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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 Tobias Nygårds X
Liv Lunde-Andersson S Catarina Gärtner X
Kenneth Dahlström C X
Jörgen Winther BP 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 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 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
Peter Brask S Jan-Olof Karlsson X
Per Wiman KD X
Marie Johansson-Grop C X
Anna Walsh MP X
Karin Nyström S X
Per-Erik Ingels C X
Sara Shahryari M Kerstin Marits 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 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 X
Anders Lokgård C
Elisabet Ingels C Tjg.
Bertil Andersson C
Dagny Martinsson C
Lasse Nygård C
Mats Pettersson C
Sven Eric Norman L X
Eva Jonasson L
Maths Bolmstam KD
Mikael Kyller KD
Tobias Nygårds KD Tjg.
Maria Qvarnström S
Jan-Klas Neuman S
Catarina Gärtner S Tjg.
Beth Holtzmann S
Jan-Olof Karlsson S Tjg.
Louise Tysklind S
Anna-Karin Wattberg V
Yvonne Ineteg V
Björn Näslund MP Tjg.
Anna Moberg MP
Åke Arnesson BP X
Mats Blomqvist BP
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Ärendelista

§ 73

§ 74

Justering av dagordning

Tilläggsanslag till sektor lärande och stöd 2017 med anledning av 
volymökningar

§ 75 Taxa avseende alkohollagen 2018
§ 76 Taxa avseende tobakslagen 2018
§ 77 Taxa avseende e-cigaretter 2018
§ 78 Brandkårens avgifter 2018
§ 79 Maxtaxa inom äldreomsorgen 2018
§ 80 Mål och budget 2018-2020
§ 81 Revisionsrapport avseende delegeringsordning
§ 82 Protokoll över inspektion av kommunens överförmyndarverksamhet 2017
§ 83

§ 84

Avsägelse av samtliga uppdrag - Peter Brask (S)

Val av ersättare i kommunstyrelsen
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§ 73

Justering av dagordningen

Beskrivning av ärendet
Kommunfullmäktige justerar dagordningen.

Yrkanden
Per-Erik Ingels (C) föreslår att lägga ärende ”Val av ersättare i 
kommunstyrelsen” till dagordningen.

Kommunfullmäktiges beslut
Fastställa dagordningen med tillägget av ärende ”Val av ersättare i 
kommunstyrelsen”.
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§ 74 Dnr 2017/914

Tilläggsanslag till sektor lärande och stöd 2017 med 
anledning av volymökningar

Beskrivning av ärendet
Sektorn för lärande och stöd går, enligt budgetprognos per april månad, mot 
ett stort budgetunderskott och beror till stor del på volymökningar inom för- 
och grundskolan. Den stora volymökningen av barn och elever inom för- och 
grundskolan, som skedde under 2016, finns inte medräknad i 
kommunfullmäktiges beslut 2016-11-28 för budget 2017.

Vid dagens sammanträde föredras ärendet av kommunstyrelsens ordförande 
Ulrika Liljeberg (C).

Sektorns bedömning
Nedan följer scenarion med konsekvensanalys av äskande av tilläggsanslag 
till förskola respektive grundskola inom Leksands kommun budgetår 2017.

Förskola
På grund av stor inflyttning av barn har efterfrågan på förskoleplatser i den 
kommunala förskolan ökat markant under början av 2017. För år 2017 erhöll 
förskolan en volymjustering på 1,6 miljoner kronor (baserat på 
prognostiserad ökning i antalet barn mellan åren 2016 och 2017). Förskolan 
erlades även ett effektiviseringskrav på 1,0 miljon kronor kopplat till statliga 
bidrag från Skolverket avseende mindre barngrupper. Tilläggsanslag äskades 
i mål och budget 2017-2019 om 2,0 miljoner kronor för fler barn i den 
kommunala verksamheten utöver de redan beslutade 1,6 miljoner kronor och 
tilläggsanslag erhölls. Tilläggsanslaget avsåg vårens inskrivna barn vilka 
prognostiserades bli upp till 490 totalt. Den totala ramjusteringen för 
förskolan blev 2,6 miljoner kronor år 2017. 40 % av denna ramjustering 
tillföll de fristående verksamheterna i och med storleksförhållandet vad 
gäller antalet barn.

