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Närvarolista
Beslutande

Ledamöter Ulrika Liljeberg (C)
Viktor Zakrisson (S)
Sebastian Larsson (M)
Per-Erik Ingels (C)
Ingrid Rönnblad (S)
Inga Westlund (V)
Karin Byström (C)
Jimmy Karlsson (BP)
Sara Shahryari (M)
Aarno Magnusson (C)
Lars Halvarson (S)
Karin Andersson (C)
Ros-Marie Svanborg (S)
Kia Rolands (KD)
Kenneth Dahlström (C)
Yvonne Ineteg (V)
Inger Matsson (SD)
Rune Bröms (C)
Mats Stenmark (M)
Karin Lundström (BP)
Elisabet Ingels (C)
Birgitta Jansson (S)
Per Wiman (KD)
Ewa Fogelström (C)
Per Spik (M)
Axel Agnas Britts (S)
Markus Kummu (V)
Anna-Lena Blomkvist (SD)
Roger Arvidsson (C)
Kerstin Marits (M)
Mats Pettersson (C)
Karin Nyström (S)
Gunnar Fälldin (BP)
Eva Kempff (C)
Margareta Jobs (KD)
Kent Dahlquist (S)
Mats Erkers (C)
Ewa Berglund (V)
Siv Mattes Gärtner (S)
Marie Johansson-Grop (C)
Mats Fogelström (C)
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Tjänstgörande ersättare Erik Varghans (S) ers: Jan-Olof Karlsson (S)
Roger Åström (M) ers: Mats Aspemo (M)
Gunilla Klingh (M) ers: Pg Gregard (M)
Inga-Lill Öhman (M) ers: Ulrica Granberg (M)
Jan Danielsen (KD) ers: Mikael Kyller (KD), ej §§ 21-22
Andreas Ruuth (SD) ers: Håkan Blomkvist (SD)
Eva-Karin Sandberg (SD) ers: Lina Ruuth (SD)
Per Florén (L) ers: Lotten Kluck (L)

Övriga närvarande

Ej tjänstgörande ersättare Kerstin Englund (C)
Tomas Bergsten (C)
Kristina Hollsten (C)
Liv Lunde-Andersson (S)
Ewa Hjort Axklint (L)

Tjänstemän Kommundirektör Göran Wigert
Kommunsekreterare Björn Arrias

Övriga Revisor Kerstin Furöstam (S), § 23
Revisor Lars Melin (M), § 23
Revisor Ingemar Wiborgh (L), § 23
Revisor Alf Dahlin (C), § 23
VD Leksandsbostäder Elisabet Nises-Look, § 26
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Ärendelista

§ 21 Fastställande av dagordning
§ 22 Föredragning - Årsredovisning för Leksands kommun 2018
§ 23 Revisionsberättelse för 2018
§ 24 Beslut om årsredovisning för Leksands kommun 2018
§ 25 Ansvarsprövning 2018 - Kommunstyrelsen, nämnder och 

fullmäktigeberedningar
§ 26 Årsredovisning Leksandsbostäder AB
§ 27 Grundinsats till Brandkåren Norra Dalarna (BRAND)
§ 28 Kommunal borgen för Brandkåren Norra Dalarna (BRAND)
§ 29 Svar på motion om utökad insyn i utskotten
§ 30 Svar på motion om delning av utskott
§ 31 Val av förtroendevalda - ombud Leksandsbostäder AB
§ 32 Avsägelse förtroendeuppdrag - Mats Aspemo (M)
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§ 21

Fastställande av dagordning

Beskrivning av ärendet
Kommunfullmäktige fastställer dagordningen.

Yrkanden
Ordföranden föreslår att till ärendena som anges i kallelsen lägga ärendet 
Avsägelse förtroendeuppdrag - Mats Aspemo (M).

Kommunfullmäktiges beslut.
Fastställa dagordningen till de ärenden som anges i kallelsen med tillägg av 
ärendet Avsägelse förtroendeuppdrag - Mats Aspemo (M).
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§ 22 Dnr 2019/241

Föredragning - Årsredovisning för Leksands kommun 
2018

Beskrivning av ärendet
Vid dagens sammanträde överlämnas årsredovisningen för Leksands 
kommun 2018 till fullmäktige.
Kommundirektör Göran Wigert informerar om Leksands kommuns 
verksamhet och resultat för 2018.

