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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 Mikael Kyller §§ 14 X

Liv Lunde-Andersson S X
Kenneth Dahlström C X
Jörgen Winther BP Åke Arnesson X
Lars-Erik Jansson S X
Eric Böwes MP Björn Näslund X
Anna-Maria Ånevall C Elisabet Ingels X
Anne-Lie Stenberg M X
Bengt Park KD Ej § 6 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 Anna Moberg X
Aarno Magnusson C X
Lotten Kluck L X
Per Spik M X
Lars Halvarson S X
Kia Rolands KD Mikael Kyller §§ 516 X

Land Alice Gustafsson C X
Kajsa Fredholm V X
Siv Gärtner S Örjan Johansson 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 Dagny Martinsson X
Sara Shahryari M X
Magnus Brandt SD X
Elina Olsen Huokko KD X
Viktor Zakrisson S X
Birgitta Pettersson C X
Karin Lundström BP X
Saga Vass V Anna-Karin Wattberg X
RoseMarie Svanborg S X
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Övriga närvarande ersättare

Namn Parti Närvaro
Kerstin Marits M X
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 X
Sven Eric Norman L
Eva Jonasson L
Maths Bolmstam KD
Mikael Kyller KD Tjg.
Tobias Nygårds KD
Jan-Klas Neuman S
Catarina Gärtner S
Beth Holtzmann S
Jan-Olof Karlsson S
Louise Tysklind S
Örjan Johansson S Tjg.
Anna-Karin Wattberg V Tjg.
Yvonne Ineteg V
Björn Näslund MP Tjg.
Anna Moberg MP Tjg.
Åke Arnesson BP Tjg.
Mats Blomqvist BP
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Ärendelista

§ 1 Fastställande av dagordningen
§ 2 Anmälan av medborgarförslag - Ensamkommande ungdomar i asylprocess 

som fyllt 18 år.
§ 3 Anmälan av medborgarförslag - Placering av asylsökande 

ensamkommande som fyller 18 år
§ 4 Information om Leksand 700 år och uppvaktning av pristagare
§ 5 Information om årsredovisning för Leksands kommun 2017
§ 6 Ansökan om kommunal borgen för Sätergläntan
§ 7 Ansökan om ändring av tidigare beslut om kommunal borgen för Leksands 

IF - LIF
§ 8 Reglemente för kommunalt partistöd
§ 9 Utbetalning av partistöd 2018
§ 10 Svar på motion - Pensionärsrabatt på Leksandshallen
§ 11 Svar på medborgarförslag - Stiftelser i Leksands kommun
§ 12 Rapportering - Ej verkställda beslut enligt 4 kap. 1 § socialtjänstlagen inom 

individ- och familjeomsorgen - kvartal 3/2017
§ 13 Rapportering - Ej verkställda beslut enligt 4 kap. 1 § socialtjänstlagen samt 

9 § lagen om stöd och service inom vård och omsorg - kvartal 3/2017
§ 14 Årsberättelse för Leksands naturvårdsfond 2016
§ 15 Anmälan av medborgarförslag - Distansstudiemöjligheter i Leksands 

bibliotek
§ 16 Avsägelse - Ersättare för överförmyndaren
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§ 1

Fastställande av dagordningen

Beskrivning av ärendet
Kommunfullmäktige fastställer dagordningen.

Yrkanden
Lars-Erik Jansson (S) föreslår att fastställa dagordningen till de ärenden som 
anges i kallelsen med ändringen att ärende ”Placering av asylsökande 
ensamkommande som fyller 18 år” behandlas som ärende 3 under 
sammanträdet.

Kommunfullmäktiges beslut
1. Fastställa dagordningen till de ärenden som anges i kallelsen.

2. Behandla ärende ”Placering av asylsökande ensamkommande som fyller 
18 år” som ärende 3 under sammanträdet.
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§ 2 Dnr 2018/101

Anmälan av medborgarförslag - Ensamkommande 
ungdomar i asylprocess som fyllt 18 år.

Beskrivning av ärendet
Det har inkommit ett medborgarförslag som rör ensamkommande ungdomar 
i asylprocess som fyllt 18 år.  

Vid dagens sammanträde presenteras förslaget av förslagsställaren.

