Fornby
§ 109 Anmälan av medborgarförslag om att uppmärksamma Leksands sju 

officiella vänorter på Torget
§ 110 Anmälan av medborgarförslag om att göra en utredning om en tunnel för 

Moskogsvägen
§ 111 Val av revisorer för kommunala stiftelser
§ 112 Avsägelse från jävsnämnden - Beth Holzmann
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Omröstningslista sidan 1
§ 95

Beslutande Parti Ja Nej Avst

Kent Dahlqvist S X
Ulrika Liljeberg C X
Sebastian Larsson M X
Jan Danielsen KD X
Beth Holzmann S X
Kenneth Dahlström C X
Jörgen Winther BP X
Lars-Erik Jansson S X
Björn Näslund MP X
Elisabeth Ingels C X
Kerstin Marits M X
Bengt Park KD X
Håkan Blomqvist SD X
Inga Westlund V X
Jan-Olof Karlsson S X
Christer Swedhs C X
Mats Oscarsson S X
Johanna Reichel M X
Karin Byström C X
Erica Strid KD X
Mats Blomqvist BP X
Örjan Johansson S X
Ella Gyllenhak Liss MP X
Aarno Magnusson C X
Eva Jonasson L X
Per Spik M X
Lars Halvarson S X
Kia Rolands KD X
Land Alice Gustafsson C X
Kajsa Fredholm V X
Siv Gärtner S X

Transport 18 11 3
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Omröstningslista sidan 2

§ 95
Beslutande Parti Ja Nej Avst

Rune Bröms C X
Christina Arnesson BP X
Mats Stenmark M X
Per Wiman KD X
Marie Johansson-Grop C X
Anna Walsh MP X
Per-Erik Ingels C X
Ingalill Öhman M X
Magnus Brandt SD X
Mikael Kyller KD X
Viktor Zakrisson S X
Birgitta Pettersson C X
Karin Lundström BP X
Saga Vass V X
Ros-Marie Svanborg S X

Antal sid 2 9 2 3
Antal sid 1 18 11 3

Totalsumma 27 13 6
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§ 85

Fastställande av dagordning

Beskrivning av ärendet
Kommunfullmäktige fastställer dagordningen.

Yrkanden
Per-Erik Ingels (C) föreslår att utöver ärendena i kallelsen lägga följande 
ärenden till dagordningen:

- ”Anmälan av medborgarförslag om att barnen från f.d. Sjugare skolas 
upptagningsområde i framtiden bör tillhöra Tällbergs skola”

- ”Anmälan av medborgarförslag om att göra en utredning om en tunnel 
för Moskogsvägen”

- ”Avsägelse från jävsnämnden – Beth Holzmann (S)”

Kommunfullmäktiges beslut
1. Fastställa dagordningen med tillägget av ärendena:

- ”Anmälan av medborgarförslag om att barnen från f.d. Sjugare skolas 
upptagningsområde i framtiden bör tillhöra Tällbergs skola”

- ”Anmälan av medborgarförslag om att göra en utredning om en 
tunnel för Moskogsvägen”

- ”Avsägelse från jävsnämnden – Beth Holzmann (S)”

2. Behandla ärende ”Anmälan av medborgarförslag om att barnen från f.d. 
Sjugare skolas upptagningsområde i framtiden bör tillhöra Tällbergs 
skola” först på dagordningen.
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§ 86 Dnr 2017/1653

Anmälan av medborgarförslag om att barnen från f.d. 
Sjugare skolas upptagningsområde i framtiden bör 
tillhöra Tällbergs skola

Beskrivning av ärendet
Det har inkommit ett medborgarförslag om att barn som hör till den idag 
nedlagda Sjugare skolas upptagningsområde i framtiden ska höra till 
Tällbergs skola.  

Vid dagens sammanträde presenteras förslaget av förslagsställaren.

Beslutsunderlag
Medborgarförslag, inkommet 2017-11-21.

Kommunstyrelsens beslut
Uppta medborgarförslaget för behandling och översända det till 
kommunstyrelsen för beredning.

Beslutet skickas till
Förslagsställaren

Kommunstyrelsen

Administrativ service
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§ 87 Dnr 2017/1291

Delårsbokslut per den 31 augusti 2017 med 
helårsprognos

Beskrivning av ärendet
Den ekonomiska prognosen visar på ett överskott på 11,9 miljoner kronor, 
motsvarande 1,4 % av skatter och bidrag. Budget för året är 2,1 miljoner 
kronor (0,2 %). Jämfört med budget är resultatet positivt och jämfört med 
kommunens mål på 2 % är det inte tillräckligt. 

Sektorerna förväntas göra ett underskott på -21,3 miljoner kronor under året, 
varav sektor lärande och stöd -17,1 miljoner kronor. Av detta underskott har 
sektor lärande och stöd tillförts 7,6 miljoner kronor i syfte att korrigera för 
tidigare års volymer som man inte tidigare blivit kompenserad för. 

Balanskravsresultatet d.v.s. resultatet rensat för realisationsvinster på 
anläggningstillgångar, nås tack vare att resultatet väntas bli 11,9 miljoner 
kronor och där ingår inga sådana vinster. 

Prognosen för investeringar är 68,8 miljoner kronor jämfört med budget 
112,7 miljoner kronor, avvikelserna avser nästan uteslutande sådant som inte 
kommer hinna genomföras/påbörjas under 2017. 

Det finansiella målet om 100 % självfinansieringsgrad för investeringar nås 
inte, då förväntat utfall blir 82 %, budgeterat var 41 %. För att nå målet hade 
en resultatförbättring på 12 miljoner kronor krävts under året. 

Mål Målnivå Förväntat 
utfall

Överskott av skatter och bidrag 2 % 1,4 %

Självfinansieringsgrad 

för investeringar

100 % 82 %

Soliditetsförbättring  1,3 % i snitt 2014-
2016

10 %
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Målet - förbättring av soliditeten inklusive pensionsskulden redovisad som 
ansvarsförbindelse ska årligen ha skett jämfört med föregående års rullande 
treårsperiod. 

Det kommer att nås tack vare dels ett positivt resultat, minskad skuld i form 
av ansvarsförbindelse och att investeringarna inte genomförs i förväntad takt 
påverkar också positivt. 

Den verksamhetsmässiga måluppfyllelsen förväntas vara god där 7 av 15 
mål bedöms nås helt, medan resterande nås delvis vid utgången av året.

Vid dagens sammanträde föredras kommunrevisionens uttalande av 
lekmannarevisor Lars Melin (M).

Beslutsunderlag
Utdrag ur kommunstyrelsens sammanträdesprotokoll, daterat 2017-11-06, 
§ 139

Tjänsteutlåtande av ekonomichef Lars Bäcksholm, daterat 2017-10-04

Delårsbokslut per den 31 augusti 2017 med helårsprognos

Uttalande av kommunrevisionen, daterat 2017-11-09

Kommunfullmäktiges beslut
Godkänna delårsrapporten per den 31 augusti 2017 med helårsprognos.

