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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 X
Kenneth Dahlström C X
Jörgen Winther BP Åke Arnesson (BP) X
Lars-Erik Jansson S X
Eric Böwes MP X
Anna-Maria Ånevall C Elisabet Ingels (C) X
Anne-Lie Stenberg M X
Bengt Park KD 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 X
Birgitta Jansson S X
Ella Gyllenhak Liss MP X
Aarno Magnusson C X
Lotten Kluck L X
Per Spik M X
Lars Halvarson S X
Kia Rolands KD X
Land Alice Gustafsson C X
Kajsa Fredholm V Yvonne Ineteg (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 Mikael Kyller (KD) X
Marie Johansson-Grop C X
Anna Walsh MP X
Karin Nyström S X
Per-Erik Ingels C X
Sara Shahryari M Kerstin Marits (M) X
Magnus Brandt SD X
Elina Olsen Huokko KD X
Viktor Zakrisson S X
Birgitta Pettersson C Dagny Martinsson (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
Anders Lokgård C
Elisabet Ingels C Tjg.
Bertil Andersson C
Dagny Martinsson C Tjg.
Lasse Nygård C
Mats Pettersson C
Sven Eric Norman L X
Eva Jonasson L
Maths Bolmstam KD
Mikael Kyller KD Tjg.
Tobias Nygårds KD
Jan-Klas Neuman S
Catarina Gärtner S
Beth Holtzmann S X
Jan-Olof Karlsson S
Louise Tysklind S
Örjan Johansson S
Anna-Karin Wattberg V
Yvonne Ineteg V Tjg.
Björn Näslund MP
Anna Moberg MP
Åke Arnesson BP Tjg.
Mats Blomqvist BP
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Ärendelista

§ 34 Fastställande av dagordningen
§ 35 Kommunal plan för avfallsförebyggande och hållbar avfallshantering
§ 36 Tillfällig fullmäktigeberedning - Lokal demokrati
§ 37 Status budget 2018
§ 38 Tilläggsanslag på investeringsbudget 2018 för förskjutningar av 2017 års 

investeringsprojekt
§ 39 Årsredovisning Nedansiljans samordningsförbund 2017
§ 40 Förbundsordning för Nedansiljans samordningsförbund
§ 41 Region Dalarna årsredovisning 2017
§ 42 Likvidation av kommunalförbundet Region Dalarna samt fördelning av 

kommunalförbundets tillgångar och skulder
§ 43 Integrationsplan
§ 44 Avsägelse från politiskt uppdrag – Ella Gyllenhak Liss (MP)

5



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sida
6(7)

Sammanträdesdatum
2018-06-07

Kommunfullmäktige

Justeras Utdrag bestyrkes

Omröstningslista sidan 1
§ 38

Beslutande Parti Ja Nej Avst

Kent Dahlquist S X
Ulrika Liljeberg C X
Sebastian Larsson M X
Jan Danielsen KD X
Liv Lunde-Andersson S X
Kenneth Dahlström C X
Åke Arnesson BP X
Lars-Erik Jansson S X
Elisabet Ingels C X
Anne-Lie Stenberg M X
Bengt Park KD 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 X
Birgitta Jansson S X
Aarno Magnusson C X
Lotten Kluck L X
Per Spik M X
Lars Halvarson S X
Kia Rolands KD X
Land Alice Gustafsson C X
Yvonne Ineteg V X
Siv Gärtner S X

Transport 15 14
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Omröstningslista sidan 2

§ 38
Beslutande Parti Ja Nej Avst

Rune Bröms C X
Christina Arnesson BP X
Mats Stenmark M X
Maria Qvarnström S X
Mikael Kyller KD X
Marie Johansson-Grop C X
Anna Walsh MP X
Karin Nyström S X
Per-Erik Ingels C X
Kerstin Marits M X
Elina Olsen Huokko KD X
Viktor Zakrisson S X
Birgitta Pettersson C X
Karin Lundström BP X
Ros-Marie Svanborg S X

Antal sid 2 15 14
Antal sid 1 8 7

Totalsumma 23 21
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§ 34  

Fastställande av dagordningen

Beskrivning av ärendet
Kommunfullmäktige fastställer dagordningen.