Beslutsunderlag
Medborgarförslag, daterat 2018-01-22

Kommunfullmäktiges beslut
Ta emot medborgarförslaget och översända det till kommunstyrelsen för 
beredning och beslut.

Beslutet skickas till
Kommunstyrelsen
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§ 3 Dnr 2018/147

Anmälan av medborgarförslag - Placering av 
asylsökande ensamkommande som fyller 18 år

Beskrivning av ärendet
Det har inkommit ett medborgarförslag som rör placering av asylsökande 
ensamkommande som fyller 18 år.

Vid dagens sammanträde presenteras förslaget av förslagsställaren.

Beslutsunderlag
Medborgarförslag, daterat 2018-02-06

Kommunfullmäktiges beslut
Ta emot medborgarförslaget och översända det till kommunstyrelsen för 
beredning och beslut.

Beslutet skickas till
Kommunstyrelsen
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§ 4 Dnr 2017/1399

Information om Leksand 700 år och uppvaktning av 
pristagare

Beskrivning av ärendet
År 2018 är det 700 år sedan Leksand nämndes i skrift för första gången. Det 
var den 29 augusti 1318. Kopia på det dokumentet finns i Leksands 
kulturhus.

Vid dagens sammanträde berättar Pär Ohlsson hur planeringen för 700-
årsfirandet framskridit så här långt. Bland annat kommer 700-årsjubileet att 
uppmärksammas i samband med Kulturkalaset och genom olika 
föreläsningsserier och konserter.

En tävling för att skapa en logotyp för firandet har anordnats. Jessica 
Isebrink från Insjön vann med sitt kurbitshjärta, som fick 30 % av rösterna. 
Logotypen kommer att användas i marknadsföringen under året för att 
uppmärksamma jubileet.

Vid dagens sammanträde överlämnar kommunstyrelsens ordförande Ulrika 
Liljeberg (C) blommor och vinstcheck på 10 000 kr till pristagaren.

Kommunfullmäktiges beslut
Lägga informationen till handlingarna.

Beslutet skickas till
Kulturchef Pär Ohlsson
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§ 5 Dnr 2018/94

Information om årsredovisning för Leksands kommun 
2017

Beskrivning av ärendet
Kommundirektör Göran Wigert informerar om bokslut 2017 för Leksands 
kommun.

Det preliminära bokslutet för 2017 visar på bland annat följande:

- Resultatet för kommunen är +25,7 miljoner kronor, att jämföra med 
budgeterat resultat om +2,1 miljoner kronor. 

- Resultatet motsvarar ett överskott om 3,0 % av skatter och generella 
statliga bidrag. 

- Verksamheternas (driftens) avvikelse mot budget uppgår totalt sett 
till – 17,6 miljoner kronor.  

Kommunfullmäktiges beslut
Lägga informationen till handlingarna.

Beslutet skickas till
Kommundirektör Göran Wigert

Ekonomichef Lars Bäcksholm
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§ 6 Dnr 2017/207

Ansökan om kommunal borgen för Sätergläntan

Beskrivning av ärendet
Sätergläntan, institutet för slöjd och hantverk, har sedan tidigare beviljats 
kommunal borgen på en miljon kronor som går ut den 30 mars 2018. 

I en skrivelse ansöker nu Sätergläntan om en förlängning av tidigare beviljad 
borgen på en miljon kronor fram till och med den 30 maj 2019.

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

Sektorns/avdelningens bedömning
De villkor som ställdes för borgensåtagandet ifjol om att en regelbunden 
ekonomisk rapportering skulle ske har efterlevts och de flesta åtgärderna i 
den handlingsplan som lämnades in har också verkställts.

Under året som gått har Sätergläntan lämnat god information om sin 
ekonomi och verksamhet som ger en bild av en verksamhet som jobbar hårt i 
vardagen för att få ekonomin att gå ihop.

Likviditetssituationen verkar vara under kontroll. I december och januari 
månader kommer man att nyttja delar av lånekapitalet från Leksands 
Sparbank som denna borgensförbindelse avser. Verksamheten har i princip 
lyckats uppnå sin budget åtminstone fram till och med november månads 
utfall.

Förutsättningarna för verksamheten att stå på egna ben för att klara av sin 
kostym i form av fastigheter med underhåll och lånefinansiering är fortsatt 
oklar. Det är viktigt att ägare och ledning återkommer med en långsiktig plan 
som beskriver hur verksamhetens lönsamhet kan höjas ytterligare så att man 
klarar de ekonomiska åtagandena både nu och i framtiden.

