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Närvarolista
Beslutande

Ledamöter Ulrika Liljeberg (C)
Viktor Zakrisson (S)
Sebastian Larsson (M)
Per-Erik Ingels (C)
Mikael Kyller (KD)
Inga Westlund (V)
Karin Byström (C)
Jimmy Karlsson (BP)
Sara Shahryari (M)
Aarno Magnusson (C)
Lars Halvarson (S)
Karin Mikkonen (C)
Roger Åström (M)
Kenneth Dahlström (C)
Yvonne Ineteg (V)
Inger Matsson (SD)
Jan-Olof Karlsson (S)
Rune Bröms (C)
Mats Stenmark (M)
Mats Blomqvist (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)
Pg Gregard (M)
Mats Erkers (C)
Kajsa Fredholm (V)
Lina Ruuth (SD)
Siv Mattes Gärtner (S)
Marie Johansson-Grop (C)
Ulrica Granberg (M)
Mats Fogelström (C)
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Tjänstgörande ersättare Erik Varghans (S) ers: Ingrid Rönnblad (S)
Liv Lunde-Andersson (S) ers: Ros-Marie Svanborg (S)
Jan Danielsen (KD) ers: Kia Rolands (KD)
Eva-Karin Sandberg (SD) ers: Håkan Blomkvist (SD)
Per Florén (L) ers: Lotten Kluck (L)

Övriga närvarande

Ej tjänstgörande ersättare Kerstin Englund (C)
Tomas Bergsten (C)
Kristina Hollsten (C)
Lena Ihlar (V)

Tjänstemän Kommundirektör Göran Wigert
Kommunsekreterare Björn Arrias

Övriga VD Bengt Östling, Dala Energi AB, § 2 
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Ärendelista

§ 1 Fastställande av dagordning
§ 2 Information om Dala Energi AB
§ 3 Interpellation om trovärdig ekonomistyrning
§ 4 Information om årsbokslut 2019
§ 5 Ansökan om utökad borgen -  Leksand Vatten AB
§ 6 Utbetalning av kommunalt partistöd 2020
§ 7 Revidering av avtal för Överförmyndare i samverkan i övre Dalarna
§ 8 Anmälan av motion om samarbete mellan kommunernas personal- och 

lönekontor
§ 9 Anmälan av motion om att samordna kommunernas IT-funktion
§ 10 Rapportering enligt 16 kapitlet 6 f socialtjänstlagen av ej verkställda beslut 

enligt 4 kapitlet 1 § socialtjänstlagen samt 9 § LSS -  vård och omsorg 
2019

§ 11 Rapportering enligt 16 kapitlet 6 f socialtjänstlagen av ej verkställda beslut 
enligt 4 kapitlet 1 § socialtjänstlagen - individ- och familjeomsorgen 2019

§ 12 De enskilda vägarna i Leksands kommun - Regler för kommunalt stöd till 
enskilda vägar

§ 13 De enskilda vägarna i Leksands kommun - Avtal om skötseln av enskilda 
vägar

§ 14 Ledighet förtroendevald
§ 15 Avsägelser och fyllnadsval
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§ 1  

Fastställande av dagordning

Beskrivning av ärendet
Kommunfullmäktige fastställer dagordningen.

Yrkanden
Ordföranden föreslår att till ärendena som anges i kallelsen lägga ärendet 
Interpellation om trovärdig ekonomistyrning.

Kommunfullmäktiges 
Fastställa dagordningen i enlighet med kallelsen, med tillägg av ärendet 
Interpellation om trovärdig ekonomistyrning.
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§ 2

Information om Dala Energi AB 

Beskrivning av ärendet
Dala Energi AB är moderbolag i en koncern med de helägda dotterbolagen 
Dala Energi Kraftproduktion AB, Dala Energi Fibernät AB och Dala Energi 
Elnät AB. Därtill är Dala Energi AB delägare i Dalakraft AB och 
Värmevärden AB.
Koncernen producerar, utnyttjar och tillhandahåller energi samt är verksam i 
annan närliggande verksamhet. Bland annat innebär detta distribution och 
mätning av elkraft i ett flertal dalakommuner, produktion och försäljning av 
fjärrvärme i Leksand och Insjön samt att bygga ut, äga och förvalta fibernät 
för datakommunikation i Säters, Gagnefs, Leksands och Rättviks kommuner.
Dala Energi AB ägs till drygt 50 % av Rättviks, Leksands och Gagnefs 
kommuner samt Malungs Elnät. I övrigt ägs bolaget av privata intressenter.
Företagets vision är Tillsammans för bygdens bästa investering. 
Fokusområden fram till 2025 är följande:

- Kund - en kundupplevelse som är lite mer
- Medarbetare - bygdens attraktivaste arbetsplats
- Hållbarhet - bygdens utveckling
- Ekonomi - bygdens bästa investering

Vid dagens sammanträde presenterar VD Bengt Östling verksamheten i 
koncernen och dess framtidsvision.

Kommunfullmäktiges beslut
Lägga informationen till handlingarna. 

Beslutet skickas till
Dala Energi AB
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§ 3 Dnr 2020/167

Interpellation om trovärdig ekonomistyrning

Beskrivning av ärendet
Viktor Zakrisson (S) har lämnat in en interpellation avseende trovärdig 
ekonomistyrning.
Vid dagens sammanträde besvarar Ulrika Liljeberg (C) interpellationen.

Beslutsunderlag
Interpellation, daterad 2020-02-10
Svar på interpellation, daterad 2020-02-16

Kommunfullmäktiges beslut
Anse interpellationen besvarad.

Beslutet skickas till
Ulrika Liljeberg (C)
Viktor Zakrisson (S)
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§ 4 Dnr 2020/121

Information om årsbokslut 2019 

Beskrivning av ärendet
Vid dagens sammanträde informerar kommundirektör Göran Wigert 
muntligen om kommunens resultat för 2019. 
Kommunens preliminära bokslut för 2019 är +9,2 miljoner kronor. Det 
budgeterade resultatet för 2019, enligt ändringsbudget i juni 2019, var ett 
underskott på -14 miljoner kronor. Summa nettoavvikelse mot budgetram för 
verksamheterna (driften) är +7,9 miljoner kronor. Finanssidan har gett ca 
+15 miljoner kronor jämfört med budget. Det är framförallt på grund av 
senareläggning av investeringar, avskrivningar, reavinster och vite för 
Myrans förskola.
Det positiva resultatet för 2019 innebär att kommunen kan återställa 
underskottet från 2018 utan att använda resultatutjämningsreserven, RUR. 
RUR är kommunens avsatta medel från tidigare år med goda resultat, som 
kan användas för att täcka underskott. Underskottet 2018 var -9,8 miljoner.

Kommunfullmäktiges beslut
Lägga informationen till handlingarna.

Beslutet skickas till
Kommundirektör Göran Wigert
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§ 5 Dnr 2019/886

Ansökan om utökad borgen - Leksand Vatten AB

Beskrivning av ärendet
Leksand Vatten AB (LVAB), som är ett helägt dotterbolag till Leksands 
kommun, har i en skrivelse daterad 2019-06-19 ansökt om utökad borgen 
med 50 miljoner kronor från 330 miljoner kronor till 380 miljoner kronor. 
Ansökan motiveras med färdigställande av överföringsledning Tällberg-
Övermo (25,5 mkr), renovering, Sjugare reningsverk (11,0 mkr), utbyggnad 
av VA-nät Heden (25,5 mkr) och Norra Käringberget (45 mkr). Totalt 
beräknas 310 miljoner kronor investeras 2019-2024.
Per augusti 2019 är 307 miljoner kronor av borgenssumman på 330 miljoner 
kronor nyttjad, vid utgången av 2019 förväntas hela borgenssumman på 330 
miljoner kronor vara nyttjad. Därmed gör Leksand Vatten AB bedömningen 
att en höjning behövs.
Vid dagens sammanträde föredras ärendet av ordföranden i Leksand Vatten 
AB, Per Spik (M).