Det prognostiserade underskottet för den kommunala förskolan per april 
månad är -1,3 miljoner kronor avseende personalkostnader och 
vikariekostnader som inte avser det så kallade tilläggsbeloppet. Det 
prognostiserade underskottet beror på att behovet av personal under hösten 
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är detsamma som för under våren på grund av att det förväntas vara fortsatt 
många barn inskrivna i förskolan under hösten.

I samband med att den kommunala förskolan budgeterade för ett ökat antal 
barn i den kommunala förskolan sjönk bidraget till de fristående förskolorna. 
Detta på grund av fler barn i den kommunala verksamheten (prognostiserat 
för helåret). I och med den lägre ersättningen har de fristående förskolorna 
skrivit in fler barn vilket medför ett underskott i den kommunala förskolan 
under våren 2017 (avseende ersättningar till fristående förskolor). 
Den kommunala budgeten för barn i fristående verksamhet våren 2017 är 
194 och i maj har de fristående förskolorna 229 barn inskrivna. Enligt 
prognos kommer antalet barn vara något lägre under hösten, men betydligt 
fler än verksamheten har budgeterat för. Underskottet under våren i den 
kommunala förskolan avseende ersättningar till fristående förskolor kommer 
att vara svår att balansera under hösten. För att nå budget i balans avseende 
bidrag till fristående förskolor behövs ett budgetramtillskott på 2,0 miljoner 
kronor.

Grundskola
Det totala elevunderlaget i Leksands kommun har ökat fr.o.m. 2016, främst 
under höstterminen 2016. I mål och budget 2017-2019 beslutades 
volymjusteringar på 1,4 miljoner kronor. Likt förskolan erlades grundskolan 
ett effektiviseringskrav gällande statliga bidrag avseende lågstadie-
satsningen. Grundskolan äskade och erhöll även budgetram avseende 
insatser för barn i behov av särskilt stöd. Den totala ramjusteringen för 
grundskolan blev 2,1 miljoner kronor år 2017.

År 2017 ska grundskolan effektivisera sin verksamhet i nivå med utbetalning 
av bidrag till ny fristående grundskola. I och med budgetprocessen har 
verksamheten försökt att budgetera enligt de nya prognostiserade 
elevsiffrorna: den nya fristående grundskolan kommer att skriva 120 elever i 
sin verksamhet och grundskolan har 120 elever färre i sin verksamhet. Den 
totala effektiviseringen vid full kapacitet hos den nya fristående grundskolan 
är 17,2 miljoner kronor (helårseffekt). År 2017 behöver den kommunala 
grundskolan effektivisera halva summan, 8,6 miljoner kronor (halvårseffekt), 
eftersom den nya verksamheten startar till höstterminen 2017.

Prognoser om antal elever som kommer att skrivas in i den nya fristående 
grundskolan och vad antalet elever kommer vara i den kommunala 
grundskolan går isär. Det prognostiserade antalet elever i den kommunala 
grundskolan till hösten kommer att vara högre än antalet grundskolorna har 
fått budget för (reglerat via elevpengen). Detta beror på att det totala 
elevunderlaget i kommunen har ökat fr.o.m. 2016.

8



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sida
3(4)

Sammanträdesdatum
2017-10-16

Kommunfullmäktige

Justeras Utdrag bestyrks

Det prognostiserade underskottet för den kommunala grundskolan per april 
månad avseende volymökningar är -3,7 miljoner kronor och avser 
personalkostnader och vikariekostnader

Ekonomiska konsekvenser
Förskola
BUD-
GET

PROGNOSTISERAT 
UTFALL

AVVIK
-ELSE ORSAK TILL AVVIKELSE

21,4 23,4 -2,0 Fler barn i den fristående verksamheten

13,6 14,9 -1,3 Avdelning Lilla ÅB och Trollet håller 
öppet under hösten 2017. 

0,0 0,6 -0,6 Ersättning till fristående förskolor i och 
med äskande

35,0 38,9 -3,9 TOTALT

I det fall den kommunala förskolan går med ett underskott eller beviljas ökad 
budgetram ska de fristående verksamheterna kompenseras. 

Ett äskande om ett tilläggsanslag på det prognostiserade underskottet på 1,3 
miljoner kronor skulle innebära, allt annat lika, att de fristående förskolorna 
får 0,6 miljoner kronor ytterligare i bidrag och att den kommunala förskolan 
behöver äska totalt 1,9 miljoner kronor.