Yrkanden
Per-Erik Ingels (C) föreslår att utöver ärendena i kallelsen lägga ärendet 
”Avsägelse från politiskt uppdrag – Ella Gyllenhak Liss (MP)” till 
dagordningen.

Kommunfullmäktiges beslut
Fastställa dagordningen till de ärenden som anges i kallelsen med tillägget 
av ärendet ”Avsägelse från politiskt uppdrag – Ella Gyllenhak Liss (MP)”.
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§ 35 Dnr 2018/282

Kommunal plan för avfallsförebyggande och hållbar 
avfallshantering

Beskrivning av ärendet
Alla kommuner i Sverige ska enligt 15 kap. miljöbalken ta fram plan för 
avfallsförebyggande och hållbar avfallshantering. Planen utgör tillsammans 
med kommunens lokala föreskrifter om avfallshantering kommunens 
renhållningsordning. Plan och föreskrifter ska fastställas av 
kommunfullmäktige. 

Dalarna har alltsedan 2006 samverkat kring arbetet med framtagande, 
genomförande och uppföljning av kommunal avfallsplanering. Föregående 
planperioder har varit 2006-2010 samt 2013-2017.

Samarbetet har inneburit att alla kommuner i Dalarna har gemensamma mål 
med åtgärder som genomförs på både regional nivå (län eller del av län) och 
lokal nivå (kommun)

Förslag till plan för avfallsförebyggande och hållbar avfallshantering 
perioden 2018-2022 har tagits fram via arbete i en regional projektgrupp och 
lokala arbetsgrupper i varje dalakommun. Dessutom har ett flertal regionala 
nätverk använts för att utveckla och förankra mål och åtgärder inom dess 
verksamhetsområden. 

Länsstyrelsen Dalarna har sedan starten aktivt medverkat, via deltagande i 
regional projektgrupp och nätverk. Och länsstyrelsens regionala miljömål 
inom avfallsområdet utgår från mål och åtgärder i avfallsplanearbetet. 
Avfallsplanernas genomsamma åtgärder kommer också ingå i det nya 
åtgärdsprogrammet till Dalarnas miljö 2018-2022.

Under arbetet har två större seminarier hållits med sammanlagt fler än 120 
deltagare (såväl politiker som tjänstemän) och dialog har hållits med berörda 
nätverk och organisationer (inkl. Region Dalarnas direktion). Under perioden 
oktober -december har samtliga kommuner genomfört utställning och remiss 
av planen till allmänhet och parter som kan ha ett intresse för 
avfallshantering.

Under kommande planperiod föreslås arbete med att förbygga avfall och 
minska avfallsmängder prioriteras särskilt. I syfte att stärka detta arbete 
avses det gemensamma konceptet "Dalarna minskar avfallet" utvecklas där 
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olika samhälls- och verksamhetssektorer ges möjlighet att bidra och ta 
ansvar för att öka det förebyggande arbetet och minska avfallsmängderna. 
Vid seminarium med företrädare för hela länet framkom att arbetet 
inledningsvis ska riktas mot kommunens egna verksamheter.

Under planperioden avses arbete för att minska matsvinn i kommunal 
kostverksamhet prioriteras via kostnätverket med företrädare från 
kommunerna i Dalarna. Målsättningen är, som framgår av mål M 1.3 i 
planen, att halvera matsvinnet i kommunal kostverksamhet till år 2030 där 
halva vägen uppnåtts 2022.

Effekterna av detta bedöms preliminärt motsvara 750 ton minskade 
koldioxidutsläpp (C02-ekv) per år efter 2022 (ca 250 personbilar).

Arbetet med att minska matsvinn måste bedrivas via många olika nämnder i 
kommunerna. Kost ansvarar för produktion, tillagning och servering och 
sedan finns det olika nämnder där maten serveras och konsumeras, ex 
förskola, skola och omsorg. Det är centralt att alla berörda nämnder bidrar 
utifrån sina ansvarsområden med att gemensamt arbeta för att matsvinnet ska 
kunna kan minska.

Fler områden kommer att omfattas av konceptet "Dalarna minskar avfallet", 
ex inom skola och äldreomsorg, hyresfastigheter och återvinningscentraler.