Sektorns bedömning
Kommunen har tidigare erhållit bolagets resultat-, investerings- och 
kassaflödesbudget. Under perioden 2019-2024 beräknas bolagets totala 
underskott uppgå till cirka 29 mkr. Utöver det investeras 310 mkr vilket 
innebär att lånen kommer att öka med cirka 339 miljoner kronor under 
perioden och uppgå till cirka 647 mkr vid utgången av 2024. 
Utökas inte kommunens borgensåtagande är Leksand Vatten AB:s 
bedömning att det inte går att färdigställa ovanstående investeringar.
Investeringarna är en förutsättning för att öka antalet invånare och därmed 
kunna nå kommunens vision om 18 000 invånare 2025.
Sammantaget innebär föreslagna investeringar under åren 2019-2024 
förutom i Leksand Vatten AB också i primärkommunen och i 
Leksandsbostäder AB att det totala utrymmet för framtida investeringar 
relativt sett minskar i kommunkoncernen, givet dagens och kommande års 
resultat- och investeringsnivåer.
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Beslutsunderlag
Utdrag ur kommunstyrelsens sammanträdesprotokoll, daterat 2019-12-09, 
§ 143
Tjänsteutlåtande från Leksands kommun, daterat 2019-09-12
Tjänsteutlåtande från Leksand Vatten AB med ansökan om utökat 
borgensåtagande, daterat 2019-06-16
Leksand Vatten AB:s investeringsplan 2020-2024.

Kommunfullmäktiges beslut
Såsom för egen skuld ingå borgen för Leksand Vatten AB:s låneförpliktelser 
upp till ett högsta lånebelopp om 380 miljoner kronor, jämte därpå löpande 
ränta och kostnader. 

Beslutet skickas till
Leksand vatten AB
Kommundirektör Göran Wigert
Ekonomiavdelningen
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§ 6 Dnr 2020/50

Utbetalning av kommunalt partistöd 2020

Beskrivning av ärendet

Tillämpliga bestämmelser 
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 19 februari 2018, 
se § 9, 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 2019-2022 kan varje parti per år i 
ekonomiskt stöd få 1/4 prisbasbelopp i grundstöd samt 1/4 prisbasbelopp per 
mandat 1-9 i kommunfullmäktige och 1/6 prisbelopp per mandat 10-x i 
kommunfullmäktige.

Redovisning rörande tidigare utbetalat partistöd 
Vid fullmäktiges sammanträde den 19 februari 2018, § 9, beslutades att 
utbetala kommunalt partistöd för 2018. Av beslutet följer även att respektive 
mottagande parti i enlighet med reglementet för kommunalt partistöd ska 
lämna en skriftlig redovisning av hur partistödet används. Samtliga partier 
som idag sitter i fullmäktige har i rätt tid lämnat in detta och redovisningarna 
har lämnats till fullmäktiges presidium.

Avdelningens bedömning
Det finns idag åtta partier representerade i fullmäktige och som därmed är 
berättigade grundstöd. Samtliga 49 mandat har en ledamot som är fastställd 
enligt vallagen och som därmed berättigar mandatstöd. Mot bakgrund av att 
samtliga partier i fullmäktige lämnat in skriftlig redovisning rörande tidigare 
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års utbetalning av partistöd är samtliga partier som idag sitter i fullmäktige 
berättigade nytt partistöd (grundstöd och mandatstöd).
Prisbasbeloppet för 2020 är 47 300 kronor. Grundstödet ska därmed vara 
11 825 kronor och samma belopp i mandatstöd för mandat 1-9 och 7 883 
kronor för mandat 10-x.
Utifrån grundstöd och antalet mandat föreslås därför att utbetala partistöd för 
2020 enligt följande.
Parti Mandat Partistöd (SEK)
Centerpartiet 15 165 548
Socialdemokraterna 10 126 133
Moderaterna 8 106 425
Kristdemokraterna 4 59 125
Vänsterpartiet 4 59 125
Sverigedemokraterna 4 59 125
Bygdepartiet 3 47 300
Liberalerna 1 23 650

Totalt (SEK):      646 431

Kommunfullmäktiges beslut
1. Utbetala kommunalt partistöd för 2020 om totalt 646 431 kronor med 

fördelning i enlighet med förslaget.
2. Ställa kravet att respektive mottagande parti senast den 30 juni 2021 ska 

lämna en skriftlig redovisning av hur partistödet enligt första punkten 
använts. 