Grundskola
BUD-
GET

PROGNOSTISERAT 
UTFALL

AVVIK-
ELSE ORSAK TILL AVVIKELSE

1,0 4,7 -3,7 Fler elever i den kommunala 
grundskolans verksamhet

-3,7 TOTALT

Beslutsunderlag
Utdrag ur kommunstyrelsens sammanträdesprotokoll, daterat 2017-09-25, 
§ 122

Tjänsteutlåtande från kommundirektör Göran Wigert, daterat 2017-08-17

Kommunfullmäktiges beslut
1. Bevilja ett tilläggsanslag till sektor lärande och stöd enligt ovanstående 

förslag på totalt 7,6 miljoner kronor för 2017 avseende volymökningar. 
2. Finansieringen tas från finanssektorns budget.
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Beslutet skickas till
Kommundirektör Göran Wigert

Sektorchef Carin Fredlin

Ekonomiavdelningen
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§ 75 Dnr 2017/664

Taxa avseende alkohollagen 2018

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

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

Beslutsunderlag
Utdrag ur kommunstyrelsens sammanträdesprotokoll, daterat 2017-09-25, 
§ 123

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

Yrkanden
Viktor Zakrisson (S) yrkar återremiss av ärende 2-7 på dagordningen, där 
Taxa avseende alkohollagen 2018 är ett ärende. Motiveringen till yrkandet är 
att anledningarna till underskottet i grundskolan och behovet av åtgärder till 
följd av underskottet behöver beredas ytterligare av kommunstyrelsen innan 
budgeten beslutas. Beslut om taxor bör också tas i samband med att 
budgeten beslutas.

Inga Westlund (V) och Karin Lundström (BP) yrkar bifall till Viktor 
Zakrissons (S) yrkande.

Magnus Brandt (SD) yrkar avslag på förslaget på ny taxa.

Propositionsordning
Ordföranden meddelar att proposition ställs på yrkandet om återremiss av 
ärendet mot att ärendet avgörs idag. Propositionsordningen godkänns.
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Efter ställd proposition finner ordföranden att kommunfullmäktige beslutar 
att ärendet ska återremitteras till kommunstyrelsen för ytterligare beredning.

Kommunfullmäktiges beslut
Återremittera ärendet till kommunstyrelsen för ytterligare beredning.

Beslutet skickas till
Kommunstyrelsen

Administrativ service

Alkoholhandläggare Anette Blomqvist

Ekonomiavdelningen
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§ 76 Dnr 2017/702

Taxa avseende tobakslagen 2018

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

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

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

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

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

För att inte kommunen ska gå miste om avgifter bör ett beslut om taxa kunna 
fattas även om lagförslaget ännu inte gått igenom. Skulle det visa sig att det 
inte blir tillståndsplikt för försäljning av tobak blir taxan automatiskt ogiltig.
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Beslutsunderlag
Utdrag ur kommunstyrelsens sammanträdesprotokoll, daterat 2017-09-25, 
§ 124

Tjänsteutlåtande från alkoholhandläggare Anette Blomqvist, daterat 2017-
06-07

Yrkanden
Viktor Zakrisson (S) yrkar återremiss av ärende 2-7 på dagordningen, där 
Taxa avseende tobakslagen 2018 är ett ärende. Motiveringen till yrkandet är 
att anledningarna till underskottet i grundskolan och behovet av åtgärder till 
följd av underskottet behöver beredas ytterligare av kommunstyrelsen innan 
budgeten beslutas. Beslut om taxor bör också tas i samband med att 
budgeten beslutas.

Inga Westlund (V) och Karin Lundström (BP) yrkar bifall till Viktor 
Zakrissons (S) yrkande.

Propositionsordning
Ordföranden meddelar att proposition ställs på yrkandet om återremiss av 
ärendet mot att ärendet avgörs idag. Propositionsordningen godkänns.

Efter ställd proposition finner ordföranden att kommunfullmäktige beslutar 
att ärendet ska återremitteras till kommunstyrelsen för ytterligare beredning.

Kommunfullmäktiges beslut
Återremittera ärendet till kommunstyrelsen för ytterligare beredning.