För att kommunicera arbetet under planperioden har DalaAvfall utvecklat en 
gemensam web portal (www.avfallsplandalarna.se) som också använts under 
planens utställning. Remissen har delgetts till berörda aktörer i Dalarna och 
lokalt i kommunen. Inkomna synpunkter har bearbetats i regionala och 
lokala avfallsplanegruppen och förslag till ändring/komplettering framgår av 
bifogad samrådsredogörelse.

Vid dagens sammanträde föredras ärendet av Karin Olofsson, Leksand 
vatten AB

Beslutsunderlag
Utdrag ur kommunstyrelsens sammanträdesprotokoll, daterat 2018-05-21, 
§ 64

Förslag till plan för avfallsförebyggande och hållbar avfallshantering för 
Gagnef, Leksand, Rättvik och Vansbro kommun

Samrådsredogörelse

Gemensamt faktaunderlag Dalarna som uppdaterat med kundundersökning 
2017

Kommunfullmäktiges beslut
1. Anta förslag till plan för avfallsförebyggande och hållbar 

avfallshantering i enlighet med förslaget.

10



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sida
3(3)

Sammanträdesdatum
2018-06-07

Kommunfullmäktige

Justeras Utdrag bestyrks

2. Uppdra till kommunstyrelsen att utse lokal avfallsplanegrupp som har till 
uppgift att driva det lokala avfallsplanearbetet under planperioden 2018-
2022.

3. Uppdra till kommunstyrelsen att revidera åtgärder i avfallsplanen under 
planperioden om det behövs för att målen ska uppnås.

4. Uppdra till lokal avfallsplanegrupp att vid behov ge förslag på reviderade 
åtgärder i avfallsplanen.

5. Uppdra till förvaltningen att inom kommunens verksamheter delta i det 
länsövergripande arbetet med att minska matsvinn.

6. Leksands kommun deltar i konceptet ”Dalarna minskar avfallet” som 
avses utvecklas under planperioden 2018-2022 och som ingår som en del 
i avfallsplanen.

Beslutet skickas till
Miljöchef Olle Ryberg

Karin Olofsson, Leksand vatten AB 
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§ 36 Dnr 2017/769

Tillfällig fullmäktigeberedning - Lokal demokrati

Beskrivning av ärendet
Kommunfullmäktige tillsatte vid sammanträdet den 12 juni 2017, § 46, en 
tillfällig fullmäktigeberedning. Beredningen tillsattes för tiden 2017-06-12  
2018-05-31 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. 

I beredningen har ingått företrädare för samtliga partier i fullmäktige och vid 
dagens sammanträde informerar beredningens ordförande Sebastian 
Larsson (M) om beredningens arbete och föredrar den rapport som lämnats 
till fullmäktige.

Rapporten innehåller följande förslag:

1. Ersätta nuvarande medborgarförslag med medborgarnas förslagslåda. 

2. Skapa bättre förutsättningar och förstärka rollen för dem som vill 
engagera sig i kommunalpolitiken för att kunna förena uppdraget med 
hela livssituationen. 

3. Utveckla kommunens information till medborgarna så att den lämnas i 
ett tidigare skede så att medborgarna vet vad som är på gång.

4. Utveckla medborgardialogen och fokusera på konkreta frågor som 
engagerar medborgarna. 

5. Tillskapa mötesplatser för dialog mellan medborgare och förtroende-
valda.

6. Utveckla ett djupare samarbete med skolorganisationen fånga upp ungas 
intresse för politik och demokrati för att främja förståelsen för hur den 
lokala demokratin fungerar men även hur man kan vara med och 
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påverka. Säkerställa att politiska ungdomsförbund har goda möjligheter 
närvara i våra skolor. 

7. Besluta om i vilka former det fortsatta arbetet med att utveckla den 
lokala demokratin ska genomföras.

8. Utveckla arbetsformerna i fullmäktige så att medborgarna upplever att 
det är intressant att följa utsändningarna.

9. Göra en bra hemsida bättre genom att förenkla för besökare att enkelt få 
reda på hur de kan vara med och påverka.

Beslutsunderlag
Slutrapport Lokal demokrati, daterad 2018-05-25

Direktiv för tillfällig fullmäktigeberedning – Lokal demokrati, daterade 
2017-05-25

Kommunfullmäktiges beslut
1. Entlediga beredningen.