Beslutet skickas till
Ekonomiavdelningen
Partierna genom dess gruppledare i fullmäktige
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§ 7 Dnr 2019/1341

Revidering av avtal för Överförmyndare i samverkan i 
övre Dalarna

Beskrivning av ärendet
Mora, Orsa, Älvdalens, Rättviks, Leksands och Vansbro kommuner 
samverkar sedan 2011 i en gemensam organisation för utförande av 
lagstadgad överförmyndarverksamhet.
En översyn av nuvarande samverkansavtal har genomförts och förslag till 
revideringar har tagits fram enligt följande
§ 1  - Tydliggörande av ansvarsfördelningen mellan det gemensamma 
överförmyndarkansliet och den enskilda samverkanskommunen 
§ 4 – Tydliggörande av vad som sker om ingen samsyn nås mellan 
samverkande kommuner gällande budgetförslag
§ 6 – Kostnadsfördelningen ändras och utgår från invånarantal i respektive 
kommun 31 december.
I nuvarande avtal utgår kostnadsfördelningen utifrån faktiskt antal ärenden. 
Det nuvarande avtalet infördes 2015 när det kom många ensamkommande 
barn vilket medförde att kostnadsfördelningen behövde ändras för att det 
skulle vara rättvist mellan kommunerna.
Idag är det väldigt få ensamkommande barn i kommunerna, ca ett per 
kommun, och därför är förslaget att återgå till grundmodellen där 
kostnadsfördelningen görs utifrån invånarantal. Det innebär en 
kostnadsökning på ca 150 tkr för Leksand och det ska arbetas in i kommande 
budgetar.
I övrigt är avtalet oförändrat.

Beslutsunderlag
Utdrag ur kommunstyrelsens sammanträdesprotokoll, daterat 2019-12-09, 
§ 150
Tjänsteutlåtande, daterat 2019-11-12
Förslag till samverkansavtal om gemensam organisation för 
Överförmyndarnas verksamhet
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Kommunfullmäktiges beslut
1. Godkänna avtal mellan Mora, Orsa, Älvdalens, Rättviks, Leksands och 

Vansbro kommuner om samverkan gällande gemensam organisation för 
överförmyndarnas verksamhet.

2. Avtalet ersätter det avtal som tidigare antagits av kommunfullmäktige i 
samverkande kommuner.

Beslutet skickas till
Överförmyndare i samverkan i övre Dalarna
Överförmyndare Lotta Arnesson
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§ 8 Dnr 2019/1466

Anmälan av motion om samarbete mellan 
kommunernas personal- och lönekontor

Beskrivning av ärendet
Anna-Lena Blomqvist (SD) har lämnat in en motion om samarbete mellan 
Rättviks och Leksands kommuner avseende personal- och lönekontor. 

Beslutsunderlag
Motion, daterad 2019-12-12

Kommunfullmäktiges beslut
Uppta motionen och överlämna ärendet till kommunstyrelsen för beredning.

Beslutet skickas till
Kommunstyrelsen
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§ 9 Dnr 2019/1464

Anmälan av motion om att samordna kommunernas IT-
funktion

Beskrivning av ärendet
Anna-Lena Blomqvist (SD) har lämnat in en motion om att samordna 
kommunens IT-funktioner med andra kommuner för att nå ökad effektivitet 
till en mindre kostnad.

Beslutsunderlag
Motion, daterad 2019-12-12

Kommunfullmäktiges beslut
Uppta motionen och överlämna ärendet till kommunstyrelsen för beredning.

Beslutet skickas till
Kommunstyrelsen
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§ 10 Dnr 2019/822

Rapportering enligt 16 kapitlet 6 f socialtjänstlagen av 
ej verkställda beslut enligt 4 kapitlet 1 § 
socialtjänstlagen samt 9 § LSS - vård och omsorg 2019

Beskrivning av ärendet
Individnämnden ansvarar för utredning och beslut i ärenden som avser 
bistånd enligt 4 kapitlet 1 § socialtjänstlagen och insatser enligt 9 § LSS och 
har rapporteringsskyldighet till kommunfullmäktige enligt 16 § 6 punkten 
socialtjänstlagen samt 28 § LSS. 
Rapporten ska avse de ärenden som utmynnat i ett gynnande beslut som inte 
verkställts inom tre månader. Rapporten ska även avse ärenden där 
verkställighet påbörjats men av någon anledning avbrutits och inte 
verkställts på nytt inom tre månader.
Rapporten ska rapporteras kvartalsvis. 
För tredje kvartalet 2019 finns inga ej verkställda beslut att rapportera. 