Beslutet skickas till
Kommundirektör Göran Wigert

Ekonomiavdelningen
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§ 88 Dnr 2017/664

Taxa avseende alkohollagen 2018

Beskrivning av ärendet
Enligt nu gällande alkohollag (2010:1622), se 8 kap. 10 §, får kommunen ta 
ut avgifter för ansökningar samt tillsynsavgifter gällande serveringstillstånd. 
Avgifterna ska så långt möjligt täcka kommunens kostnader för 
handläggning och tillsyn. Förutom den tillsyn som utförs direkt på plats på 
krogen ska avgifterna täcka bland annat service och rådgivning till krögarna, 
utbildning i ansvarsfull alkoholservering, administration, samverkan mellan 
berörda myndigheter, utskottspolitikernas arbete, intern utbildning, 
kontorslokal och kontorsmaterial.

En översyn av Leksands kommuns taxor inför 2018 avseende ansöknings- 
och tillsynsavgifter för serveringstillstånd har gjorts. 

Beslutsunderlag
Utdrag ur kommunstyrelsens sammanträdesprotokoll, daterat 2017-11-20, 
§ 166

Tjänsteutlåtande från alkoholhandläggare Anette Blomqvist, daterat 
2017-06-26

Kommunfullmäktiges beslut
1. Anta taxa enligt förslaget för ansökningsavgift och tillsynsavgift enligt 

alkohollagen. 

2. Fastställa tillsynsavgift för försäljning av folköl enligt förslaget. Om 
försäljningsstället säljer både tobak och folköl subventioneras den 
sammanlagda taxan till 3 500 kr med hänvisning till samordningsvinster.

3. Taxor och tillsynsavgifter gäller från 1 januari 2018 och ersätter tidigare 
taxor och tillsynsavgifter.

Beslutet skickas till
Alkoholhandläggare Anette Blomqvist

Ekonomiavdelningen
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§ 89 Dnr 2017/702

Taxa avseende tobakslagen 2018

Beskrivning av ärendet
Enligt tobakslagen (1993:58), se 19 b §, får kommunen ta ut avgifter för sin 
tillsyn av tobaksvaror. Försäljning av tobaksvaror har enligt nu gällande lag 
varit anmälningspliktig till kommunen och Leksands kommun har enligt 
gällande taxa tagit anmälningsavgift med 1500 kr och för tillsynsbesök 
900kr/tim.

Ett förslag om översyn av tobakslagen föreligger hos riksdag/regering enligt 
statens offentliga utredningar SOU 2016:14. Utredningen har tillsatts med 
syfte att minska tobaksbruket. Förslaget innebär bland annat att försäljning 
av tobaksvaror ska bli tillståndspliktigt ungefär med samma lämplighets-
prövning som vid ansökan om serveringstillstånd. Det är ännu osäkert när 
lagen träder ikraft, men det ses som sannolikt att det kan bli från 1 juli 2018. 
Det innebär att alla som idag säljer tobak ska lämna in ansökan till 
kommunen och kommunen ska handlägga ansökan. 

Sektorns bedömning
Vid nätverksträffar med övriga kommuner i länet men även med några 
handläggare i andra kommuner i landet har diskuterats vad som kan vara 
rimlig ansökningsavgift. Samråd har även skett med miljöchefen. En 
beräkning har gjorts där man räknar med att handläggningen från inkommen 
ansökan, med remissförfarande, besök, utredning, kommunicering, beslut 
skall ta ca 8,5 -9 tim. En rimlig ansökningsavgift torde då vara 8 000 kr.

Tillsynsavgiften beräknas med besök, information, kontrollköp inre tillsyn, 
uppgå till mellan 3-5 tim. Tillsynsavgift på 2 500 kr bedöms vara rimlig.

Om tillsyn utöver ordinarie tillsyn behövs på grund av misskötsamhet ska 
ytterligare avgift ta ut med 900 kr/tim

För att inte kommunen ska gå miste om avgifter bör ett beslut om taxa kunna 
fattas även om lagförslaget ännu inte gått igenom. Skulle det visa sig att det 
inte blir tillståndsplikt för försäljning av tobak blir taxan automatiskt ogiltig.

Beslutsunderlag
Utdrag ur kommunstyrelsens sammanträdesprotokoll, daterat 2017-11-20, 
§ 167
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Tjänsteutlåtande från alkoholhandläggare Anette Blomqvist, daterat 
2017-06-07

Kommunfullmäktiges beslut
1. Fastställa tillsynsavgift för försäljning av tobak till 2 500 kr. Om 

försäljningsstället säljer både tobak och folköl subventioneras den 
sammanlagda taxan till 3 500 kr med hänvisning till samordningsvinster. 
Tillsynsavgiften gäller från 1 januari 2018 och ersätter tidigare avgift.

2. Fastställa avgift för ytterligare tillsyn p.g.a. misskötsamhet till 900 kr per 
timme. Tillsynsavgiften gäller från 1 januari 2018 och ersätter tidigare 
avgift.

3. Fastställa ansökningsavgift för försäljning av tobaksvaror till 8 000 kr. 
Detta under förutsättning att tobakslagen ändras i enlighet med förslaget i 
SOU 2016:14. Taxan gäller från det datum som lagändringen träder i 
kraft.

Beslutet skickas till
Alkoholhandläggare Anette Blomqvist

Ekonomiavdelningen
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§ 90 Dnr 2017/821

Taxa avseende e-cigaretter 2018

Beskrivning av ärendet
Riksdagen förväntas besluta om ny lag gällande e-cigaretter. Den nya lagen 
innebär bland annat att e-cigaretter inte får säljas till någon under 18 år. 
Butiker som säljer e-cigaretter skall anmäla detta till kommunen och upprätta 
ett egenkontrollprogram som skall bifogas anmälan.

Så kallade e-cigaretter, elektroniska cigaretter har blivit mer och mer 
populära de senaste åren. De har dock inte omfattats av gällande 
tobakslagstiftning. Regleringen av e-cigaretter ska bidra till att skydda 
folkhälsan och lagen är en skyddslagstiftning.  Barn och ungdomar bedöms 
behöva särskilt skydd eftersom e-cigaretter efterliknar och normaliserar 
rökning och därmed riskerar att bli en inkörsport till nikotinberoende. 

I EU:s tobaksdirektiv (2014/40/EU) definieras en e-cigarett som en produkt 
som kan användas för konsumtion av nikotinånga via ett munstycke, eller 
beståndsdel av den produkten, inbegripet en patron, en tank och anordningen 
utan patron eller tank.

Vidare framgår att de kan vara avsedda att användas en gång eller vara 
påfyllningsbara med hjälp av en påfyllningsbehållare och en tank, eller 
laddningsbara engångspatroner. De säljs med olika smaker som mint, olika 
godissmaker, frukt- och bärsmaker och med eller utan nikotin.

Den lokala tillsynen ska som för tobak och folköl utövas av kommun och 
polismyndighet. Länsstyrelsen kommer att ansvara för tillsyn över 
kommunerna i länet och Folkhälsomyndigheten kommer att vara central 
tillsynsmyndighet.

E-cigaretter kan komma att säljas av butiker som kanske tidigare inte sålt 
tobak, till exempel hobbyaffärer eller andra specialbutiker. Det marknadsförs 
på ett sätt som lockar ungdomar med de olika smakerna och som ett 
alternativ om man vill sluta röka vanliga cigaretter.