Eftersom Sätergläntan har en offentlig ägare som äger mer än 25 % av 
verksamheten gick det inte att få statsbidragsstöd på 500 000 kronor för 
ombyggnad av Smedjan. Detta gjorde att hela investeringen på 800 000 
kronor fick bekostas av verksamheten.

I syfte att ge verksamheten på Sätergläntan möjlighet att få till en långsiktigt 
ekonomisk hållbar plan för sin verksamhet så föreslås en successiv 
nedtrappning på borgensförbindelsen under de kommande fem åren med 
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200 000 kronor per år med början i år, 2018. Förslaget om nedtrappning 
finner ledningen på Sätergläntan vara ett väl avvägt förslag även om deras 
önskemål är att ligga kvar med hela borgensåtagandet på 1 miljon till och 
med den 31 maj 2019.

Förvaltningen föreslår att en ny borgen på 800 000 kronor tecknas att gälla 
under ett år till och med den 31 mars 2019. D.v.s. ett år från utgången av 
tidigare borgen på 1 miljon kronor.

Eftersom större delen av det inlånade kapitalet finns intakt så borde det inte 
innebära några större likviditetsproblem under det kommande året för 
Sätergläntans verksamhet.

Beslutsunderlag
Utdrag ur kommunstyrelsens sammanträdesprotokoll, daterat 2018-01-29, 
§ 6

Tjänsteutlåtande av kommundirektör Göran Wigert, daterat 2018-01-24

Ansökan om förlängt borgensåtagande från Säterglänta, inklusive bilagor, 
daterat 2017-12-20

Kommunfullmäktiges beslut
1. Avslå Sätergläntans ansökan om förlängd borgen med 1 miljon kronor 

till och med den 30 maj 2019.

2. Bevilja ny borgen till Sätergläntan med 800 000 kronor till och med den 
31 mars 2019 i enlighet med den nedtrappning som är tänkt att ske.

Beslutet skickas till
Ekonomiavdelningen

Sätergläntans ledning
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§ 7 Dnr 2018/39

Ansökan om ändring av tidigare beslut om kommunal 
borgen för Leksands IF - LIF

Beskrivning av ärendet
Kommunfullmäktige beslutade vid sammanträdet den 26 november 2012, se 
§ 108, att ge borgenslöfte till Leksands IF Ishockey om maximalt 8 miljoner 
kronor för att göra betongplattor. Som motprestation lämnade Leksands IF 
LRF-hallen (idag Weda skog arena) som säkerhet.

Leksands IF har efter borgenslöftet tagit lån och investerat i en ny 
betongplatta som förbättrat driftsekonomin och minskat energiåtgången i 
Tegera arena.

Leksands IF Ishockey har i skrivelse inkommen den 12 januari 2018 ansökt 
om ändrade villkor för det borgenslöfte som Leksands kommun lämnat. 

Sektorns/avdelningens bedömning
Arenan används inte enbart av Leksands IF, utan även bland annat av 
kommunen som köper istid för skolor, hockeygymnasium, allmänhetens 
åkning och föreningar. Det är därmed även i allmänhetens intresse att det 
görs investeringar i arenan som minskar dess energiförbrukning och 
klimatpåverkan samt att driftskostnaderna i stort minskar. Det bedöms därför 
som rimligt att borgenslöftet ändras.  

De ändrade villkoren kräver ingen särskild finansiering. Leksands IF har 
under en längre tid arbetat för att få ekonomin i balans och följer den 
amorteringsplan som finns för betalning av lånen för betongplattan. 

Det har inte sedan borgenslöftet lämnades blivit aktuellt för kommunen att 
betala avbetalningar av de lån som Leksands IF kunnat ta med stöd av 
borgenslöftet. I dagsläget finns inget som tyder på att föreningen inte kan 
fullfölja sina åtaganden i förhållande till de lån som tagits utifrån det 
borgenslöfte som lämnades i november 2012. 