Beslutsunderlag
Utdrag ur kommunstyrelsens sammanträdesprotokoll, daterat 2019-12-09, 
§ 153
Tjänsteutlåtande, daterat 2019-10-30

Kommunfullmäktiges beslut
Godkänna rapporteringen.

Beslutet skickas till
Sektorschef vård och omsorg Ulrika Gärdsback
Avd-chef ordinärt boende/verksamhetschef HSR Marie van Geffen 
Blomberg
Avd-chef särskilt boende/LSS Niclas Knuts
Myndighetschef Katja Vestling
Systemansvarig Anna-Maria Jerström
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§ 11 Dnr 2019/821

Rapportering enligt 16 kapitlet 6 f socialtjänstlagen av 
ej verkställda beslut enligt 4 kapitlet 1 § 
socialtjänstlagen - individ- och familjeomsorgen 2019.

Beskrivning av ärendet
Individnämnden ansvarar för utredning och beslut i ärenden som avser 
bistånd enligt 4 kapitlet 1 § socialtjänstlagen och insatser enligt 9 § LSS och 
har rapporteringsskyldighet till kommunfullmäktige enligt 16 § 6 punkten 
socialtjänstlagen samt 28 § LSS. 
Rapporten ska avse de ärenden som utmynnat i ett gynnande beslut som inte 
verkställts inom tre månader. Rapporten ska även avse ärenden där 
verkställighet påbörjats men av någon anledning avbrutits och inte 
verkställts på nytt inom tre månader.
Rapporten ska rapporteras kvartalsvis. 
För 3 kvartalet 2019 finns 6 ej verkställda beslut att rapportera. 
Ärende 1 – pojke
Beslut: Socialtjänstlagen, kontaktperson (Enligt 4 kapitlet 1 § 
socialtjänstlagen)
Datum för gynnande beslut: 2018-10-10
Ärende 2 – Pojke
Beslut: Socialtjänstlagen, kontaktfamilj (Enligt 4 kapitlet 1 § 
socialtjänstlagen)
Datum för gynnande beslut: 2019-04-10
Ärende 3 – pojke
Beslut: Socialtjänstlagen, kontaktperson (Enligt 4 kapitlet 1 § 
socialtjänstlagen)
Datum för avbrott i verkställighet: 2019-06-19
Ärende 4 – Pojke
Beslut: Socialtjänstlagen, kontaktfamilj (Enligt 4 kapitlet 1 § 
socialtjänstlagen)
Datum för gynnande beslut: 2019-04-10
Ärende 5 – flicka
Beslut: Socialtjänstlagen, kontaktperson (Enligt 4 kapitlet 1 § 
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socialtjänstlagen)
Datum för gynnande beslut: 2019-06-14
Ärende 6 – Pojke
Beslut: Socialtjänstlagen, kontaktperson (Enligt 4 kapitlet 1 § 
socialtjänstlagen)
Datum för avbrott i verkställighet: 2019-05-24

Beslutsunderlag
Utdrag ur kommunstyrelsens sammanträdesprotokoll, daterat 2019-12-09, 
§ 152
Tjänsteutlåtande, daterat 2019-10-16

Kommunfullmäktiges beslut
Godkänna rapporteringen.

Beslutet skickas till
Sektorschef Carin Fredlin
Avd-chef familj och stöd Zilha Fific
Enhetschef individ- och familjeomsorgen Johan Jobs
1:e socialsekreterare Annelie Bylund
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§ 12 Dnr 2016/716

De enskilda vägarna i Leksands kommun - Regler för 
kommunalt stöd till enskilda vägar

Beskrivning av ärendet
Vid kommunfullmäktiges sammanträde den 12 juni 2019, § 37, och på 
kommunstyrelsen den 9 december 2019, § 147, gavs i uppdrag till 
förvaltningen att dels redovisa utfallet av den i regelverket gjorda 
klassificering av de enskilda vägarna i kommunen, dels göra en 
kostnadsberäkning av en viss ändring av regelverket. 