Beslutet skickas till
Kommunstyrelsen

Administrativ service

Alkoholhandläggare Anette Blomqvist

Ekonomiavdelningen
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§ 77 Dnr 2017/821

Taxa avseende e-cigaretter 2018

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

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

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

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

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

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

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

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

Beslutsunderlag
Utdrag ur kommunstyrelsens sammanträdesprotokoll, daterat 2017-09-25, 
§ 125

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

Yrkanden
Viktor Zakrisson (S) yrkar återremiss av ärende 2-7 på dagordningen, där 
Taxa avseende e-cigaretter 2018 är ett ärende. Motiveringen till yrkandet är 
att anledningarna till underskottet i grundskolan och behovet av åtgärder till 
följd av underskottet behöver beredas ytterligare av kommunstyrelsen innan 
budgeten beslutas. Beslut om taxor bör också tas i samband med att 
budgeten beslutas.

Inga Westlund (V) och Karin Lundström (BP) yrkar bifall till Viktor 
Zakrissons (S) yrkande.

Propositionsordning
Ordföranden meddelar att proposition ställs på yrkandet om återremiss av 
ärendet mot att ärendet avgörs idag. Propositionsordningen godkänns.

Efter ställd proposition finner ordföranden att kommunfullmäktige beslutar 
att ärendet ska återremitteras till kommunstyrelsen för ytterligare beredning.

Kommunfullmäktiges beslut
Återremittera ärendet till kommunstyrelsen för ytterligare beredning.

Beslutet skickas till
Kommunstyrelsen

Administrativ service

Miljöchef Olle Ryberg

Nämndsekreterare Jenny Sarén

Ekonomiavdelningen
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§ 78 Dnr 2017/1246

Brandkårens avgifter 2018

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

De revideringar som gjorts i 2018 års avgiftslista jämfört med 2017 är att de 
har justerats upp med 3 % avseende personalkostnadsgrundade tjänster och 
1,5 % beträffande inflationsgrundade kostnadsökningar. 2017 års avgifter 
redovisas inom parentes (se skrivelsen Brandkårens avgifter 2018).

En annan förändring i beskrivningen av avgifterna är att Brandkåren inte 
längre tillhandahåller extern kursverksamhet. Detta överlåts till marknaden. 
Intern utbildningsverksamhet inom kommunens sektorer kvarstår i sedvanlig 
ordning.

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

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

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

Beslutsunderlag
Utdrag ur kommunstyrelsens sammanträdesprotokoll, daterat 2017-09-25, 
§ 126

Skrivelsen Brandkårens avgifter 2018, daterad 2017-07-28

Tjänsteutlåtande av räddningschef Krister Ejeros, daterat 2017-08-25
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Yrkanden
Viktor Zakrisson (S) yrkar återremiss av ärende 2-7 på dagordningen, där 
Brandkårens avgifter 2018 är ett ärende. Motiveringen till yrkandet är att 
anledningarna till underskottet i grundskolan och behovet av åtgärder till 
följd av underskottet behöver beredas ytterligare av kommunstyrelsen innan 
budgeten beslutas. Beslut om taxor och avgifter bör också tas i samband med 
att budgeten beslutas.

Inga Westlund (V) och Karin Lundström (BP) yrkar bifall till Viktor 
Zakrissons (S) yrkande.

Propositionsordning
Ordföranden meddelar att proposition ställs på yrkandet om återremiss av 
ärendet mot att ärendet avgörs idag. Propositionsordningen godkänns.

Efter ställd proposition finner ordföranden att kommunfullmäktige beslutar 
att ärendet ska återremitteras till kommunstyrelsen för ytterligare beredning.

Kommunfullmäktiges beslut
Återremittera ärendet till kommunstyrelsen för ytterligare beredning.

Beslutet skickas till
Kommunstyrelsen

Administrativ service

Räddningschef Krister Ejeros

Ekonomiavdelningen
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§ 79 Dnr 2016/1191

Maxtaxa inom äldreomsorgen 2018

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

Efter genomlysningen av avgiftsnivåerna bedöms inte finnas skäl till 
förändringar av dessa under 2018. 

Beslutsunderlag
Utdrag ur kommunstyrelsens sammanträdesprotokoll, daterat 2017-09-25, 
§ 127

Tjänsteutlåtande av Andreas Staberg, daterat 2017-08-21

Meddelandeblad från Socialstyrelsen, nr 5/2016

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

Yrkanden
Viktor Zakrisson (S) yrkar återremiss av ärende 2-7 på dagordningen, där 
Maxtaxa inom äldreomsorgen 2018 är ett ärende. Motiveringen till yrkandet 
är att anledningarna till underskottet i grundskolan och behovet av åtgärder 
till följd av underskottet behöver beredas ytterligare av kommunstyrelsen 
innan budgeten beslutas. Beslut om taxor bör också tas i samband med att 
budgeten beslutas.