Sektorns bedömning
I samråd med miljöchefen har det med hänvisning till ovanstående bedömts 
att det kan medföra en relativt omfattande informationsinsats för de som 
börjar sälja e-cigaretter och som tidigare inte sålt tobak. De måste få 
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förståelse för att man främst bör skydda barn och ungdomar att börja 
använda nikotinprodukter då de är beroendeframkallande och enligt 
forskning även skadliga för hälsan.

Rimlig handläggningstid vid anmälan beräknas till ca 3 timmar inklusive 
registrering, besök, utbildning/informationsinsats varför anmälningsavgiften 
förslås till 3 000 kr. Tillsynsavgift bör tas ut med samma avgift som för 
tobak och folköl med 2 500 kr/år och om man säljer både e-cigaretter och 
tobak och/eller folköl räknas med en samordningsvinst vid tillsyn och då 
förslås avgift på 3 500 kr.

Beslutsunderlag
Utdrag ur kommunstyrelsens sammanträdesprotokoll, daterat 2017-11-20, 
§ 168

Tjänsteutlåtande av nämndsekreterare Jenny Sarén, daterat 2016-06-07

Kommunfullmäktiges beslut
1. Anta taxa för anmälningsavgift enligt lagen om e-cigaretter till 3 000 kr. 

2. Fastställa tillsynsavgift enligt lagen om e-cigaretter till 2 500 kr vid 
enbart försäljning av e-cigaretter. Om försäljningsstället säljer även 
tobak eller folköl subventioneras den sammanlagda taxan till 3 500 kr 
med hänvisning till samordningsvinster. 

3. Taxan och tillsynsavgiften ska gälla från den 1 januari 2018.

Beslutet skickas till
Nämndsekreterare Jenny Sarén

Ekonomiavdelningen
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§ 91 Dnr 2017/1246

Brandkårens avgifter 2018

Beskrivning av ärendet
Räddningschefen har framtagit förslag till avgifter för brandkårens 
verksamhet. 

Sektorns bedömning
De revideringar som gjorts i 2018 – års avgiftslista jämfört med 2017 är att 
de har justerats upp med 3 % avseende personalkostnadsgrundade tjänster 
och 1,5 % beträffande inflationsgrundade kostnadsökningar. 2017 – års 
avgifter redovisas inom parentes (se skrivelsen Brandkårens avgifter 2018).
En annan förändring i beskrivningen av avgifterna är att Brandkåren inte 
längre tillhandahåller extern kursverksamhet. Detta överlåts till marknaden. 
Intern utbildningsverksamhet inom kommunens sektorer kvarstår i sedvanlig 
ordning.

Även extern uthyrning av lokaler tas bort, detta mot bakgrund av att 
brandkåren, kommunens sektorer och ambulansens nyttjande av lokaler 
inom räddningsstationen är så frekvent att det inte finns utrymme för extern 
uthyrning.

Ekonomiska konsekvenser för kommunen och den enskilde är små. 
Avgifterna utgör inte självfinansiering av verksamheten.

Självfinansiering kräver utredningsresurser mot bakgrund av dess 
komplexitet, vilket framkom bland annat i samband med framtagandet av 
nya konkurrenslagstiftningen och SKL’s (Sveriges Kommuner och 
Landsting) fråga till lagrådet beträffande definition av begreppet 
självfinansiering. Frågan behandlades inte av lagrådet.

Beslutsunderlag
Utdrag ur kommunstyrelsens sammanträdesprotokoll, daterat 2017-11-20, 
§ 169

Skrivelsen Brandkårens avgifter 2018, daterad 2017-07-28

Tjänsteutlåtande av räddningschef Krister Ejeros, daterat 2017-08-25
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Kommunfullmäktiges beslut
1. Anta taxa för brandkåren 2018 enligt förslaget. 

2. Taxan gäller från 1 januari 2018 och ersätter tidigare taxa.

Beslutet skickas till
Räddningschef Krister Ejeros

Ekonomiavdelningen
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§ 92 Dnr 2016/1191

Maxtaxa inom äldreomsorgen 2018

Beskrivning av ärendet
Sektorns bedömning är att maxtaxan inom äldreomsorgen i Leksands 
kommun ska höjas enligt den av regeringen beslutade förändringen från och 
med den 1 januari 2018. Bedömningen grundar sig på att kommunen inte ska 
behöva vidta effektiviseringsåtgärder till följd av att anslaget för 
kommunalekonomisk utjämning minskar.

En jämförelse av avgiftsnivåer mot andra närliggande kommuner för avgifter 
utanför maxtaxan har gjorts. Efter genomlysningen av avgiftsnivåerna 
bedöms inte finnas skäl till förändringar av dessa under 2018. 

Beslutsunderlag
Utdrag ur kommunstyrelsens sammanträdesprotokoll, daterat 2017-11-20, 
§ 170

Tjänsteutlåtande av verksamhetsekonomen Andreas Staberg, 
daterat 2017-08-21

Meddelandeblad från Socialstyrelsen, nr 5/2016

Regeringens proposition 2015/16:1 Budgetproposition för 2016, 
Utgiftsområden 25, s. 38-41 samt s. 44

Yrkanden
Kenneth Dahlström (C) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag till beslut. 

Kommunfullmäktiges beslut
1. Införa ny maxtaxa inom äldreomsorgen från 1 772 till 2 044 kronor. 

2. Maxtaxan gäller från 1 januari 2018 och ersätter tidigare maxtaxa.

Beslutet skickas till
Verksamhetsekonom Andreas Staberg

Sektorschef Ulrika Gärdsback

Avdelningschef Joacim Andersson

Avdelningschef Marie van Geffen Blomberg
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Myndighetschef Katja Vestling

Avgiftshandläggare Yvonne Vestling
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§ 93 Dnr 2017/1408

Avfallstaxa 2018

Beskrivning av ärendet
Styrelsen för Leksand Vatten AB rekommenderar kommunfullmäktige att 
anta föreslagna ändringar i ”Avfallstaxa 2018”.

Förslaget innebär oförändrad avfallstaxa och oförändrad slamtaxa. 
Bakgrunden är att avfallskollektivet respektive slamkollektivet ska bära sina 
egna kostnader.

Vid dagens sammanträde föredras ärendet av Pär Andersson (KD), 
ordförande i Leksand Vatten AB.

Beslutsunderlag
Utdrag ur kommunstyrelsens sammanträdesprotokoll, daterat 2017-11-06,
§ 139

Tjänsteutlåtande med förslag till avfallstaxa 2018 från Dala Vatten och 
Avfall AB på uppdrag av Leksand Vatten AB, daterat 2017-09-20

Kommunfullmäktiges beslut
Anta avfallstaxa 2018 enligt förslaget.

Beslutet skickas till
Leksand Vatten AB

Ekonomiavdelningen
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§ 94 Dnr 2017/1407

Taxa för allmänna vattentjänster (VA-taxa) 2018

Beskrivning av ärendet
Styrelsen för Leksand Vatten AB rekommenderar kommunfullmäktige att 
anta föreslagna ändringar i ”Taxa för allmänna vattentjänster (VA-taxa) 
2018”.

Taxan innebär att brukningsavgifterna höjs med 5 % och att 
anläggningsavgiften höjs med 5 %. Bakgrunden är att VA-kollektivet ska 
bära sina egna kostnader.

Vid dagens sammanträde föredras ärendet av Pär Andersson (KD), 
ordförande i Leksand Vatten AB.