Beslutsunderlag
Utdrag ur kommunstyrelsens sammanträdesprotokoll, daterat 2019-04-15, 
§ 37
Årsredovisning 2018 för Leksands kommun
Tjänsteutlåtande av Kristian Koivumäki, daterat 2019-03-15

Kommunfullmäktiges beslut
Lägga informationen till handlingarna. 
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§ 23 Dnr 2019/442

Revisionsberättelse för 2018

Beskrivning av ärendet
Kommunens revisorer har granskat den verksamhet som bedrivits i styrelse, 
nämnder och kommunens företag under 2018.
Granskningen har utförts enligt kommunallagen, god revisionssed i 
kommunal verksamhet och kommunens revisionsreglemente. Granskningen 
har genomförts med den inriktning och omfattning som behövs för att ge 
rimlig grund för bedömning och ansvarsprövning.
Revisorerna tillstyrker att fullmäktige beviljar ansvarsfrihet för styrelse, 
nämnder och beredningar samt de enskilda ledamöterna i dessa organ. 
Revisorerna tillstyrker även att årsredovisningen godkänns av fullmäktige.
Kommunrevisionens ordförande Kerstin Furöstam (S) presenterar 
revisionsberättelsen för år 2018.

Beslutsunderlag
Revisionsberättelse 2018 med bilagor, inkommen 2019-04-25
Granskningsrapport årsredovisning, inkommen 2019-04-25

Kommunfullmäktiges beslut
Lägga revisionsberättelse för Leksands kommun 2018 till handlingarna.

Beslutet skickas till
Kommunrevisionen
Kommundirektör Göran Wigert
Ekonomichef Lars Bäcksholm
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§ 24 Dnr 2019/241

Beslut om årsredovisning för Leksands kommun 2018

Beskrivning av ärendet
Det ekonomiska resultatet för 2018 uppgick till -9,8 miljoner kronor (mkr). 
Det motsvarar -1,1 procent (%) av skatter och bidrag. Budgeten för året var 
+3,9 och därmed blev avvikelsen -13,7 
Årets resultat efter balanskravsjusteringar uppgår till -14,7 mkr, motsvarande 
-1,7 % av skatter och bidrag. Någon disponering från 
resultatutjämningsreserven är inte möjlig då ökningen av skatteunderlaget 
2018 inte understiger snittet för de senaste 10 åren. Det negativa 
balanskravsresultatet skall därmed återställas inom 3 år.
Av de fem finansiella målen nås ett delvis, medan resterande inte nås.
För planperioden 2016-2020 uppgår det genomsnittliga överskottet med årets 
resultat och budgeterade resultat (enligt beslut november 2018) för 
kommande år till 1,5 %. Målet är att resultatet under en femårsperiod i 
genomsnitt ska uppgå till 2 % av skatter och bidrag. 
Soliditeten inklusive ansvarsförbindelsen sjönk till 10,7 % från 11,7 %. 
Självfinansieringsgraden för året var 41 %, trots att cirka 50 mkr istället 
investeras kommande år. Orsaken är framförallt underskottet, men även 
investeringsnivån. För målperioden 2018-2021 beräknas 
självfinansieringsgraden också bli 41 %. 
Verksamhetens nettokostnad ökade med 5,3 %, medan skatterna ökade med 
0,8 %. Båda ökningarna hölls ner som en följd av skatteväxlingen, men 
sammantaget innebär det att målet inte nåddes då kostnaderna ökade 
snabbare än intäkterna. Sektorerna hade bland annat som följd av denna 
snabba kostnadsutveckling en avvikelse mot budget med totalt 25,7 mkr.
2018 nettoinvesterades 68,8 mkr av budgeterade 127,9 mkr. 
Trots resultatet och en självfinansieringsgrad på 41 % så ökade likvida 
medel med 7,2 mkr, det beror på en minskning av fordran på 
Migrationsverket med 26,5
Kommunkoncernens resultat uppgick till 4,0 mkr och 240,1 mkr 
investerades under året. 
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Huvudförklaringarna till kommunens resultat 2018 är:
- Ökade kostnaderna inom Familj och stöd (-13,0) för framförallt 

placeringar.
- Ökade kostnader i form av interkommunala kostnader inom 

framförallt grundskolan, men även gymnasiet och förskolan, total 
nettoavvikelse mot budget -10,2 mkr. Kombinerat med svårigheter att 
ställa om de interna kostnaderna. 