2. Skicka ärendet till kommunstyrelsen för beredning.

Beslutet skickas till
Kommunstyrelsen

Sören Vintheimer
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§ 37 Dnr 2018/771

Status budget 2018
Prognos per april
Leksands kommun har per april en prognosticerat resultat på +3,9 miljoner 
kronor, vilket är -3,9 miljoner kronor jämfört med budget. Sektorerna 
beräknas ha ett underskott på -18,0 miljoner kronor jämfört med budget för 
2018. Av detta står sektor lärande och stöd för -16,8 miljoner kronor. 
Däremot beräknas finanssektorn göra ett överskott på cirka 14 miljoner.

Familj och stöd
Inom sektor familj och stöd beror underskottet (-9,5 miljoner kronor) till stor 
del på minskade intäkter från Migrationsverket. Dessa intäkter har tidigare 
finansierat kostnader för lokaler, personal och placeringar. Från toppnivån på 
över 100 miljoner kronor bedöms intäkterna minska med över 30 miljoner 
kronor. Denna omställning tar tid att genomföra och därför krävs ett tillskott 
till budget 2018. 

Samtidigt har det blivit fler och dyrare placeringar, vilket också kräver mer 
resurser i form av personal på avdelningen för individ- och familjeomsorg 
(IFO). Till detta tillkommer att det ekonomiska biståndet har ökat ytterligare 
och att budgeten på 10 miljoner kronor inte bedöms räcka. 

Grundskolan
År 2017 skulle grundskolan effektivisera sin verksamhet i nivå med 
utbetalning av bidrag till ny fristående grundskola. I budgetprocessen har 
verksamheten försökt att budgetera enligt de nya prognosticerade 
elevsiffrorna: den nya fristående grundskolan kommer att skriva 120 elever i 
sin verksamhet. Minskningen av elever blev inte fullt så stor i den 
kommunala skolan då det totala antalet barn inom grundskolan ökade, men 
likväl behövdes en effektivisering

En effektivisering bedöms inte kunna ske fullt ut under 2018 och inte heller 
skolåret 2018-2019. Därför bedöms grundskolan gå med ett underskott på 
6,8 miljoner kronor 2018, varav 1,5 miljoner kronor avser särskolan. 

Avdelningens bedömning
Förvaltningens bedömning är att sektorn inte kommer att klara av att jobba 
in hela underskottet under 2018. Enligt förvaltningens förslag ska därför ett 
tilläggsanslag på 13 miljoner kronor ges till sektor lärande och stöd. 
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Fördelningen sker enligt andelen av det prognosticerade underskottet, det vill 
säga att avdelningen familj och stöd erhåller 7,6 miljoner kronor. Grund- och 
särskolan ska fördela resterande 5,4 miljoner kronor på att särskolan erhåller 
2,4 miljoner kronor och övriga grundskolan 3 miljoner kronor. Detta då 
särskolan i flera år varit underfinansierad och till hösten 2018 förväntas få 
fem elever till jämfört med våren. Utöver detta har de särskilda insatserna 
ökat väsentligt och jämfört med kostnaderna per maj 2018 så är kostnaden 
mer än tre gånger så hög som samma period 2017.

Dessa 13,0 miljoner kronor täcker inte hela det prognosticerade underskottet. 
Det resterande underskottet behöver arbetas in under budgetåret. 
Förvaltningens bedömning är att det är väsentligt att sektorn, såväl som 
resten av förvaltningen fortsätter sitt effektiviseringsarbete samtidigt som 
kommunen i sin helhet för att klara ett positivt resultat. 

Tillägget är också att betrakta som tillfälligt och gäller endast under 2018.

Finansiering 
Utifrån de goda resultat kommunen har haft under åren 2016-2017 bedöms 
det som godtagbart att nå ett något lägre resultat än budgeterat för budgetåret 
2018. Likväl behövs åtgärder vidtas för att redan på kort sikt nå detta resultat 
2018. 

För att från 2019 återigen komma upp i en resultatnivå på minst 2 % av 
skatter och bidrag i enlighet med nuvarande kommunfullmäktigebeslut 
behövs att större organisatoriska beslut fattas. Till dessa återkommer 
förvaltningen i den pågående budgetprocessen för perioden 2019-2021.