Beslutsunderlag
Utdrag ur kommunstyrelsens sammanträdesprotokoll, daterat 2017-11-06, 
§ 140

Tjänsteutlåtande med förslag till taxa för allmänna vattentjänster (VA-taxa) 
2018 från Dala Vatten och Avfall AB på uppdrag av Leksand Vatten AB, 
daterat 2017-09-20

Kommunfullmäktiges beslut
Anta taxa för allmänna vattentjänster (VA-taxa) 2018 enligt förslaget.

Beslutet skickas till
Leksand vatten AB

Ekonomiavdelningen
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§ 95 Dnr 2017/220

Mål och budget 2018-2020

Beskrivning av ärendet
Kommunen ska varje år upprätta en budget för nästa kalenderår och en plan 
för de efterföljande två åren. Förslag till budget ska upprättas av 
kommunstyrelsen för att sedan fastställas av kommunfullmäktige.

Budgeten ska innehålla en plan för verksamheten och ekonomin under 
budgetåret samt mål och riktlinjer som är av betydelse för en god ekonomisk 
hushållning.

Förvaltningen har utarbetat ett förslag till Mål och budget för åren 2018 – 
2020. Detta tjänstemannaförslag utgör underlag för en politisk bedömning 
där respektive parti representerat i kommunfullmäktige har möjlighet att 
lägga förslag till budget. 

Till dagens sammanträde har Alliansen, Bygdepartiet samt 
Socialdemokraterna tillsammans med Vänsterpartiet lämnat in förslag till 
Mål och budget 2018 – 2020.

Beslutsunderlag
Utdrag ur kommunstyrelsens sammanträdesprotokoll, daterat 2017-11-20, 
§ 171

Tjänsteutlåtande av ekonomichef Lars Bäcksholm, daterat 2017-11-09

Förvaltningens förslag till Mål och budget 2018-2020, daterad 2017-07-10

Investeringsbudget 2018-2021, daterad 2017-09-08

Kassaflödesbudget 2018-2020, daterad 2017-07-10

Ekonomirapporten maj 2017 från Sveriges Kommuner och Landsting, 
http://webbutik.skl.se/sv/artiklar/ekonomirapporten-maj-2017.html

Alliansens reviderade förslag till Mål och budget 2018 – 2020, 
inkommet 2017-11-16

Socialdemokraterna och Vänsterpartiets reviderade förslag till Mål och 
budget 2018 – 2020, inkommet 2017-11-17

Bygdepartiets förslag till Mål och budget 2018 – 2020, daterat 2017-10-05
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Yrkanden
Ulrika Liljeberg (C), Jan Danielsen (KD) och Sebastian Larsson (M) yrkar 
bifall till kommunstyrelsens förslag till beslut om Mål och budget 2018 – 
2020.

Viktor Zakrisson (S) och Inga Westlund (V) yrkar bifall till 
Socialdemokraterna och Vänsterpartiets förslag till Mål och budget 2018 – 
2020.

Karin Lundström (BP) yrkar bifall till Bygdepartiets förslag till Mål och 
budget 2018 – 2020.

Propositionsordning
Ordföranden ställer förslagen till Mål och budget 2018 – 2020 mot varandra 
och finner att kommunfullmäktige bifaller kommunstyrelsens förslag till Mål 
och budget 2018 – 2020.

Votering begärs. Ordföranden meddelar att kommunstyrelsens förslag är 
huvudförslag.

Ordföranden ställer Socialdemokraterna och Vänsterpartiets förslag till Mål 
och budget 2018 – 2020 mot Bygdepartiets förslag och finner att 
Socialdemokraterna och Vänsterpartiets förslag utgör motförslag.

Ordföranden meddelar att Ja-röst gäller för kommunstyrelsens förslag och 
Nej-röst för Socialdemokraterna och Vänsterpartiets förslag.

Omröstningsresultat
Med 27 ja-röster för kommunstyrelsens förslag mot 13 nej-röster för 
Socialdemokraterna och Vänsterpartiets förslag och 6 som avstår beslutar 
kommunfullmäktige att bifalla kommunstyrelsens förslag, se 
omröstningsbilaga.

Kommunfullmäktiges beslut
1. Fastställa skattesatsen för Leksands kommun för 2018 till 21,82 kronor 

per skattekrona.

2. För planperioden 2016-2020 anta ett genomsnittligt avkastningsmål på 
2 % av skatter och bidrag. 

3. Anta förvaltningens förslag till Mål och budget för 2018-2020 med 
följande ändringar (p 4-7):

4. Anta som kommunens särskilt utpekade mål kommande år:
1. Bygga fler bostäder – främst lägenheter – för både unga och äldre.
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2. Verka för att de äldre och de med funktionsnedsättning ges möjlighet 
till större inflytande och en mer utvecklande vardag samt fortsätta 
utveckla stödet till anhöriga.

3. Ökat fokus på att utveckla barns intresse för skriftspråk, 
kommunikation och läsning i förskolan.

4. Ha ännu bättre måluppfyllelse hos eleverna i våra skolor – med 
särskilt fokus på elever med låg måluppfyllelse.

5. Vara en attraktiv arbetsgivare.
6. Intensifiera kommunens hållbarhetsarbete inom klimat- och 

miljöområdet samt minska användningen av skadliga kemikalier i 
våra verksamheter. 

7. Aktivt stödja utvecklingen av besöksnäringen och handeln i hela 
kommunen.

8. Medverka till att korta tiden för etablering på arbetsmarknaden för de 
här som fått uppehållstillstånd.

9. Stärka vår position som kulturkommun och fortsätta vara en av 
landets främsta sport- och friluftskommuner.

10. Öka omgivningens kunskap om kommunens roll och uppgift samt 
utveckla och förenkla medborgarnas och företagens kontakter med 
kommunen.

11. Öka den digitala delaktigheten hos våra medborgare – med extra 
fokus på de äldre - samt öka digitaliseringen i vår kommunala 
verksamhet.

12. Öka medborgarnas välmående genom att främja hälsa och trygghet 
samt motverka missbruk av alkohol, narkotika, doping och tobak 
(ANDT).

5. Att tjänsten som Digitaliseringsledare blir kvar samt att tjänsten som 
Hållbarhetsstrateg inrättas och att dessa finansieras genom 
omprioriteringar i befintlig rambudget inom sektorerna 
Samhällsutveckling och Verksamhetsstöd.

6. Att tillskjuta medel för ökad personaltäthet inom förskolan, med både 
förskollärare och barnskötare, med + 1,0 mkr årligen under 2018-2020 
(alltså en nivåhöjning under budgetperioden med 3 mkr) samt extra 
medel till barn med särskilda behov i förskolan med + 1,0 mkr (en 
nivåhöjning med 1 mkr totalt över budgetperioden.) Finansiering för 
2018 tas ur det egna kapitalet, dvs genom ett sänkt budgeterat resultat 
2018, och att det för åren 2019-2020 arbetas in i kommande 
budgetarbete.