Bedömning
Med anledning av de redovisningar och beräkningar som gjorts föreslås att 
samtliga enskilda vägar som uppfyller kraven i regelverket kommer att 
erbjudas både barmarks- och vinterskötsel.
Den beräknade kostnadsökningen för detta kommer att hanteras inom 
nuvarande budgetutrymme. Det är möjligt genom implementeringen och 
tillämpningen av regelverket och det ska dessutom ses som rimligt mot 
bakgrund av de väder-/säsongsvariationer som ändå finns inom denna 
verksamhet.
Förslaget innebär ändringar i avsnitten 3.1 och 3.2.1 i förhållande till 
lydelsen beslutad av KF 2020-06-12, § 37.

Beslutsunderlag
Utdrag ur kommunstyrelsens sammanträdesprotokoll, daterat 2020-02-10, 
§ 16
Tjänsteutlåtande, daterat 2020-02-06
Förslag till Regler för kommunalt stöd till enskilda vägar

Yrkanden
Ulrika Liljeberg (C), Sebastian Larsson (M), Viktor Zakrisson (S), Mikael 
Kyller (KD) och Jimmy Karlsson (BP) yrkar bifall till kommunstyrelsens 
förslag till beslut.
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Markus Kummu (V) yrkar att ärendet återremitteras göra en utredning där de 
respektive kostnaderna och övriga effekter av vägförening kontra kommunal 
vägskötsel redovisas. 

Propositionsordning
Ordföranden frågar först fullmäktige om ärendet ska avgöras idag eller 
återremitteras och finner att fullmäktige beslutar att ärendet ska avgöras 
idag.
Ordföranden frågar därefter om fullmäktige ska besluta i enlighet med 
kommunstyrelsens förslag till beslut och finner att fullmäktige gör detta.

Kommunfullmäktiges beslut
1. Anta Regler för kommunalt stöd till enskilda vägar, i enlighet med 

förslaget.
2. I samband med beslutet enligt första punkten upphör regelverket antaget 

av KF 2019-06-12, § 37, p.1, att gälla.

Reservationer
Markus Kummu (V), Kajsa Fredholm (V), Inga Westlund (V) och Yvonne 
Ineteg (V) reserverar sig mot ovanstående beslut.

Beslutet skickas till
Gatuchef Olle Oskarsson, Leksandsbostäder AB
Trafikenheten
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§ 13 Dnr 2016/716

De enskilda vägarna i Leksands kommun - Avtal om 
skötseln av enskilda vägar

Beskrivning av ärendet
Vid kommunstyrelsens sammanträde den 22 maj 2018, § 71, uppdrogs 
förvaltningen att utforma de avtal som ska tecknas mellan respektive 
väghållningsorganisation och Leksands kommun gällande skötsel respektive 
bidrag till skötsel av enskilda vägar.

Bedömning
Arbetsgruppen har utformat två avtal i samarbete med politiken. De två 
avtalen avser båda stöd till skötsel av enskilda vägar. Det ena avtalet avser 
bidrag i form av kommunal skötsel av enskilda vägar och det andra avser 
ekonomiskt bidrag till skötsel av enskilda vägar.
Avtalen baseras i sin helhet på Regler för kommunalt stöd till enskilda 
vägar¸ antagna av kommunfullmäktige.

Beslutsunderlag
Utdrag ur kommunstyrelsens sammanträdesprotokoll, daterat 2020-02-10, 
§ 17
Tjänsteutlåtande, daterat 2020-02-06
Förslag till Avtal – Skötsel av enskilda vägar
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Förslag till Avtal – Bidrag till skötsel av enskilda vägar

Yrkanden
Ulrika Liljeberg (C) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag till beslut.
Markus Kummu (V) yrkar att ärendet återremitteras göra en utredning där de 
respektive kostnaderna och övriga effekter av vägförening kontra kommunal 
vägskötsel redovisas. 

Propositionsordning
Ordföranden frågar först fullmäktige om ärendet ska avgöras idag eller 
återremitteras och finner att fullmäktige beslutar att ärendet ska avgöras 
idag.
Ordföranden frågar därefter om fullmäktige ska besluta i enlighet med 
kommunstyrelsens förslag till beslut och finner att fullmäktige göra detta. 