- Vård och omsorg hade ett underskott på -3,3 mkr, framförallt ordinärt 
boende (-3,8 mkr). Sektorns underskott beror på framförallt 
personalkostnader, inklusive sjuklönekostnader och vikarier. 

- Samhällsutveckling (+2,1) varav reavinster (1,8 mkr) och inte 
utbetalt bidrag (+1,0 mkr). Underskott på bl a Räddningstjänst.

- Verksamhetsstöd (+2,0 mkr) – framförallt vakanser och övrigt kring 
personal och onyttjade konsultmedel. Kostavdelningen hade ett 
underskott (-1,3 mkr) som till största del fördelades ut på Lärande 
och stöd och Vård och omsorg, orsaken var ökade personal- och 
livsmedelskostnader.

- Finanssektorn hade ett överskott (11,9 mkr) framförallt tack vare 
försäkringsersättningar (5,0 mkr) och försäljningar (2,6 mkr). 

Av tolv verksamhetsmässiga mål nåddes två helt, nio stycken delvis och ett 
nåddes inte. Målen ”att stödja utvecklingen av besöksnäring i handeln” och 
”stärka positionen som kulturkommun och fortsätta vara en av landets 
främsta sport- och friluftskommuner” nåddes. Målet som inte nåddes var 
kommunens hållbarhetsarbete inom klimat och miljö. 

Beslutsunderlag
Utdrag ur kommunstyrelsens sammanträdesprotokoll, daterat 2019-04-08, 
§ 37  
Tjänsteutlåtande av Kristian Koivumäki, daterat 2019-03-15
Årsredovisning 2018 för Leksands kommun

Kommunfullmäktiges beslut
Godkänna årsredovisning och bokslut 2018 för Leksands kommun. 
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Beslutet skickas till
Kommunrevisionen
Kommundirektör Göran Wigert
Ekonomichef Lars Bäcksholm
Controllingansvarig Kristian Koivumäki
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§ 25 Dnr 2019/542

Ansvarsprövning 2018 - Kommunstyrelsen, nämnder 
och fullmäktigeberedningar
Enligt kommunallagen ska kommunfullmäktige vid ett sammanträde före 
utgången av juni månad året efter det år som revisionen avser besluta om 
ansvarsfrihet ska beviljas eller vägras för kommunstyrelsens och nämndernas 
verksamheter.
Kommunens revisorer tillstyrker i sin revisionsberättelse att fullmäktige 
beviljar ansvarsfrihet för styrelse, nämnder och beredningar samt de enskilda 
ledamöterna i dessa organ för 2018.
De organ kommunfullmäktige har att behandla är:

 Kommunstyrelsen och dess enskilda förtroendevalda

 Jävsnämnden och dess enskilda förtroendevalda

 Individnämnden och dess enskilda förtroendevalda

 Valnämnden och dess enskilda förtroendevalda

 Krisledningsnämnden och dess enskilda förtroendevalda

 Gemensam hjälpmedelsnämnd och dess enskilda förtroendevalda

 Gemensam nämnd för vuxenutbildningen Leksand-Rättvik och dess 
enskilda förtroendevalda

 Gemensam nämnd för språktolkförmedling och dess enskilda 
förtroendevalda

 Överförmyndaren och dennes ersättare

 Fullmäktiges beredningar och dess enskilda förtroendevalda
Mot bakgrund av att revisorerna tillstyrker ansvarsfrihet för samtliga 
uppräknade organ som fullmäktige har att behandla föreslår fullmäktiges 
presidium att fullmäktige i ansvarsprövningen 2018 behandlar alla organ 
tillsammans i ett samlat beslut. Presidiet föreslår även att ansvarsfrihet 
beviljas. 
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Propositionsordning
Ordföranden ställer föreslagen ordning mot att varje organ behandlas var för 
sig och finner att fullmäktige beslutar att behandla ansvarsprövningen 2018 i 
ett samlat beslut.
Ordföranden ställer därefter förslaget att bevilja ansvarsfrihet för 
verksamhetsåret 2018 mot att inte bevilja ansvarsfrihet och finner att 
fullmäktige beslutar att fullmäktige beviljar ansvarsfrihet för 
verksamhetsåret 2018 för uppräknade organ och enskilda förtroendevalda.