Beslutsunderlag
Utdrag ur kommunstyrelsens sammanträdesprotokoll, daterat 2018-01-29, 
§ 7

Tjänsteutlåtande från administrativ service, daterat 2018-01-29
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Skrivelse från Leksands IF Ishockey, inkommen 2018-01-12

Jäv
På grund av jäv deltar inte Bengt Park (KD) i handläggningen av detta 
ärende.

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

Kommunfullmäktiges beslut
1. Bevilja ändrade villkor på tidigare lämnat borgenslöfte till Leksands IF 

Ishockey ideell förening om 8 miljoner kronor (KF 2012-11-26, § 108) 
till att avse åtgärder som förbättrar driftsekonomin avseende fastigheten 
Tegera arena genom minskade driftskostnader, lägre energiförbrukning, 
högre säkerhet, bättre arbetsmiljö och/eller minskad belastning på miljö 
och klimat.

2. Borgenslöftet gäller till och med den 31 december 2025.

Beslutet skickas till
Ekonomiavdelningen

Leksands IF ishockey
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§ 8 Dnr 2017/1780

Reglemente för kommunalt partistöd

Beskrivning av ärendet

I 4 kap. 2932 §§ kommunallagen (2017:725) finns bestämmelser som ger 
kommunerna möjlighet att ge ekonomiskt bidrag till politiska partier för att 
stärka deras ställning i den kommunala demokratin (partistöd). Motsvarande 
bestämmelser fanns även i den nu upphävda kommunallagen (1991:900)
Leksands kommunfullmäktige har vid sammanträdet den 15 februari 2016, 
se § 6, antagit Reglemente för kommunalt partistöd. I reglementet finns 
närmare bestämmelser om stödberättigade, partistödets omfattning, 
utbetalning och krav på redovisning av användning av partistödet. 

Enligt Bestämmelser om ekonomisk kompensation (arvoden) till 
förtroendevalda i Leksands kommun 2015-2018, kan varje parti per år i 
ekonomiskt stöd få ¼ prisbasbelopp i grundstöd samt ¼ prisbasbelopp per 
mandat i kommunfullmäktige.

Sektorns/avdelningens bedömning
Nuvarande reglemente för kommunalt partistöd bedöms av flera skäl vara i 
behov av revidering. Dels behöver reglementet revideras redaktionellt och 
uppdateras med hänvisningar till den nya kommunallagen, dels finns det 
anledning att se över kraven på redovisning av användning av partistödet.

I jämförelse med andra kommuner har Leksands en hög detaljeringsgrad i 
kraven. Flera av kraven kan sägas gå utöver att besvara hur partistödet 
använts för att stärka partiernas ställning i den kommunala demokratin. 
Tanken med lagstiftningen är inte att partierna i det här sammanhanget ska 
redovisa sina samtliga ekonomiska förehavanden, utan redovisa att själva 
partistödet använts för sitt ändamål. 

Den närmare utformningen redovisningen är inte lagreglerad. Istället finns 
vägledning i förarbetena till lagen genom bland annat följande uttalanden. 

Det väsentliga är att redovisningen är utformad på ett sådant sätt att den ger en 
rättvisande bild av hur mottagaren har använt partistödet. Det innebär bl.a. att 
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redovisningen bör omfatta allt det partistöd som har använts, både det som har 
mottagits för det senaste året och det som eventuellt sparats från tidigare år.1

…
För att redovisningen ska visa att partistödet har använts för att stärka partiets 
ställning i den kommunala demokratin är det dock nödvändigt att redovisningen 
innehåller något mer än ett uttalande att stödet har använts på det sättet. Ett sådant 
uttalande innebär endast ett påstående om hur stödet har använts. Det ger emellertid 
inte något som helst stöd för att påståendet är riktigt. För detta krävs något fler 
detaljer.

Redovisningen ska som nämnts visa att partistödet har använts för att stärka partiets 
ställning i den kommunala demokratin. Därför bör det av redovisningen bl.a. framgå 
i vilken mån överföringar har gjorts till delar av partiorganisationen utanför den 
utbetalande kommunen eller landstinget samt vilka motprestationer som i så fall har 
erhållits.

Det får antas att allmänhetens och mediernas granskning kommer att leda till att det 
bland mottagarna av partistöd utvecklas en praxis med mer detaljerade krav på 
redovisningens utformning, en form av god sed vid redovisning av partistöd.2

Andra kommuner som vi jämfört med ställer i regel inte särkrav på 
redovisningen. Vissa kommuner, exempelvis Eskilstuna, Hedemora och 
Nykvarn, tillhandahåller däremot särskilda mallar som kan ge stöd till 
partierna i redovisningen och för den granskningsrapport som ska bifogas 
redovisningen. 