Genom att sänka det budgeterade resultatet från +7,8 miljoner kronor till det 
prognosticerade +3,9 miljoner går det att använda 3,9 miljoner kronor för 
finansieringen av tilläggsanslaget. Därutöver har finanssektorn ett större 
överskott, bland annat på grund av låga räntor och försäljningar. Utöver ett 
sänkt budgeterat resultat för 2018 kan finansiering därför ske genom att ta 
9,1 miljoner kronor av överskottet i finanssektorn.

Resultatutjämningsreserven (RUR)
Resultatutjämningsreserven är avsedd att utjämna normala svängningar i 
skatteintäkterna över konjunkturcykeln. Avsikten är inte att den ska 
möjliggöra en varaktig överbeskattning där delar av överskotten årligen 
sparas för framtiden. En stor resultatutjämningsreserv ska inte heller göra det 
möjligt att under en längre tid ha en nivå på skatteuttaget som är lägre, eller 
en kostnadsnivå som är högre, än vad som är långsiktigt hållbart.

Beslutsunderlag
Utdrag ur kommunstyrelsens sammanträdesprotokoll, daterat 2018-06-07, 
§ 83
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Tjänsteutlåtande av Kristian Koivumäki, daterat 2018-05-24

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

Kommunfullmäktiges beslut
1. Bevilja ett tilläggsanslag till sektor lärande och stöd på totalt 13 miljoner 

kronor för 2018, i enlighet med förslaget. 

2. Finansiering tas ur eget kapital 2018. Detta sker genom att resultatet 
sänks från +7,8 miljoner kronor till det prognosticerade +3,9 miljoner 
kronor och att 9,1 miljoner kronor av finansieringen tas ur finanssektorn.

Beslutet skickas till
Kommundirektör Göran Wigert

Sektorschef Carin Fredlin

Ekonomiavdelningen
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§ 38 Dnr 2018/222

Tilläggsanslag på investeringsbudget 2018 för 
förskjutningar av 2017 års investeringsprojekt

Beskrivning av ärendet
Nedan sammanställs förvaltningens äskanden om tilläggsanslag avseende 
avvikelser mot 2017 års investeringsbudget inklusive tilläggsanslag. 

Totalt investeringsvärde 2018
Totalt investeringsvärde för år 2018 med tilläggsanslag och av fullmäktige 
beslutad investeringsbudget i Mål och budget 2018-2020 blir:

Tilläggsanslag 35 000 000 kronor

Budget 2018 92 916 000 kronor

TOTALT                      127 916 000 kronor
Varav exploatering  23 267 000 kronor 

Sektorns/avdelningens bedömning
Finansiering av totalt investeringsvärde om 127 916 000 kronor (varav 
23 267 000 kronor avser exploatering) bedöms inte klaras av med 100 % 
självfinansiering. Kassan har ökat under slutet av 2017 och början av 2018 
tack vare betalningar från Migrationsverket och uppgår nu till 74,8 miljoner, 
men samtidigt minskar fordran. Kommunen har också lån på 40 miljoner 
kronor från 2016 som skulle vara tillfälliga i väntan på ersättningarna från 
Migrationsverket

För att klara dessa höga investeringsnivåer krävs ett resultat på uppemot 50 
miljoner kronor i år eller att investeringar minskar kraftigt framöver.  

En betydande del av investeringarna är exploatering och dessa ska på sikt 
självfinansieras, men likviditetsmässigt finns en stor eftersläpning. 

Risken finns att kommunens soliditet försämras redan 2018 om 
investeringarna sker i budgeterad takt, vilket dock inte varit fallet historiskt. 
2018 års investeringsnivå är ytterst hög sett till likviditet, resultatet, 
möjlighet till självfinansiering och möjligtvis också till genomförande.
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Beslutsunderlag
Utdrag ur kommunstyrelsens sammanträdesprotokoll, daterat 2018-06-07, 
§ 84

Tjänsteutlåtande av Kristian Koivumäki, daterat 2018-05-24

Bilaga 1 med samtliga investeringsprojekt

Yrkanden
Ulrika Liljeberg (C), Viktor Zakrisson (S) och Åke Arnesson (BP) yrkar 
bifall till kommunstyrelsens förslag till beslut avseende att bevilja 35 000 
000 kronor i tilläggsanslag avseende förskjutningar av 2017 års 
investeringsprojekt till 2018. 