Kommunfullmäktiges beslut
1. Behandla ansvarsprövningen 2018 för alla organ tillsammans i ett samlat 

beslut.
2. Kommunstyrelsen, nämnder, fullmäktigeberedningar och dess enskilda 

förtroendevalda samt överförmyndaren och dennes ersättare beviljas 
ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2018.

Beslutet skickas till
Kommunrevisionen
Gemensamma nämnderna
Överförmyndaren och dennes ersättare
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§ 26 Dnr 2019/378

Årsredovisning Leksandsbostäder AB

Beskrivning av ärendet
Leksandsbostäder AB äger (vid utgången av 2018) 974 lägenheter, 41 
lokaler samt fyra äldreboenden. Bolaget har även ansvar för administration 
och teknisk förvaltning av Leksands kommuns fastigheter. Förvaltnings-
uppdraget med skötsel av kommunens gator, vägar och parker ingår också i 
bolagets verksamhet. Uppdraget innefattar totalt ca 39 mil gator och vägar, 
varav ca 33 mil är enskilda vägar samt därutöver ca 3 mil gång- och 
cykelvägar.
Bolagets resultat 2018 efter finansiella poster är positivt och uppgår till 17,2 
mkr. Det fortsatt låga ränteläget liksom lägre uppvärmningskostnader bidrar 
positivt till resultatet. Därutöver kan nämnas att redovisningsreglerna (K3) 
ger en förskjutning av kostnader över till investeringar. 
Vad gäller måluppfyllelse har 99,8% av lägenheterna varit uthyrda under 
året. Nybyggnad av 20 lägenheter i Kv. Sandgärdet i centrala Insjön har 
färdigställts under året och dessutom pågår byggnation av 45 lägenheter i 
Kv. Snedkanten i centrala Leksand med planerad inflyttning i juli 2019. 
Planeringen för ytterligare framtida nyproduktion har fortsatt under året.
Under 2018 höjdes bolagets bostadshyror med 0,65 %. Höjningen i snitt för 
hela landet var 0,88 %. Antalet outhyrda lägenheter i hela beståndet uppgick 
vid årets slut till 3 stycken eller 0,3 %, vilket är en låg nivå. Ränteläget har 
även under 2018 varit fortsatt lågt vilket har möjliggjort att renoveringar och 
underhåll inom det egna fastighetsbeståndet har kunnat ligga kvar på en 
fortsatt hög nivå.
Vid dagens sammanträde presenteras årsredovisningen av VD Elisabet 
Nises-Look.

Beslutsunderlag
Utdrag ur kommunstyrelsens sammanträdesprotokoll, daterat 2019-04-08, 
§ 38
Årsredovisning Leksandsbostäder AB
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Kommunfullmäktiges beslut
1. Godkänna årsredovisning 2018 för Leksandsbostäder AB
2. Instruera kommunens ombud att på Leksandsbostäder AB:s årsstämma 

rösta i enlighet med revisorernas rekommendationer.

Beslutet skickas till
Leksandsbostäder AB
Ombudet till årsstämman
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§ 27 Dnr 2019/283

Grundinsats till Brandkåren Norra Dalarna (BRAND)

Sammanfattning av ärendet
Brandkåren Norra Dalarna är ett kommunalförbund som bildades 
2019-01-01 efter beslut av förbundsmedlemmarna hösten 2018. 
Kommunalförbundet ägs av förbundsmedlemmarna Leksand, Mora, Orsa, 
Vansbro och Älvdalens kommuner.
Av underlagen till beslutet framgår bland annat att den totala budgeten för 
kommunalförbundet 2019 uppgår till 54 958 tkr, exklusive hyra, och fördelar 
sig till respektive kommun enligt följande:

Fördeln
Bidrag
inkl hyra

Bidrag
exkl hyra

Mora 34,7% 20 057 19 085
Orsa 10,8% 6 417 5 927
Älvdalen 24,4% 15 121 13 406
Leksand 17,5% 11 163 9 600
Vansbro 12,6% 8 940 6 940
Summa 100,0% 61 698 54 958
 
Förbundsdirektören har tillsammans med ekonomiavdelningen i Mora 
kommun utarbetat ett förslag till budget 2019 och plan för 2020 - 2021. 
Därefter har ekonomigruppen gått igenom förslaget och kompletterat med ett 
förslag till grundinsats på totalt 1,2 mkr. Grundinsatsen är avsedd att stärka 
förbundets egna kapital och bedömningen i ekonomigruppen är att det skulle 
hjälpa förbundet i uppstarten. Insatsen påverkar inte resultatet men stärker 
balansräkningen och förbundets möjligheter till finansiering. Direktionen i 
förbundet har tagit ställning budget till 2019 och plan för 2020 - 2021 och 
där ingår förslaget till grundinsats.
Förslaget till grundinsats har inte behandlats tidigare i respektive 
kommunfullmäktige. 

15



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sida
2(2)

Sammanträdesdatum
2019-05-06

Kommunfullmäktige

Justeras Utdrag bestyrks

Grundinsatsen fördelar sig enligt följande för respektive kommun:

Mora 416
Orsa 130
Älvdalen 293
Leksand 210
Vansbro 151
Summa 1 200

Grundinsatsen finansieras genom likvida medel och bokförs som en fordran 
på Brandkåren Norra Dalarna.

Sektorns/avdelningens bedömning
Grundinsatsen är endast till för att förbundet skall ha ett positivt eget kapital 
och att mindre underskott inte skall behöva behandlas av respektive 
kommunfullmäktige. Skulle ett mindre underskott uppstå behöver beslut då 
tas om att tillskjuta medel som kan vara av obetydliga belopp. Så länge 
förbundet inte gör underskott får detta ingen resultatpåverkan hos 
kommunen, utan är en tillgång.  

Finansiering
Finansiering sker genom att kassan minskar med 210 tkr och det istället blir 
en tillgång för kommunen gentemot förbundet. 

Beslutsunderlag
Utdrag ur kommunstyrelsens sammanträdesprotokoll, daterat 2019-04-08, 
§ 46
Tjänsteutlåtande av Kristian Koivumäki, daterat 2019-02-28

Kommunfullmäktiges beslut
1. Tillskjuta en grundinsats till kommunalförbundet Brandkåren Norra 

Dalarna motsvarande 17,5 % av 1,2 mkr, vilket motsvarar 210 000 
kronor.

2. Beslutet gäller under förutsättning att samtliga medlemskommuner fattar 
motsvarande beslut.

Beslutet skickas till
Samtliga medlemskommuner
Brandkåren Norra Dalarna
Ekonomiavdelningen

16



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sida
1(2)

Sammanträdesdatum
2019-05-06

Kommunfullmäktige

Justeras Utdrag bestyrks

§ 28 Dnr 2019/286

Kommunal borgen för Brandkåren Norra Dalarna 
(BRAND)

Beskrivning av ärendet
Brandkåren Norra Dalarna är ett kommunalförbund som bildades den 1 
januari 2019 efter beslut av förbundsmedlemmarna hösten 2018. 
Kommunalförbundet ägs av förbundsmedlemmarna Leksand, Mora, Orsa, 
Vansbro och Älvdalens kommuner. 
Kommunerna har sedan tidigare genomfört investeringar för de olika 
brandkårerna och i samband med bildandet av förbundet ska överföring ske 
av anläggningstillgångarna, detta sker genom ett köp av respektive kommun. 
Finansieringen av köpet kommer att ske genom upplåning av medel från 
Kommuninvest. 
Bedömningen är att anläggningstillgångarna uppgår till ca 30 (varav 7 för 
Leksand) mkr för samtliga kommuner men för att garantera förbundet 
möjlighet till upptagande av ytterligare lån för investeringar i framtiden 
föreslår ekonomigruppen för förbundsbildandet (ekonomichefer/ekonomer 
från respektive kommun) att borgensnivån sätts till 40 mkr.
I grunden fördelas borgensåtagandet enligt fördelningen av medlemsbidraget 
men Kommuninvest kräver att respektive kommun beslutar om borgen 
såsom för egen skuld.
Ingen borgensavgift ska tas ut av förbundet då det skulle innebära att 
medlemsbidraget måste höjas med motsvarande nivå vilket är en onödig 
administration.
Eventuell återbäring från Kommuninvest för lån som avser Brandkåren i 
Norra Dalarna ska tillfalla förbundet.