Genom att plocka bort detaljerade krav blir kopplingen till syftet med lagen 
tydligare. Genom att ge bättre stöddokument till partierna är det sannolikt att 
redovisningarna blir mer likartade och lättare att förstå för bland annat 
allmänheten. Det bedöms även vara en lättnad för partierna. I förslaget på 
nytt reglemente är därför flera av detaljkraven på redovisningen inte med 
och det bedöms vara lämpligt att en särskild mall för redovisning och 
granskning tas fram. Reglementet bör även få tillämpas vid nästkommande 
redovisning av användning av partistöd, det vill säga det partistöd som 
utbetalades 2017 och vars användning ska redovisas senast 30 juni 2018.

Beslutsunderlag
Utdrag ur kommunstyrelsens sammanträdesprotokoll, daterat 2018-01-29, 
§ 8

Tjänsteutlåtande av kommunsekreterare Björn Arrias, daterat 2017-12-20

Förslag till Reglemente för kommunalt partistöd.

1 jfr. prop. 2013/14:5, s. 77
2 jfr. prop. 2013/14:5, s. 79
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Kommunfullmäktiges beslut
1. Anta Reglemente för kommunalt partistöd, i enlighet med förslaget.

2. Reglemente för partistöd, antaget av kommunfullmäktige 2016-02-15 § 
6, upphör att gälla i samband med beslutet enligt första punkten.

3. Reglementet enligt första punkten får tillämpas för 2018 års redovisning 
av partistöd.

Beslutet skickas till
Administrativ service
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§ 9 Dnr 2017/1782

Utbetalning av partistöd 2018

Beskrivning av ärendet

I 4 kap. 2932 §§ kommunallagen (2017:725) finns bestämmelser som ger 
kommunerna möjlighet att ge ekonomiskt bidrag till politiska partier för att 
stärka deras ställning i den kommunala demokratin (partistöd).
Beslut om partistöd ska, enligt 4 kap. 32 § KL, bland annat innehålla ett krav 
på att mottagaren av partistödet årligen ska lämna en skriftlig redovisning 
som visar hur partistödet hur använts.

Leksands kommunfullmäktige har vid sammanträdet den 15 februari 2016, 
se § 6, antagit Reglemente för kommunalt partistöd. Av reglementet följer 
bland annat att grundstöd ska ges till de partier som finns representerade i 
fullmäktige samt att mandatstöd ska ges för mandat för vilket en vald 
ledamot är fastställd enligt vallagen (2005:837).

Enligt Bestämmelser om ekonomisk kompensation (arvoden) till 
förtroendevalda i Leksands kommun 2015-2018 kan varje parti per år i 
ekonomiskt stöd få ¼ prisbasbelopp i grundstöd samt ¼ prisbasbelopp per 
mandat i kommunfullmäktige.

Sektorns/avdelningens bedömning
Det finns idag nio partier representerade i fullmäktige och som därmed är 
berättigade grundstöd. Det finns vidare 48 mandat i fullmäktige där en 
ledamot är fastställd enligt vallagen och som därmed berättigar mandatstöd. 
Mot bakgrund av att samtliga partier lämnat in skriftlig redovisning av 
användning av tidigare utbetalat partistöd är partierna berättigade nytt 
partistöd.

Prisbasbeloppet för 2018 är 45 500 SEK. Grundstödet ska därmed vara 
11 375 SEK och samma belopp i mandatstöd.

18



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sida
2(2)

Sammanträdesdatum
2018-02-19

Kommunfullmäktige

Justeras Utdrag bestyrks

Utifrån grundstöd och antalet mandat med fastställd ledamot i fullmäktige 
föreslås därför att utbetala partistöd för 2018 enligt följande.