7. Att för första halvåret 2018 anslå ytterligare 4,2 Mkr till grundskolan 
inom sektor Lärande och stöd och att finansiera detta med det egna 
kapitalet, dvs genom ett sänkt budgeterat resultat 2018.
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8. Att ge förvaltningen i uppdrag inom följande områden för att till 
kommunstyrelsen redovisa underlag och eventuella förslag till beslut:
a) att analysera och sammanfatta de strategiska utmaningar som 

kommunen står inför fram till år 2025 och att senast under april 2018 
redovisa detta till de politiska partierna.

b) att utreda hur kommunen verksamhets- och kostnadseffektivt kan 
nyttja sina lokaler – både i egna och förhyrda sådana.

c) att utreda behovet av särskilda sommarjobb för unga i kommunal 
regi.

9. Att ge kommunstyrelsen i uppdrag att fastställa mätbara indikatorer för 
kommunens mål.

Reservationer
Mot ovanstående beslut reserverar sig Kent Dahlquist (S), Beth Holzmann 
(S), Lars-Erik Jansson (S), Jan-Olof Karlsson (S), Mats Oscarsson (S), Örjan 
Johansson (S), Lars Halvarson (S), Siv Gärtner (S), Viktor Zakrisson (S), 
Ros-Marie Svanborg (S), Inga Westlund (V), Kajsa Fredholm (V) och Saga 
Vass (V) till förmån för eget förslag till Mål och budget 2018-2020.

Mot ovanstående beslut reserverar sig Jörgen Winther (BP), Mats Blomqvist 
(BP), Christina Arnesson (BP) och Karin Lundström (BP) till förmån till för 
eget förslag till Mål och budget 2018-2020.

Magnus Brandt (SD) och Håkan Blomkvist (SD) reserverar sig mot 
ovanstående beslut.

Beslutet skickas till
Kommundirektör Göran Wigert

Sektorschefer

Ekonomiavdelningen
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§ 96 Dnr 2017/769

Delrapportering - Tillfällig fullmäktigeberedning om 
lokal demokrati

Beskrivning av ärendet
En tillfällig fullmäktigeberedning för lokal demokrati har tillsatts för tiden 
2017-06-12  2018-05-31. Beredningens är inrättad med direktiven att

- kartlägga och beskriva befintliga arbetssätt och strukturer gällande lokal 
demokrati, 

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

- efter fullgjort uppdrag skriftligt rapportera resultatet av arbetet till 
kommunfullmäktige. 

Till dagens sammanträde föredrar beredningens ordförande Sebastian 
Larsson (M) en delrapportering. 
Kommunfullmäktiges beslut

Lägga informationen till handlingarna.

Beslutet skickas till
Utredaren Sören Vintheimer
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§ 97 Dnr 2012/564

Centrumutvecklingsplan Leksands Noret

Beskrivning av ärendet
En uttalad önskan finns att stärka Leksands Norets identitet och därmed 
stärka områdets roll som ett aktivt, levande centrum i tätorten, i kommunen 
och regionen. Detta gäller handel och verksamheter, trafik och det offentliga 
rummet, bebyggelse och boende med mera.

Kommunstyrelsen godkände den 12 juni 2012 centrumutvecklingsplanen för 
Noret, Leksand där följande formulering finns med: 

”Målbilden är ett småskaligt och sammanhållet centrum med bibehållen 
handel, förtätning av bostadsbyggnation, trafik mer på de gåendes villkor, 
tillgänglighet samt allmän upprustning av området”
Efter godkännandet av centrumplanen har sektorn för samhällsutveckling 
handlat upp konsulter inom området som tillsammans med tjänstemän från 
samhällsutveckling har tagit fram ett gestaltningsprogram för planerad 
centrumutveckling Noret. Gestaltningsprogrammet ligger till grund för de 
åtgärder som planeras inom Noret på såväl kort som lång sikt. Gestaltnings-
programmet antogs av kommunfullmäktige den 28 april 2014. 

Genomförandet av centrumutvecklingsplanen pågår och etapp 1, byggnation 
av Riddarlekparken vid Kulturhuset färdigställdes i maj 2014. 

Etapp 2, Norsgatan och Z-torget godkändes av kommunfullmäktige i april 
2014 samtidigt med gestaltningsprogrammet. Arbetet med ombyggnationen 
var klar sommaren 2015. 

Etapp 3, Sparbanksgatan mellan Bygatan och Norsgatan samt Norsgatan 
mellan Uddens västra gräns fram till Kulturhuset, godkändes av kommun-
fullmäktige i februari 2015. Arbetet med ombyggnationen vara klar 
sommaren 2016.

Etapp 4, Majstångsplatsen vid Carl Ohlson, södra Leksandsvägen mellan 
Faluvägen och Norsgatan samt resterande del av Norsgatan fram till Udden 
godkändes av kommunfullmäktige i november 2015. Arbetet med 
ombyggnationen vara klar sommaren 2017.
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Sektorns bedömning
Nästa steg i förverkligandet av centrumutvecklingsplanen är etapp 5 som 
omfattar Torget i centrala Leksand samt Leksandsvägen mellan Faluvägen 
och Bygatan. 

Arbetet med Torget började redan 2016. Då hölls idémöten där bland annat 
skolelever, näringsidkare och kommunstyrelsens politiker fick svara på vad 
de vill se, vad de vill göra och vad de tycker är viktigast på Torget i 
framtiden. I slutet av 2016 och början av 2017 fick även allmänheten lämna 
sina framtidsidéer för Torget. Åsikterna och svaren har sammanställts och de 
önskemål som tydligast lyftes fram under arbetet var att Torget ska utgöra en 
plats för folkliv och möten, ha en karaktär av park och grönska, möjliggöra 
för bra parkering samt ha plats för restaurang och café. För att uppnå detta är 
behovet att skapa ett tidlöst, flexibelt torg som är attraktiv och välkomnande 
för såväl boende som besökare. 

Torget är tänkt att utformas från att ha varit en parkering med ett torg till att 
vara ett torg med en parkering. Detta skapas genom en enhetlig 
markbeläggning med en jämn marknivå som ger flexibilitet att kunna nyttja 
Torget på olika sätt. Torgets vistelseyta med fasta sittplatser i form av 
långbord, konstnärlig utsmyckning och effektbelysning placeras i den norra 
delen för att nyttja solläget på bästa sätt. Den befintliga byggnaden 
”Torgkiosken” kan antingen bevaras, alternativt rivas och att det byggas en 
ny byggnad på platsen. Det behöver tas fram en ny detaljplan som tillåter 
restaurangverksamhet oavsett vilket alternativ som väljs. Torgets centrala 
delar utgörs av en öppen yta som kan nyttjas för parkering i första hand. 
Parkeringen avgränsas med blomsterurnor för att lätt kunna ändra hur stor 
parkeringsyta som behövs. Om Torget nyttjas till max för parkering så ryms 
ca 70 parkeringar, vid ett mellan alternativ om det t ex är torghandel eller 
liknande ryms ca 50 parkeringar och vid större marknader eller likande finns 
det plats för ca 25 parkeringar och vid ett riktigt stort evenemang eller 
konsert kan hela torgytan nyttjas.  In-/utfart sker vi Sparbanksgatan. Längs 
Leksandsvägen placeras gång- och cykelstråk samt cykelparkering och 
Torget ramas in av träd och blomsterplanteringar. I det sydöstra hörnet av 
Torget skapas en plats för vattenkonst som tillsammans med sittplatser 
skapar en mötesplats som förbinder Norets östra delar med de västra.