Kommunfullmäktiges beslut
Godkänna avtal avseende kommunal skötsel av enskilda vägar respektive 
avtal avseende ekonomiskt bidrag till skötsel av enskilda vägar, i enlighet 
med förslagen.

Reservationer
Markus Kummu (V), Kajsa Fredholm (V), Inga Westlund (V) och Yvonne 
Ineteg (V) reserverar sig mot ovanstående beslut.

Beslutet skickas till
Gatuchef Olle Oskarsson, Leksandsbostäder AB
Trafikenheten
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§ 14 Dnr 2018/1555

Ledighet förtroendevald

Beskrivning av ärendet
Tomas Bergsten (C) har begärt delvis föräldraledighet från 
förtroendeuppdrag under perioden 2020-01-01 till och med 2020-12-31.
Under perioden kommer Tomas Bergsten (C) fortfarande att vara ordförande 
i utskottet för lärande och stöd samt även ledamot i kommunstyrelsen och 
ersättare i kommunfullmäktige. För övriga uppdrag föreslås Karin 
Mikkonen (C) ersätta. 

Beslutsunderlag
Utdrag ur kommunstyrelsens sammanträdesprotokoll, daterat 2019-12-09, 
§ 157
Begäran om föräldraledighet, daterad 2019-12-06

Kommunfullmäktiges beslut
1. Utse Karin Mikkonen (C) att ersätta Tomas Bergsten (C) till och med 31 

december 2020 avseende följande uppdrag:
- Ledamot tillika ordförande i gemensam nämnd för 

vuxenutbildning
- Ledamot tillika vice ordförande i individnämnden
- Ledamot i krisledningsnämnden
- Ledamot i Nedansiljans samordningsförbund
- Ersättare i Region Dalarna, välfärdsrådet, och
- Ledamot i Gysam
Ledigheten för Tomas Bergsten (C) sker utifrån motsvarande villkor 
som gäller för anställda.

2. Tomas Bergsten (C) återgår till uppdragen enligt första punkten den 1 
januari 2021 utan att val behöver förrättas.
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Beslutet skickas till
Lön- och bemanning
Nämndsekreterare Anna-Carin Ingels
Karin Mikkonen (C)
Lön- och bemanningsenheten
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§ 15 Dnr 2018/1486

Avsägelser och fyllnadsval

Beskrivning av ärendet
Vid dagens sammanträde hanteras inkomna avsägelser och görs fyllnadsval.

Beslutsunderlag
Avsägelse Pär Andersson (KD), inkommen 2020-02-17
Avsägelse Bengt Park (KD), inkommen 2019-11-01
Avsägelse Sofia Lysén (C), inkommen 2020-01-07
Avsägelse Gunilla Klingh (M), inkommen 2020-01-19
Avsägelse Gunnar Fälldin (BP), inkommen 2020-01-24

Kommunfullmäktiges beslut
1. Bevilja avsägelse från Pär Andersson (KD), avseende uppdraget som 

ledamot i jävsnämnden, och lämna platsen vakant tills vidare.
2. Bevilja avsägelse från Bengt Park (KD) avseende följande uppdrag: 

- Revisor i Leksands kommun
- Revisor i Per och Anna Tägtströms minnesstiftelse
- Revisor i Erik Bergfors minnesstiftelse
- Revisor i Märta och Edvin Thunströms stiftelse
- Lekmannarevisor i Leksand Vatten AB

3. Välja Pär Andersson (KD) till ny revisor i Leksands kommun. Uppdraget 
gäller till och med granskningen av 2022 års verksamhet. Övriga 
uppdrag enligt andra punkten lämnas vakanta tills vidare. 

4. Bevilja avsägelse från Lotten Kluck (L) avseende följande uppdrag:
- Ledamot i fullmäktige
- Ersättare i kommunstyrelsen
- Ersättare i krisledningsnämnden
- Ersättare i valberedningen
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5. Ärendet enligt fjärde punkten skickas till Länsstyrelsen i Dalarnas län för 
ny sammanräkning till den del det avser platsen som ledamot i 
fullmäktige. I övrigt lämnas uppdragen vakanta tills vidare.