Viktor Zakrisson och Åke Arnesson (BP) yrkar på att lyfta ur investeringen 
centrumutvecklingen, etapp 5 (Torget) för 2018.

Viktor Zakrisson (S) yrkar på att lyfta ur investeringen Moskogenvägen ur 
investeringsbudgeten för 2018.

Propositionsordning
Ordföranden frågar kommunfullmäktiges ledamöter om dessa kan bevilja 
35 000 000 kronor i tilläggsanslag avseende förskjutningar av 2017 års 
investeringsprojekt till 2018 och finner att fullmäktige beviljar detta.

Två tilläggsyrkanden finns. 

Tilläggsyrkande 1
Ordföranden frågar om fullmäktige ska bifalla tilläggsyrkandet avseende 
investeringen centrumutvecklingen, etapp 5 (Torget) och finner att 
fullmäktige avslår tilläggsyrkandet.

Votering begärs. Ordföranden meddelar att Ja-röst gäller för de som vill 
avslå tilläggsyrkandet och att Nej-röst gäller för de som vill bifalla 
tilläggsyrkandet.

Omröstningsresultat avseende tilläggsyrkande 1
Med 23 ja-röster mot 21 nej-röster beslutar kommunfullmäktige att avslå 
tilläggsyrkandet, se omröstningsbilaga. 

Tilläggsyrkande 2
Ordföranden frågar om fullmäktige ska bifalla tilläggsyrkandet avseende 
Moskogenvägen och finner att fullmäktige avslår tilläggsyrkandet.
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Sammanträdesdatum
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Kommunfullmäktige

Justeras Utdrag bestyrks

Kommunfullmäktiges beslut
1. Bevilja 35 000 000 kronor i tilläggsanslag avseende förskjutningar av 

2017 års investeringsprojekt till 2018.

2. Avslå tilläggsyrkandet avseende investeringen centrumutvecklingen, 
etapp 5 (Torget).

3. Avslå tilläggsyrkandet avseende Moskogenvägen.

Reservationer
Viktor Zakrisson (S), Kent Dahlquist (S), Liv Lunde-Andersson (S), Lars-
Erik Jansson (S), Ingrid Rönnblad (S), Mats Oscarsson (S), Birgitta 
Jansson (S), Lars Halvarsson (S), Siv Gärtner (S), Maria Qvarnström (S), 
Karin Nyström (S), Ros-Marie Svanborg (S), Inga Westlund (V), Yvonne 
Ineteg (V) och Land Alice Gustafsson (C) reserverar sig mot ovanstående 
beslut till den del det avser tilläggsyrkandena.

Beslutet skickas till
Kommundirektör Göran Wigert

Ekonomiavdelningen
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§ 39 Dnr 2018/686

Årsredovisning Nedansiljans samordningsförbund 
2017

Beskrivning av ärendet
Nedansiljans samordningsförbund bildades 1 april 2007 med syfte att 
utveckla samverkan mellan myndigheterna på rehabiliteringsområdet. 
Medlemmar i förbundet är kommunerna Gagnef, Leksand och Rättvik, 
Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan och Landstinget Dalarna.

Årsredovisning 2017 finns framtagen av förbundet.

Leksands kommun har att pröva frågan om ansvarsfrihet för styrelsen i 
Nedansiljans samordningsförbund och dess enskilda förtroendevalda.

Beslutsunderlag
Utdrag ur kommunstyrelsens sammanträdesprotokoll, daterat 2018-05-21, 
§ 63

Årsredovisning 2017, inkommen 2018-04-27

Revisionsrapport från PWC, daterad 2018-03-28

Kommunfullmäktiges beslut
1. Godkänna årsredovisning 2017 för Nedansiljans samordningsförbund.

2. Bevilja styrelsen i Nedansiljans samordningsförbund och dess enskilda 
förtroendevalda ansvarsfrihet för år 2017.

Beslutet skickas till
Nedansiljans samordningsförbund
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§ 40 Dnr 2018/302

Förbundsordning för Nedansiljans 
samordningsförbund

Beskrivning av ärendet
Styrelsen i Nedansiljans samordningsförbund har fattat tagit fram en 
reviderad förbundsordning. Detta mot bakgrund av att förbundsordningen för 
Nedansiljans samordningsförbund är oförändrad sedan den trädde ikraft i 
samband med bildandet av samordningsförbundet april 2007. Enligt 8 § 
lagen (2003:1210) om finansiell samordning ska en förbundsordning 
fastställas av förbundets medlemmar.   