Parti Mandat Partistöd (SEK)
Socialdemokraterna 12 147 875   
Centerpartiet 11 136 500   
Moderaterna 6 79 625   
Kristdemokraterna 6 79 625   
Bygdepartiet 4 56 875   
Miljöpartiet 3 45 500   
Vänsterpartiet 3 45 500   
Sverigedemokraterna 2 34 125   
Liberalerna 1 22 750   

Totalt (SEK):         648 375

Beslutsunderlag
Utdrag ur kommunstyrelsens sammanträdesprotokoll, daterat 2018-01-29, 
§ 9

Tjänsteutlåtande av kommunsekreterare Björn Arrias, daterat 2017-12-20

Kommunfullmäktiges beslut
1. Utbetala kommunalt partistöd för 2018 om totalt 648 375 kr i enlighet 

med förslaget.

2. Ställa kravet att respektive mottagande parti senast den 31 juli 2019 ska 
lämna en skriftlig redovisning om hur partistödet enligt första punkten 
använts. 

Beslutet skickas till
Ekonomiavdelningen

Administrativ service
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§ 10 Dnr 2017/1258

Svar på motion - Pensionärsrabatt på Leksandshallen

Beskrivning av ärendet
Vänsterpartiet Leksand har lämnat in en motion gällande införande av 
pensionärsrabatter på bad- och gymkort som gäller för alla pensionärer, 19 år 
och äldre. 

Målgruppen som avses är de personer som har aktivitetsersättning, 19-29 år 
och sjukersättning från 30 år och äldre. Denna målgrupp pensionärer 19 år 
och äldre har en hundraprocentig stadigvarande fysisk eller psykisk 
nedsättning som hindrar dem att arbeta. 

Sedan 4 september 2017 har pensionärer över 65 år 20 % pensionärsrabatt på 
bad- och gymkort mot uppvisande av legitimation. 

Sektorns/avdelningens bedömning
Motionen att införa en rabatt på bad- och gymkort för denna målgrupp är 
befogad. Avdelningen ser en vinst att Leksands kommun visar i sin strävan 
att möjliggöra för en bättre hälsa för målgruppen människor med sjuk- och 
aktivitetsersättning. 

Rabatten blir densamma som den tidigare införda pensionärsrabatten för 
personer över 65 år vilket innebär 20 % rabatt vid tecknande av 1-, 3-, 6-, 9- 
eller 12 månaders bad- eller gymkort. På priset för en endagsbiljett bad eller 
gym införs inte rabatten. Ingen rabatt införs heller på Relaxavdelningen.

Rabatt medges vid uppvisande av legitimation och ett giltigt intyg som 
berättigar pensionärsrabatt enligt Försäkringskassans bedömning. 

Beslutsunderlag
Utdrag ur kommunstyrelsens sammanträdesprotokoll, daterat 2018-01-29, 
§ 13

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

Motion Vänsterpartiet Leksand, inkommen 2017-08-28.

Kommunfullmäktiges beslut
1. Bifalla motionen.
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2. Ändra i taxan för Leksandshallen i enlighet med ovanstående beslut med 
start från och med 1 april 2018.

Beslutet skickas till
Fritidschef Torkel Holst

Föreståndare Leksandshallen 

Vänsterpartiet Leksand 
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§ 11 Dnr 2016/1365

Svar på medborgarförslag - Stiftelser i Leksands 
kommun

Beskrivning av ärendet
Leksands kommun har mottagit ett medborgarförslag daterat 23 november 
2016 där skriftställaren önskar att Leksands kommun återöppnar stipendierna 
B11, B52 och B62 alternativt att Leksands kommun ändrar villkoren för 
stiftelse A20 så att gymnasieelever från Leksand som utbildas i de gröna 
näringarna på naturbruksgymnasiet kan ansöka om stipendier.

Sektorns/avdelningens bedömning
Leksands kommun, kommunstyrelsen, förvaltade ett trettiotal stiftelser. I de 
flesta fall är det privatpersoner som skänkt pengar att användas för ett visst 
ändamål. Kommunstyrelsen ansökte år 2011 hos Länsstyrelsen om att 
förändra tjugo av dessa stiftelser. Anledningarna var flera. I ett antal fall var 
villkoren för utdelning så föråldrade att det inte längre var möjligt eller 
mycket svårt att verkställa utdelning (främja ändamålet). I några fall var den 
årliga avkastningen alltför liten för att kunna delas ut, i några fall gick till 
och med stiftelsen med ett negativt resultat. 