Sektor samhällsutveckling bedömer att en byggnation av etapp 5 i 
centrumutvecklingsplanen är ett tydligt led i förverkligandet av målbilden 
som lades fast 2012 om det attraktiva sammanhållna centrumet och som 
även beskrivs i kommunens vision 2025.
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Beslutsunderlag
Utdrag ur kommunstyrelsens sammanträdesprotokoll, daterat 2017-11-20, 
§ 172

Tjänsteutlåtande av stadsarkitekt Anna Ograhn, daterat 2017-10-02

Illustrationsplan etapp 5, daterad 2017-10-02

Yrkanden
Ulrika Liljeberg (C) och Viktor Zakrisson (S) yrkar bifall till 
kommunstyrelsens förslag.

Christina Arnesson (BP) yrkar att detaljprojektering slutförs, men att 
genomförandet av etapp 5 tills vidare avvaktas.

Propositionsordning
Ordföranden ställer yrkandena mot varandra och finner och att 
kommunfullmäktige bifaller kommunstyrelsens förslag.

Kommunfullmäktiges beslut
Godkänna att detaljprojektering och genomförande påbörjas av 
etapp 5, som omfattar Torget samt del av Leksandsvägen (mellan Faluvägen 
och Bygatan).

Beslutet skickas till
Sektorschef Åke Sjöberg

Stadsarkitekt Anna Ograhn
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§ 98 Dnr 2017/1389

Politisk och organisatorisk förändring av 
valfrihetssystemet, kundvalsmodellen för hemtjänst 
inom lagen om valfrihet

Beskrivning av ärendet
Sedan den 1 januari 2013 har Leksands och Rättviks kommuner en 
gemensam nämnd i syfte att tillhandahålla samma förutsättningar inom 
hemtjänst i de båda kommunerna. 

Kommunerna har olika riktlinjer för hemtjänst samt olika ersättningsnivåer i 
kommunerna. 

Rättviks kommun föreslår att den gemensamma valfrihetsmodellen för 
Rättvik och Leksand LEKRÄTT upphör samt att avtalet och reglemente om 
samverkan i Gemensam nämnd sägs upp från och med den 1 januari 2018 
och att LOV i de båda kommunerna istället hanteras inom respektive 
kommuns kommunstyrelse.

Beslutsunderlag
Utdrag ur kommunstyrelsens sammanträdesprotokoll, daterat 2017-11-06, 
§ 143

Utdrag ur sammanträdesprotokollet för gemensam nämnd inom socialtjänst i 
Leksand – Rättvik, daterat 17-09-18, § 12

Tjänsteskrivelse av Lena Fröyen, Rättviks kommun, daterad 17-09-07

Yrkanden
Kenneth Dahlström (C) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag med 
följande tilläggsyrkande:

”Uppdra till förvaltningen att se över organisation, regelverk, administrativa 
rutiner samt eventuella behov av delegeringar avseende valfrihetssystemet 
kundvalsmodell för hemtjänst inom lagen om valfrihet.”

Kommunfullmäktiges beslut
1. Den gemensamma valfrihetsmodellen LEKRÄTT för Leksand och 

Rättviks kommuner upphör från och med den 1 januari 2018.
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2. Gemensam nämnd inom socialtjänsten för Leksand och Rättviks 
kommuner upphör från och med den 1 januari 2018.

3. Uppdra till förvaltningen att se över organisation, regelverk, 
administrativa rutiner samt eventuella behov av delegeringar avseende 
valfrihetssystemet kundvalsmodell för hemtjänst inom lagen om 
valfrihet.

Beslutet skickas till
Rättviks kommun

Sektorschef Ulrika Gärdsback
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§ 99 Dnr 2017/1387

Utökning av medlemskommuner i språktolknämnden i 
Dalarna

Beskrivning av ärendet
Borlänge kommun bedriver sedan mitten av 1970-talet språktolkverksamhet. 
Verksamheten är väl etablerad och fyller de kommunala förvaltningarnas 
behov av språktolkar. Borlänge kommun och Landstinget Dalarna kom 
överens om att från och med den 6 mars 2013 samverka genom att inrätta en 
gemensam nämnd, kallad språktolknämnden i Dalarna. Från och med 
1 juni 2015 utökades nämnden med Falun, Gagnef, Hedemora, Leksand, 
Mora, Orsa, Smedjebacken och Säters kommun.

Kommunerna Avesta, Ludvika och Rättviks kommun har lämnat positivt 
besked om att delta i den gemensamma nämnden. Ett utökat deltagande i den 
gemensamma nämnden är positivt då det på sikt förväntas ge en högre 
kvalitet gällande språktolkförmedlingen. 

Målet är att Avesta, Ludvika och Rättviks kommuner inträder i nämnden den 
1 januari 2018. Undantag råder för Avesta kommun som inträder i nämnden 
från 1 januari 2018 och börjar nyttja avtalet först i mars 2018.

Beslutsunderlag
Utdrag ur kommunstyrelsens sammanträdesprotokoll, daterat 2017-11-06, 
§ 144

Utdrag ur Språktolknämnden i Dalarnas sammanträdesprotokoll, 
daterat 2017-09-28, § 20

Tjänsteutlåtande från Språktolknämnden i Dalarna, daterat 2017-09-20

Förslag till reglemente för Språktolknämnden i Dalarna, 
registrerad 2017-09-28

Avtal om samverkan för Språktolknämnden i Dalarna, 
registrerad 2017-09-28

Förslag till kravspecifikation, ansvar och rutiner inom 
Språktolkförmedlingen, registrerad 2017-09-28

34



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sida
2(2)

Sammanträdesdatum
2017-11-27

Kommunfullmäktige

Justeras Utdrag bestyrks

Kommunfullmäktiges beslut
1. Språktolknämnden i Dalarna utökas med fler medlemskommuner.

2. Medlemskommuner i språktolknämnden i Dalarna är Landstinget 
Dalarna, Avesta kommun, Borlänge kommun, Falu kommun, Gagnefs 
kommun, Hedemora kommun, Leksands kommun, Ludvika kommun, 
Mora kommun, Orsa kommun, Rättviks kommun, Smedjebackens 
kommun samt Säters kommun.

3. Reglemente för språktolknämnden i Dalarna godkänns.

4. Samverkansavtal för språktolknämnden i Dalarna godkänns.

5. Föreliggande förslag till budget 2018 för språktolknämnden i Dalarna 
godkänns.

6. Ikraftträdandet av den utökade språktolknämnden i Dalarna sker från och 
med den 1 januari 2018.

7. Beslutet gäller under förutsättning att samtliga medlemskommuner fattar 
likalydande beslut.

Beslutet skickas till
Borlänge kommun
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§ 100 Dnr 2017/846

Överenskommelse gällande samverkan för trygg och 
effektiv utskrivning från sluten hälso- och sjukvård

Beskrivning av ärendet
Från den 1 januari 2018 träder en ny lag i kraft, lagen (2017:612) om 
samverkan vid utskrivning från sluten hälso- och sjukvård. Syftet med den 
nya lagen är att patienter som inte behöver slutenvårdens resurser ska kunna 
lämna sjukhuset så snart som möjligt på ett tryggt och säkert sätt. Onödig 
vistelse på sjukhus ska så långt som möjligt undvikas. 