Sektorns/avdelningens bedömning
De lån förbundet har kommer att fördelas på Leksands kommun efter del i 
förbundet (idag 17 %) och räknas mot kommunkoncernens lånelimit. 
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Beslutsunderlag
Utdrag ur kommunstyrelsens sammanträdesprotokoll, daterat 2019-04-08, 
§ 47
Tjänsteutlåtande av Kristian Koivumäki, daterat 2019-02-28

Kommunfullmäktiges beslut
1. Såsom för egen skuld ingå borgen för Brandkåren Norra Dalarnas 

låneförpliktelser upp till ett totalt högsta lånebelopp om 40 000 000 
kronor jämte därpå löpande ränta och kostnader. 

2. Det totala högsta lånebeloppet ska beräknas på skuldebrevens respektive 
ursprungliga lånebelopp.

3. Beslutet gäller under förutsättning av att samtliga ägarkommuner fattar 
likalydande beslut.

Beslutet skickas till
Samtliga medlemskommuner
Brandkåren Norra Dalarna
Ekonomiavdelningen
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Sammanträdesdatum
2019-05-06

Kommunfullmäktige

Justeras Utdrag bestyrks

§ 29 Dnr 2018/1648

Svar på motion om utökad insyn i utskotten

Beskrivning av ärendet
Bygdepartiet har inkommit med motion om att utöka insynen i utskotten. 
Bygdepartiet anser att mindre partier som inte lyckas samverka valtekniskt 
har begränsad insyn i utskotten. För att utöka insynen och höja kompetensen 
vill Bygdepartiet ge alla förtroendevalda närvarorätt i samtliga utskott. 
Närvarorätten ska inte gälla när känsliga frågor behandlas.

Sektorns/avdelningens bedömning
Utskottssammanträden är i grunden slutna för de som valts till respektive 
utskott. Fördelningen av mandat speglar valresultatet och överenskommelser 
mellan partierna. 
Det finns flera möjligheter till insyn i utskotten idag:

 Protokollen från utskotten är offentliga och lättillgängliga.

 Alla förtroendevalda har tillgång till alla handlingar i politikerportalen.

 Ärenden av större vikt går vidare till kommunstyrelsen eller 
kommunfullmäktige och där är alla partier representerade.

 Kommunstyrelsen bjuder in alla partier till informationsmöten när det 
gäller övergripande ärenden som exempelvis budget.

Beslutsunderlag
Utdrag ur kommunstyrelsens sammanträdesprotokoll, daterat 2019-04-08, 
§ 41
Tjänsteutlåtande av Lotta Arnesson, daterat 2019-02-11
Motion från Bygdepartiet gällande utökad insyn i utskotten, daterad 
2018-11-21
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Sammanträdesdatum
2019-05-06

Kommunfullmäktige

Justeras Utdrag bestyrks

Yrkanden
Ulrika Liljeberg (C) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag till beslut, 
som är att avslå motionen.
Jimmy Karlsson (BP) och Anna-Lena Blomkvist (SD) yrkar bifall till 
motionen.

Propositionsordning
Ordföranden ställer de olika yrkandena mot varandra och finner att 
fullmäktige beslutar att motionen ska avslås.

Kommunfullmäktiges beslut
Avslå motionen.

Beslutet skickas till
Motionären
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§ 30 Dnr 2018/1488

Svar på motion om delning av utskott

Beskrivning av ärendet
Bygdepartiet har inkommit med motion om att dela utskottet för lärande och 
stöd i två utskott, ett för lärande och ett för stöd. 
Skälen till att dela utskottet är bland annat att det blir lättare för 
förtroendevalda att sätta sig in i verksamheten. Idag är det omfattande 
beslutsunderlag som ska läsas inför utskottets möten och det kan vara svårt 
att följa ekonomin för alla verksamheter som ingår i utskottet. Med två 
utskott blir det enklare att sätta sig in i beslutsunderlag och 
ekonomiuppföljningen blir tydligare.