Den nya förbundsordningen utgår ifrån en rekommendation som Nationella 
Rådet för finansiell samordning har tagit fram samt mot bakgrund av ett 
initiativ till en gemensam översyn av länets samtliga samordningsförbunds 
förbundsordningar. 

Ändringarna i förbundsordningen för Nedansiljans samordningsförbund 
består av följande:

- Omarbetad disposition 
- Förtydligande avseende samordningsförbundets uppgifter (6 § 3 

stycket)
- Förändrad mandatperiod 5 §  
- Tidpunkt för årsbokslut (anpassad till 24 § lagen (2003:1210) om 

finansiell samordning)
- Förtydligande avseende utnämning av gemensam revisor för 

kommun och landsting (14 §)
- Ersättning till ledamöter m.fl. (18 §) 

Den nya förbundsordningen träder i kraft när den antagits av samtliga 
huvudmän. Ny mandatperiod för samordningsförbundets styrelse inleds den 
1 januari 2019. 

Beslutsunderlag
Utdrag ur kommunstyrelsens sammanträdesprotokoll, daterat 2018-05-21, 
§ 62

Tjänsteutlåtande, inkommet 2018-05-09
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Förbundsordning, inkommen 2018-03-08

Kommunfullmäktiges beslut
1. Anta ny förbundsordning för Nedansiljans samordningsförbund i 

enlighet med förslaget.

2. Beslutet enligt första punkten gäller under förutsättning att samtliga 
medlemskommuner fattar likalydande beslut.

Beslutet skickas till
Nedansiljans samordningsförbund
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§ 41 Dnr 2018/567

Region Dalarna årsredovisning 2017

Beskrivning av ärendet
Region Dalarna har tagit fram en årsredovisning för 2017. Region Dalarnas 
medlemmar har att utifrån årsredovisning 2017 pröva frågan om 
ansvarsfrihet för Region Dalarnas direktion.

Beslutsunderlag
Utdrag ur kommunstyrelsens sammanträdesprotokoll, daterat 2018-05-21, 
§ 69

Region Dalarnas årsredovisning 2017

Revisionsberättelse för Region Dalarna, daterad 2018-03-27

Kommunfullmäktiges beslut
1. Godkänna årsredovisning och verksamhetsberättelse 2017 för Region 

Dalarna.

2. Bevilja direktionen för Region Dalarna och dess enskilda 
förtroendevalda ansvarsfrihet för 2017.

Beslutet skickas till
Region Dalarna
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§ 42 Dnr 2018/672

Likvidation av kommunalförbundet Region Dalarna 
samt fördelning av kommunalförbundets tillgångar och 
skulder

Beskrivning av ärendet
Riksdagen kommer under våren att besluta om att regionbildning ska 
genomföras i Dalarna. Detta medför att verksamheten i dagens 
kommunalförbund Region Dalarna upphör 2018-12-31 och att Region 
Dalarna ska likvideras. 

Region Dalarnas direktion vill ha godkännande från kommunen om att 
Region Dalarna upphör 2018-12-31 och att förbundet avvecklas genom 
likvidation. 

Direktionen vill även ha godkännande om att Region Dalarnas egna kapital, 
tillgångar, skulder och åtaganden 2018-12-31 återförs till medlemmarna i 
enlighet med huvudprincipen i förbundsordningen, varvid respektive 
kommuns andel utskiftas enligt fördelningen av 2018 års medlemsavgifter.

Beslutsunderlag
Utdrag ur kommunstyrelsens sammanträdesprotokoll, daterat 2018-05-21, 
§ 70

Medlemsremiss: Likvidation av kommunalförbundet Region Dalarna samt 
fördelning av förbundets tillgångar och skulder, daterad 2018-05-02

Tjänsteutlåtande Lotta Arnesson, daterat 2018-05-04

Kommunfullmäktiges beslut
1. Godkänna att verksamheten i Region Dalarna upphör 2018-12-31 och att 

förbundet avvecklas genom likvidation.