Målgruppen är personer i alla åldrar som efter utskrivning från sjukhus 
behöver insatser från socialtjänsten och/eller den kommunalt finansierade 
hälso- och sjukvården eller från den landstingsfinansierade öppna vården, 
inklusive primärvården.

Ett förslag på samverkansavtal mellan Landstinget Dalarna och kommunerna 
i Dalarna har tagits fram av Region Dalarna.

Sektorns bedömning
Den nya lagen om samverkan ersätter den tidigare lagen om 
betalningsansvar vilket innebär att fokus flyttas från pengar till patientens 
behov. Det är även tydliggjort den öppna hälso- och sjukvårdens ansvar, 
vilket innebär att exempelvis primärvården får ett tydligare ansvar för 
patienter som är behov av öppen hälso- och sjukvård efter sjukhusvistelse. 
Detta kommer att leda till tryggare och säkrare vård för patienten samt en 
bättre samverkan mellan huvudmän.

Eftersom det i vissa fall blir snabbare processer tror vi att det kommer att 
påverka oss ekonomiskt. Det kan påverka myndighetsutövningen, ordinärt 
boende- hemtjänsten och korttidsavdelningen samt HSR -enheten. 
Hjälpmedelstillgång och snabbare bostadsanpassningar är en 
osäkerhetsfaktor. 
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Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande av avdelningschef Marie van Geffen Blomberg, daterat 
2017-10-16

Förslag till Överenskommelse gällande samverkan för trygg och effektiv 
utskrivning från sluten hälso- och sjukvård, Region Dalarna, registrerad 
2017-10-26  

Kommunfullmäktiges beslut
Godkänna den länsövergripande överenskommelsen mellan Landstinget 
Dalarna och kommunerna i Dalarna gällande samverkan för trygg och 
effektiv utskrivning från sluten hälso- och sjukvård.

Beslutet skickas till
Region Dalarna

Avdelningschef Marie van Geffen Blomberg

Ekonomiavdelningen
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§ 101 Dnr 2017/1357

Ändringar i Region Dalarnas förbundsordning

Beskrivning av ärendet
Region Dalarnas verksamhet, förutsättningar för denna och hur 
verksamheten ska utövas regleras av bland annat Region Dalarnas 
förbundsordning.

Ny kommunallag börjar gälla från den 1 januari 2018. Av propositionen 
framgår att Region Dalarna behöver ändra i sin förbundsordning. 

Beslutsunderlag
Utdrag ur kommunstyrelsens sammanträdesprotokoll, daterat 2017-10-17,
§ 146

Missiv med förslag till ny förbundsordning för Region Dalarna, daterat 
2017-09-19

Kommunfullmäktiges beslut
1. Godkänna förslaget till ändringar i Region Dalarnas förbundsordning.

2. Ändringarna träder i kraft när samtliga medlemmars fullmäktige godkänt 
ändringarna, dock tidigast den 1 januari 2018. 

Beslutet skickas till
Region Dalarna
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§ 102 Dnr 2017/768

Rapportering - Ej verkställda beslut enligt lagen om 
stöd och service, kvartal 2/2017

Beskrivning av ärendet
Individnämnden ansvarar för utredning och beslut i ärenden som avser 
bistånd enligt 4 kap. 1 § socialtjänstlagen (2001:453) och insatser enligt 9 § 
lagen (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade. 
Individnämnden har rapporteringsskyldighet enligt 16 kap. 6 f § SoL samt 
enligt 28 h § LSS 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 andra kvartalet 2017
För andra kvartalet 2017 finns två ej verkställda beslut att rapportera: 

Ärende 1 - man
Beslut: LSS, Kontaktperson 9 § 4 punkten
Datum för gynnande beslut: 2016-08-10

Ärende 2 - man
Beslut: LSS, Avlösarservice i hemmet 9 § 5 punkten
Datum för gynnande beslut: 2016-08-10

Beslutsunderlag
Utdrag ur kommunstyrelsens sammanträdesprotokoll, daterat 2017-11-06, 
§ 153

Tjänsteutlåtande av systemansvarig Anna-Maria Jerström, daterat 2017-04-
07

Kommunfullmäktiges beslut
Godkänna rapporteringen.
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Beslutet skickas till
Sektorschef Ulrika Gärdsback

Avdelningschef Marie van Geffen Blomberg 

Avdelningschef Joacim Andersson 

Myndighetschef Katja Vestling 

Systemansvarig Anna-Maria Jerström
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§ 103 Dnr 2017/989

Svar på motion om allmän toalett i Tällberg

Beskrivning av ärendet
Bygdepartiet har lämnat in en motion om allmän toalett i Tällberg. Motionen 
handlar om det stora behov av en allmän toalett som råder i Tällberg och 
hänvisar till att alla hotellgäster och dagbesökare inte har tillgång till en 
skyltad allmän toalett. 

Motionen tar upp att tidigare delades driftbidrag ut till en näringsidkare som 
drev en allmän toalett i egna lokaler. När driftbidraget drogs in upphörde 
toaletten att vara allmän och blev endast till för egna gäster. 

I motionen lämnas fyra alternativ till lösning: 

 Driftbidrag till befintlig tidigare toalett återupptas

 Samarbete med Östanhol/Laknäs byalag, vilken i dag har nyuppförd 
handikappanpassad toalett för den egna verksamheten, men med 
möjlighet att serva allmänheten.

 Driftbidrag till Tällbergs campings toalett.

 Nybyggnation.

Avdelningens bedömning
Fritidsavdelningen har tidigare i flera år aktivt arbetat med att ta bort och 
avsluta skötsel av toaletter som inte är kopplade till kommunens egen 
verksamhet.

Ärendet med samarbete med Östanhol/Laknäs har hanterats tidigare med ett 
beslut i kommunstyrelsen från 2016 med avslag till samarbete med 
kommunen när det gäller kommunens möjlighet att sköta driften av toaletten 
samt ett avslag på deras ansökan av driftbidrag (dnr 2016/304). 

Sedan 2012 delas inga driftbidrag ut för att driva allmänna toaletter. Vid 
campingen i Tällberg finns en toalett som är öppen för allmänheten under 
frostfri period av året. Löpande underhåll och drift av denna toalett belastar 
arrendatorn och kommunen betalar således inte ut något driftsbidrag för 
denna.
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Att upplåta toaletter bör ligga i Tällbergs näringsidkares intresse för att hålla 
en hög standard för besökarens intryck, upplevelse och bekvämlighet.

En nybyggnation av en allmän toalett i Tällberg innebär en stor kostnad att 
upprätta och driva och är i dagsläget inte aktuellt. 

Beslutsunderlag
Utdrag ur kommunstyrelsens sammanträdesprotokoll, daterat 2017-11-06, 
§ 158

Tjänsteutlåtande av fritidschef Torkel Holst, daterat 2017-10-23

Motion av Bygdepartiet, daterad 2017-06-12

Yrkanden
Mats Blomqvist (BP) yrkar bifall till motionen.

Ulrika Liljeberg (C) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag, vilket är att  
avslå motionen.

Propositionsordning
Ordföranden ställer yrkandena mot varandra och finner att 
kommunfullmäktige beslutar i enlighet med kommunstyrelsens förslag.

Kommunfullmäktiges beslut
Avslå motionen.