Sektorns/avdelningens bedömning
Syftet med nuvarande organisation med en förvaltning är bland annat att 
skapa helhetssyn i kommunens verksamheter samt att medborgare, kunder, 
klienter och besökare ska vara i fokus. 
För att underlätta för de förtroendevalda behöver förvaltningen förenkla 
beslutsunderlag och andra redovisningar och göra dem mer pedagogiska. Det 
krävs även utbildningsinsatser för de förtroendevalda eftersom det är en 
kvalificerad verksamhet som är svår att förenkla för mycket.
Ur demokratisk synvinkel är det positivt med två utskott eftersom det 
innebär fler politiskt aktiva, men ur ekonomisk synvinkel är det inte 
försvarbart med ytterligare en utskottsordförande.
Lösningen är snarare kommunikativ med förenklade beslutsunderlag och 
ökade utbildningsinsatser än att skapa en ny politisk organisation med 
ytterligare ett utskott.

Beslutsunderlag
Utdrag ur kommunstyrelsens sammanträdesprotokoll, daterat 2019-04-08, 
§ 42
Tjänsteutlåtande av Lotta Arnesson, daterat 2019-01-22
Motion från Bygdepartiet gällande delning av utskott, daterad 2018-10-21
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Kommunfullmäktige

Justeras Utdrag bestyrks

Yrkanden
Kenneth Dahlström (C) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag till beslut, 
som är att avslå motionen.
Jimmy Karlsson (BP) och Anna-Lena Blomkvist (SD) yrkar bifall till 
motionen.

Propositionsordning
Ordföranden ställer de olika yrkandena mot varandra och finner att 
fullmäktige avslår motionen.

Kommunfullmäktiges beslut
Avslå motionen.

Beslutet skickas till
Motionären
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§ 31 Dnr 2018/1486

Val av förtroendevalda - ombud Leksandsbostäder AB 

Beskrivning av ärendet

Vid kommunfullmäktiges sammanträde den 5 november 2018 (§ 24) valdes 
Ulrika Liljeberg (C) till ombud till Leksandsbostäder AB och Viktor 
Zakrisson (S) till ersättare till ombudet.
Då ombudet och ersättaren nu ingår i styrelsen för Leksandsbostäder AB 
behöver nytt ombud och ny ersättare väljas.
Som nytt ombud respektive ersättare nomineras Mats Stenmark (M) och 
Birgitta Jansson (S).

Kommunfullmäktiges beslut
1. Välja Mats Stenmark (M) till nytt ombud till Leksandsbostäder AB, till 

och med 2022-12-31.
2. Välja Birgitta Jansson (S) till ny ersättare till ombudet till 

Leksandsbostäder AB, till och med 2022-12-31.

Beslutet skickas till
Mats Stenmark (M)
Birgitta Jansson (S)
Leksandsbostäder AB
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Kommunfullmäktige

Justeras Utdrag bestyrks

§ 32 Dnr 2018/1486

Avsägelse förtroendeuppdrag - Mats Aspemo (M)

Beskrivning av ärendet
Mats Aspemo (M) har avsagt sig samtliga politiska uppdrag i kommunen. 

Beslutsunderlag
Avsägelse, inkommen 2019-05-02

Kommunfullmäktiges beslut
1. Bevilja avsägelse som ledamot i fullmäktige och skicka ärendet till 

Länsstyrelsen i Dalarna för ny sammanräkning
2. Bevilja avsägelse som ledamot i kommunstyrelsen och lämna platsen 

vakant tills vidare.
3. Bevilja avsägelse som ledamot i gemensam nämnd för vuxenutbildning 

och lämna platsen vakant tills vidare.
4. Bevilja avsägelse som ersättare i individnämnden och lämna platsen 

vakant tills vidare.

Beslutet skickas till
Länsstyrelsen i Dalarna
Administrativ service för vidarebefordran inom förvaltningen
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