Som skriftställaren beskrev i sitt medborgarförslag så avvecklades bland 
annat tre stiftelser som riktade sig mot lantbruket: 

B11 – Anders och Anna Ingers stiftelse: ”Disponibel avkastning skall i första hand 
utdelas till jordbrukarsöner och jordbrukardöttrar från avlägsna byar i Leksands kommun 
som visat lämplighet för fortsättningsskolor med företrädesrätt för lantmannaskolor. I 
andra hand till ungdomar vars föräldrar ej är jordbrukare.” 

Medlen i stiftelsen överfördes 2011 till A20 med motiveringen: ”Har ej 
kunnat utdelas enligt ändamål pga. föråldrat ändamål.”

B52- Anders Fischers stiftelse för diakoni: ”Disponibel avkastning ska utdelas 
såsom stipendier till inom Leksands kommun födda och mantalsskrivna manliga personer 
som i första hand bevistar Fornby folkhögskola eller en av svenska staten understödd 
lantbruks- eller lantmannaskola. Vissa personliga egenskaper krävdes: Utrustade med god 
fattningsförmåga, äga god karaktär, iakttaga ett nyktert levnadssätt. Företrädesvis den 
mindre hemmansägarklassen”.

Medlen i stiftelsen överfördes 2011 till A20 med motiveringen: ”Har ej 
kunnat utdelas enligt ändamål p.g.a. föråldrat ändamål”
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B62- Nygårds Brita Ersdotters stipendiestiftelse: ”Disponibel avkastning ska 
användas till premier åt i Leksands kommun mantalsskriven ungdom vilka undervisats vid 
statsunderstödd lantmannaskola eller jämförlig undervisningsanstalt för utbildning i 
jordbruk eller lanthushållning. Avkastningen ska också gå till betalning av inackordering av 
ungdomar, i första hand flickor, med företräde för barn från hem med eget lantbruk”

Medlen i stiftelsen överfördes 2011 till A20 med motiveringen ”Har ej 
kunnat utdelas enligt ändamål p.g.a. föråldrat ändamål. Ytterst få sådana 
ungdomar. Alltför ringa belopp”.

Stiftelsen A20 – kommunstyrelsens stipendiestiftelse är en samfond. 

Disponibel avkastning ska användas till förmån för elever mantalsskrivna i 
kommunen som genomgår fortsatt utbildning utöver grundskola, dock ej 
gymnasieelever. Avkastningen får ej användas för att täcka behov som enligt 
lag skall tillgodoses med utdebiterade medel. 

Bedömning
Såsom sägs i medborgarförslaget har ändringar gjorts i ett antal fonder som 
tidigare möjliggjorde utdelning till elever från Leksand som gick på 
gymnasieutbildningar inom jord- och skogsbruk. Dessa fonder har dock 
permuterats till att endast avse eftergymnasial utbildning. 

Då en stor del av kapitalet i den nya stipendiefonden består av medel från 
dessa nu nedlagda fonder bör det göras en utredning om möjligheter att ändå 
från den nya fonden kunna dela ut medel till denna inte stora, men för 
bygden, viktiga grupp elever.

Beslutsunderlag
Utdrag ur kommunstyrelsens sammanträdesprotokoll, daterat 2017-12-11, 
§ 187

Tjänsteutlåtande av utredaren Maria Skalk, daterat 2017-11-22

Medborgarförslag, daterat 2016-10-23

Kommunfullmäktiges beslut
1. Utreda möjligheterna att kunna dela ut medel från kommunstyrelsens 

stipendiefond A20 även till gymnasieelever inom gröna näringar.

2. Därmed anse medborgarförslaget besvarat.

Beslutet skickas till
Ekonomiavdelningen

Administrativ service

Förslagsställaren
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§ 12 Dnr 2017/1646

Rapportering - Ej verkställda beslut enligt 4 kap. 1 § 
socialtjänstlagen inom individ- och familjeomsorgen -  
kvartal 3/2017
Individnämnden ansvarar för utredning och beslut i ärenden som avser 
bistånd enligt 4 kap. 1 § socialtjänstlagen (2001:453) och insatser enligt 9 § 
lag (1993:387) om stöd och service (LSS) och har rapporteringsskyldighet 
enligt 16 kapitlet 6 § socialtjänstlagen (SoL) samt enligt 28 § LSS till 
kommunfullmäktige. 