Beslutet skickas till
Motionärerna
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§ 104 Dnr 2017/630

Svar på motion om att införa riktlinjer för visselblåsare i 
Leksands kommun

Beskrivning av ärendet
Sverigedemokraterna föreslår i motion att kommunen ska ta fram riktlinjer 
för hur man ska hantera anmälningar från visselblåsare i den kommunala 
verksamheten. Motionsställaren vill också att kommunen tar fram ett 
dokument med vilka uppgifter som krävs vid anmälan samt gör det 
tillgängligt på kommunens hemsida.

Förvaltningens bedömning
Syftet med en visselblåsarfunktion är att säkerställa att eventuella 
oegentligheter kommer till kommunens kännedom om den normala 
kommunikationen via linjevägen eller på annat sätt internt inom 
förvaltningen/bolaget, av någon anledning inte är möjlig. 

Förvaltningen är positiv till att införa en visselblåsarfunktion i kommunen. 

Beslutsunderlag
Utdrag ur kommunstyrelsens sammanträdesprotokoll, daterat 2017-11-06, 
§ 159

Tjänstutlåtande från utredaren Lotta Arnesson, daterat 2017-10-23

Motion från Sverigedemokraterna, registrerad 2017-04-07 

Yrkanden
Magnus Brandt (SD) yrkar bifall till motionen.

Kajsa Fredholm (V) yrkar avslag till motionen.

Propositionsordning
Ordföranden ställer yrkandena mot varandra och finner att 
kommunfullmäktige beslutar att bifalla motionen.

Kommunfullmäktiges beslut
Bifalla motionen.
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Reservationer
Kajsa Fredholm (V), Saga Vass (V) och Inga Westlund (V) reserverar sig 
mot ovanstående beslut.

Beslutet skickas till
Motionärerna
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§ 105 Dnr 2017/1509

Första anmälan av medborgarförslag om att bygga ut 
förskolan Igelkotten i Siljansnäs

Beskrivning av ärendet
Det har inkommit ett medborgarförslag om att bygga ut förskolan Igelkotten 
i Siljansnäs.

Beslutsunderlag
Medborgarförslag, inkommet 2017-10-18.

Kommunstyrelsens beslut
Uppta medborgarförslaget för behandling och översända det till 
kommunstyrelsen för beredning och beslut.

Beslutet skickas till
Förslagsställaren

Kommunstyrelsen

Administrativ service
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§ 106 Dnr 2017/1510

Andra anmälan av medborgarförslag om att bygga ut 
förskolan Igelkotten i Siljansnäs

Beskrivning av ärendet
Det har inkommit ett medborgarförslag om att bygga ut förskolan Igelkotten 
i Siljansnäs.

Beslutsunderlag
Medborgarförslag, inkommet 2017-10-19.

Kommunstyrelsens beslut
Uppta medborgarförslaget för behandling och översända det till 
kommunstyrelsen för beredning och beslut.

Beslutet skickas till
Förslagsställaren

Kommunstyrelsen

Administrativ service
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§ 107 Dnr 2017/1544

Anmälan av medborgarförslag om att uppmärksamma 
att Leksand ligger på längdgrad 15

Beskrivning av ärendet
Det har inkommit ett medborgarförslag om att uppmärksamma att Leksand 
ligger på längdgrad 15.

Beslutsunderlag
Medborgarförslag, inkommet 2017-10-24.

Kommunstyrelsens beslut
Uppta medborgarförslaget för behandling och översända det till 
kommunstyrelsen för beredning och beslut.

Beslutet skickas till
Förslagsställaren

Kommunstyrelsen

Administrativ service
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§ 108 Dnr 2017/1518

Anmälan av medborgarförslag om att ordna med 
belysning vid platsen för förpackningsinsamling i 
Fornby

Beskrivning av ärendet
Det har inkommit ett medborgarförslag om att ordna med bylysning vid 
platsen för förpackningsinsamling i Fornby.

Beslutsunderlag
Medborgarförslag, inkommet 2017-10-20.

Kommunstyrelsens beslut
Uppta medborgarförslaget för behandling och översända det till 
kommunstyrelsen för beredning och beslut.

Beslutet skickas till
Förslagsställaren

Kommunstyrelsen

Administrativ service
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§ 109 Dnr 2017/1622

Anmälan av medborgarförslag om att uppmärksamma 
Leksands sju officiella vänorter på Torget

Beskrivning av ärendet
Det har inkommit ett medborgarförslag om att uppmärksamma Leksands sju 
officiella vänorter på Torget i Leksand.

Beslutsunderlag
Medborgarförslag, inkommet 2017-11-13.

Kommunstyrelsens beslut
Uppta medborgarförslaget för behandling och översända det till 
kommunstyrelsen för beredning och beslut.

Beslutet skickas till
Förslagsställaren

Kommunstyrelsen

Administrativ service
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§ 110 Dnr 2017/1655

Anmälan av medborgarförslag om att göra en utredning 
om en tunnel för Moskogsvägen

Beskrivning av ärendet
Det har inkommit ett medborgarförslag om att göra en utredning om en 
tunnel för Moskogsvägen.

Beslutsunderlag
Medborgarförslag, inkommet 2017-11-20.

Kommunstyrelsens beslut
Uppta medborgarförslaget för behandling och översända det till 
kommunstyrelsen för beredning och beslut.

Beslutet skickas till
Förslagsställaren

Kommunstyrelsen

Administrativ service
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§ 111 Dnr 2017/1626

Val av revisorer för kommunala stiftelser

Beskrivning av ärendet
Kommunrevisionen har föreslagit revisorer till ett antal av kommunens 
stiftelser. 

Beslutsunderlag
Nominering av revisorer för kommunala stiftelser, inkommet 2017-11-14.

Kommunfullmäktiges beslut
1. Utse Lars Melin (M) och Alf Dahlin (C) till lekmannarevisorer för 

Stiftelsen för Karl och Kerstin Jones minne för perioden 2018-01-01 till 
2018-12-31.

2. Utse Kerstin Furöstam (S) till lekmannarevisor för Stiftelsen Mats 
Anders Mattssons stiftelse för perioden 2018-01-01 till 2018-12-31.

3. Utse Birgit Bååth (V) till lekmannarevisor för Märta och Edvin 
Thunströms stiftelse för perioden 2018-01-01 till 2018-12-31.

4. Utse byråvald av KPMG AB till auktoriserad revisor för 
Kommunstyrelsens stipendiefond för perioden 2018-01-01 till 2018-12-
31.

5. Utse byråvald av KPMG AB till auktoriserad revisor och Ingemar 
Wiborgh (L) till lekmannarevisor för Stiftelsen Leksands naturvårdsfond 
för perioden 2018-01-01 till 2018-12-31.

Beslutet skickas till
Kommunrevisionen
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§ 112 Dnr 2017/1676

Avsägelse från jävsnämnden - Beth Holzmann (S)

Beskrivning av ärendet
Beth Holzmann (S) har lämnat in en avsägelse av platsen som ledamot i 
jävsnämnden.

Beslutsunderlag
Avsägelse från Beth Holzmann (S), inkommen 2017-11-24 

Kommunfullmäktiges beslut
1. Bevilja avsägelsen som ledamot i jävsnämnden.

2. Lämna platsen vakant tills vidare. 

Beslutet skickas till
Beth Holzmann (S)

Administrativ service för vidarebefordran till berörda
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