2. Godkänna att Regions Dalarnas egna kapital, tillgångar, skulder och 
åtaganden 2018-12-31 återförs till medlemmarna i enlighet med 
huvudprincipen i förbundsordningen, varvid respektive kommuns andel 
utskiftas enligt fördelningen av 2018 års medlemsavgifter.
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Beslutet skickas till
Region Dalarna

Ekonomiavdelningen
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§ 43 Dnr 2018/369

Integrationsplan
I den av kommunfullmäktige antagna integrationsplan från 2014-06-09 
framgår att senast 2016 ska kommunstyrelsen redovisa en uppföljning av 
integrationsplanen till kommunfullmäktige och även ett förslag till reviderad 
plan. 

Sedan flyktingvågen året 2015 har staten beslutat om en hel del förändringar 
inom integrationsområdet. Bland annat har kommunerna fått ett större ansvar 
vad gäller mottagningen och bosättning av nyanlända. En ny integrationsplan 
för Leksands kommun har därför tagits fram.

Beslutsunderlag
Utdrag ur kommunstyrelsens sammanträdesprotokoll, daterat 2018-05-21, 
§ 6

Förslag till Integrationsplan för Leksands kommun

Tjänsteutlåtande av Zihla Fific, daterat 2018-03-28

Kommunstyrelsens förslag till beslut i kommunfullmäktige
1. Anta Integrationsplan för Leksands kommun, i enlighet med förslaget.

2. I samband med beslutet enligt ovan upphör Integrationsplan för 
Leksands kommun, antagen av fullmäktige 2014-06-09 § 63, att gälla.

Beslutet skickas till
Sektorschef Carin Fredlin

Avdelningschef Zihla Fific

Enhetschef Johan Jobs
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§ 44 Dnr 2018/920

Avsägelse från politiskt uppdrag – Ella Gyllenhak Liss 
(MP)

Beskrivning av ärendet
Det har inkommit en avsägelse från Ella Gyllenhak Liss (MP) avseende 
uppdraget som nämndeman vid Mora tingsrätt. 

Kommunfullmäktiges beslut
1. Bevilja avsägelsen

2. Lämna platsen vakant tills vidare.

Beslutet skickas till
Ella Gyllenhak Liss (MP)

Mora tingsrätt

27


	Protokoll förstasida
	Fastställande av dagordningen
	Beslut KF 2018-06-07
Fastställande av dagordningen

	Kommunal plan för avfallsförebyggande och hållbar avfallshantering
	Beslut KF 2018-06-07
Kommunal plan för avfallsförebyggande och hållbar avfallshantering
	Sida 1
	Sida 2
	Sida 3


	Tillfällig fullmäktigeberedning - Lokal demokrati
	Beslut KF 2018-06-07
Tillfällig fullmäktigeberedning - Lokal demokrati
	Sida 1
	Sida 2


	Status budget 2018
	Beslut KF 2018-06-07
Status budget 2018
	Sida 1
	Sida 2
	Sida 3


	Tilläggsanslag på investeringsbudget 2018 för förskjutningar av 2017 års investeringsprojekt
	Beslut KF 2018-06-07
Tilläggsanslag på investeringsbudget 2018 för förskjutningar av 2017 års investeringsprojekt
	Sida 1
	Sida 2
	Sida 3


	Årsredovisning Nedansiljans samordningsförbund
	Beslut KF 2018-06-07
Årsredovisning Nedansiljans samordningsförbund

	Förbundsordning för Nedansiljans samordningsförbund
	Beslut KF 2018-06-07
Förbundsordning för Nedansiljans samordningsförbund
	Sida 1
	Sida 2


	Region Dalarna årsredovisning 2017
	Beslut KF 2018-06-07
Region Dalarna årsredovisning 2017

	Likvidation av kommunalförbundet Region Dalarna samt fördelning av kommunalförbundets tillgångar och skulder
	Beslut KF 2018-06-07
Likvidation av kommunalförbundet Region Dalarna samt fördelning av kommunalförbundets tillgångar och skulder
	Sida 1
	Sida 2


	Integrationsplan 
	Beslut KF 2018-06-07
Integrationsplan 

	Avsägelse från politiskt uppdrag – Ella Gyllenhak Liss (MP)
	Beslut KF 2018-06-07
Avsägelse från politiskt uppdrag – Ella Gyllenhak Liss (MP)