Rapporten ska avse de ärenden som utmynnat i ett gynnande beslut som inte 
verkställts inom tre 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 tredje kvartalet 2017

Ärende 1 – barn 14 år
Beslut: Kontaktfamilj enligt 4 kap 1 § SoL
Datum för gynnande beslut: 2017-04-10
Verkställt datum: 2017-09-18

Ärende 2 – barn 17 år
Beslut: Kontaktperson enligt 4 kap 1 § SoL
Datum för gynnande beslut: 2017-06-21

Beslutsunderlag
Utdrag ur kommunstyrelsens sammanträdesprotokoll, daterat 2017-12-11, 
§ 180

Kommunfullmäktiges beslut
Godkänna rapporteringen.

Beslutet skickas till
Sektorschef Ulrika Gärdsback

Avdelningschef Marie van Geffen Blomberg 
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Avdelningschef Joacim Andersson 

Myndighetschef Katja Vestling 

Systemansvarig Anna-Maria Jerström
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§ 13 Dnr 2017/768

Rapportering - Ej verkställda beslut enligt 4 kap. 1 § 
socialtjänstlagen samt 9 § lagen om stöd och service 
inom vård och omsorg - kvartal 3/2017

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 § 
lag (1993:387) om stöd och service (LSS) och har rapporteringsskyldighet 
enligt 16 kapitlet 6 § socialtjänstlagen (SoL) samt enligt § 28 LSS till 
kommunfullmäktige. 

Rapporten ska avse de ärenden som utmynnat i ett gynnande beslut som inte 
verkställts inom tre 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 tredje kvartalet 2017

För tredje kvartalet 2017 finns fem ej verkställda beslut att rapportera: 
Ärende 1 - man
Beslut: SOL, Ledsagning
Datum för gynnande beslut: 2016-11-28

Ärende 2 - man
Beslut: SOL, Ledsagning
Datum för gynnande beslut: 2017-06-12

Ärende 3 - man
Beslut: LSS, Kontaktperson 9 § 4 punkten
Datum för gynnande beslut: 2017-06-01

Ärende 4 - man
Beslut: LSS, Kontaktperson 9 § 4 punkten
Datum för gynnande beslut: 2017-06-09
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Ärende 5 - man
Beslut: LSS, Kontaktperson 9 § 4 punkten
Datum för gynnande beslut: 2017-06-22

Beslutsunderlag
Utdrag ur kommunstyrelsens sammanträdesprotokoll, daterat 2017-12-11, 
§ 181

Kommunfullmäktiges beslut
Godkänna rapporteringen.

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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§ 14 Dnr 2017/1588

Årsberättelse för Leksands naturvårdsfond 2016

Beskrivning av ärendet
I stadgarna för Leksands naturvårdsfond står att stiftelsens verksamhets-/ 
årsberättelse ska delges kommunfullmäktige. 

Stiftelsen Leksands naturvårdsfond har till uppgift att verka för skyddet av 
värdefull natur i Leksands kommun.

Beslutsunderlag
Årsberättelse för Leksands naturvårdsfond 2016, registrerad 2017-11-06

Kommunfullmäktiges beslut
Ta årsberättelsen för Stiftelsen Leksands naturvårdsfond 2016 som en 
information till protokollet.

Beslutet skickas till
Kommunekologen för vidarebefordran till berörda
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§ 15 Dnr 2018/144

Anmälan av medborgarförslag - 
Distansstudiemöjligheter i Leksands bibliotek

Beskrivning av ärendet
Det har inkommit ett medborgarförslag som rör möjligheterna till 
distansstudier i Leksands bibliotek.

Beslutsunderlag
Medborgarförslag, daterat 2018-02-05

Kommunfullmäktiges beslut
Ta emot medborgarförslaget och översända det till kommunstyrelsen för 
beredning och beslut

Beslutet skickas till
Kommunstyrelsen
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§ 16 Dnr 2017/1701

Avsägelse ersättare för överförmyndaren

Beskrivning av ärendet
Emmi Enoksson har lämnat in en avsägelse avseende ersättare för 
överförmyndaren.

Beslutsunderlag
Avsägelse från Emmi Enoksson, daterad 2017-11-30

Kommunfullmäktiges beslut
Bevilja avsägelsen.

Beslutet skickas till
Emmi Enoksson

Överförmyndaren
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