6. Bevilja avsägelse från Sofia Lysén (C) avseende uppdraget som ersättare 
i kommunstyrelsen och välja Ella Gyllenhak Liss (C) till ny ersättare i 
kommunstyrelsen, till och med 2022-12-31

7. Bevilja avsägelse från Gunnar Fälldin (BP) avseende uppdraget som 
ledamot i kommunstyrelsen och välja Jimmy Karlsson (BP) till ny 
ledamot i kommunstyrelsen, till och med 2022-12-31.

8. Bevilja avsägelse från Gunilla Klingh (M) avseende uppdraget som 
ersättare i kommunstyrelsen och lämna platsen vakant tills vidare.

Beslutet skickas till
Samtliga valda
Revisor Kerstin Furöstam (S)
Länsstyrelsen i Dalarna
Lön- och bemanning
Nämndsekreterare Anna-Carin Ingels

27


	Protokoll förstasida
	Fastställande av dagordning
	Beslut KF 2020-02-17
Fastställande av dagordning

	DalaEnergi AB - Muntlig föredragning
	Beslut KF 2020-02-17
DalaEnergi AB - Muntlig föredragning

	Interpellation - trovärdig ekonomistyrning
	Beslut KF 2020-02-17
Interpellation - trovärdig ekonomistyrning

	Årsbokslut 2019 - Muntlig föredragning
	Beslut KF 2020-02-17
Årsbokslut 2019 - Muntlig föredragning

	Ansökan om utökad borgen -  Leksand Vatten AB
	Beslut KF 2020-02-17
Ansökan om utökad borgen -  Leksand Vatten AB
	Sida 1
	Sida 2


	Utbetalning av kommunalt partistöd 2020
	Beslut KF 2020-02-17
Utbetalning av kommunalt partistöd 2020
	Sida 1
	Sida 2


	Revidering av avtal för Överförmyndare i samverkan i övre Dalarna
	Beslut KF 2020-02-17
Revidering av avtal för Överförmyndare i samverkan i övre Dalarna
	Sida 1
	Sida 2


	Anmälan av motion om samarbete mellan kommunernas personal- och lönekontor
	Beslut KF 2020-02-17
Anmälan av motion om samarbete mellan kommunernas personal- och lönekontor

	Anmälan av motion om att samordna kommunernas IT-funktion 
	Beslut KF 2020-02-17
Anmälan av motion om att samordna kommunernas IT-funktion 

	Rapportering enligt 16 kapitlet 6 f socialtjänstlagen av ej verkställda beslut enligt 4 kapitlet 1 § socialtjänstlagen samt 9 § LSS -  vård och omsorg 2019.
	Beslut KF 2020-02-17
Rapportering enligt 16 kapitlet 6 f socialtjänstlagen av ej verkställda beslut enligt 4 kapitlet 1 § socialtjänstlagen samt 9 § LSS -  vård och omsorg 2019.

	Rapportering enligt 16 kapitlet 6 f socialtjänstlagen av ej verkställda beslut enligt 4 kapitlet 1 § socialtjänstlagen - individ- och familjeomsorgen 2019.
	Beslut KF 2020-02-17
Rapportering enligt 16 kapitlet 6 f socialtjänstlagen av ej verkställda beslut enligt 4 kapitlet 1 § socialtjänstlagen - individ- och familjeomsorgen 2019.
	Sida 1
	Sida 2


	De enskilda vägarna i Leksands kommun - Regler för kommunalt stöd till enskilda vägar
	Beslut KF 2020-02-17
De enskilda vägarna i Leksands kommun - Regler för kommunalt stöd till enskilda vägar
	Sida 1
	Sida 2


	De enskilda vägarna i Leksands kommun - Avtal om skötseln av enskilda vägar
	Beslut KF 2020-02-17
De enskilda vägarna i Leksands kommun - Avtal om skötseln av enskilda vägar
	Sida 1
	Sida 2


	Ledighet förtroendevald
	Beslut KF 2020-02-17
Ledighet förtroendevald
	Sida 1
	Sida 2


	Avsägelser och fyllnadsval
	Beslut KF 2020-02-17
Avsägelser och fyllnadsval
	Sida 1
	Sida 2