Inga Westlund (V) och Karin Lundström (BP) yrkar bifall till Viktor 
Zakrissons (S) yrkande.

Propositionsordning
Ordföranden meddelar att proposition ställs på yrkandet om återremiss av 
ärendet mot att ärendet avgörs idag. Propositionsordningen godkänns.

Efter ställd proposition finner ordföranden att kommunfullmäktige beslutar 
att ärendet ska återremitteras till kommunstyrelsen för ytterligare beredning.
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Kommunfullmäktiges beslut
Återremittera ärendet till kommunstyrelsen för ytterligare beredning.

Beslutet skickas till
Kommunstyrelsen

Administrativ service

Ekonomiavdelningen
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§ 80 Dnr 2017/220

Mål och budget 2018-2020

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

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

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

Vid dagens sammanträde inleds ärendet med att Alliansen, 
Socialdemokraterna tillsammans med Vänsterpartiet samt Bygdepartiet 
presenterar sina respektive förslag till Mål och budget 2018 – 2020.

Beslutsunderlag
Utdrag ur allmänna utskottets sammanträdesprotokoll, daterat 201709-04, 
§ 95

Tjänsteutlåtande av projekt- och utvecklingscontroller Kristian Koivumäki, 
daterat 2017-09-06

Tjänsteutlåtande av projekt- och utvecklingscontroller Kristian Koivumäki, 
daterat 2017-10-11

Tjänsteutlåtande av kommundirektör Göran Wigert, daterat 2017-10-16

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

Investeringsbudget 2018-2021, daterad 2017-09-08

Kassaflödesbudget 2018-2020, daterad 2017-07-10

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

Alliansens förslag till Mål och budget 2018 – 2020, inkommet 2017-09-21
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Socialdemokraterna och Vänsterpartiets förslag till Mål och budget 
2018 – 2020, daterat 2017-09-19

Bygdepartiets förslag till Mål och budget 2018 – 2020, daterat 2017-10-04

Yrkanden
Viktor Zakrisson (S) yrkar återremiss av ärende 2-7 på dagordningen, där 
Mål och budget 2018-2020 är ett ärende. Motiveringen till yrkandet är att 
anledningarna till underskottet i grundskolan och behovet av åtgärder till 
följd av underskottet behöver beredas ytterligare av kommunstyrelsen innan 
budgeten beslutas. Beslut om taxor och avgifter bör också tas i samband med 
att budgeten beslutas.

Inga Westlund (V) och Karin Lundström (BP) yrkar bifall till Viktor 
Zakrissons (S) yrkande.

Propositionsordning
Ordföranden meddelar att proposition ställs på yrkandet om återremiss av 
ärendet mot att ärendet avgörs idag. Propositionsordningen godkänns.

Efter ställd proposition finner ordföranden att kommunfullmäktige beslutar 
att ärendet ska återremitteras till kommunstyrelsen för ytterligare beredning.

Kommunfullmäktiges beslut
Återremittera ärendet till kommunstyrelsen för ytterligare beredning.

Beslutet skickas till
Kommundirektör Göran Wigert

Kommunstyrelsen

Administrativ service

Sektorchefer

Ekonomiavdelningen
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§ 81 Dnr 2017/1073

Revisionsrapport avseende delegeringsordning

Beskrivning av ärendet
Kommunrevisionen har granskat om kommunstyrelsen har säkerställt en 
ändamålsenlig delegeringsordning och om delegationsordningen följs.

Kommunrevisionen önskar kommunstyrelsens yttrande över vilka 
åtgärder som kommer vidtas för att

• Säkerställa en ändamålsenlig, till organisationen anpassad, 
delegeringsordning som uppfyller lagens krav.

• Regler och rutiner fastställs för anmälan av beslut som fattas med 
stöd av delegation.

• De beslut som fattas med stöd av delegation registreras och 
anmäls på ett tillfredställande sätt.

Sektorns/avdelningens bedömning
Januari 2017 tog avdelningen för administrativ service fram en projektplan 
för en revidering och utveckling av befintlig delegationsordning. 

Denna projektplan belyste en rad problemområden. 

Planen presenterades för kommunens ledningsgrupp i februari 2017 och 
planen godkändes. Projektstarten försenades dock på grund av personalbrist.

De problemområden som lyftes i projektplanen i januari 2017 var: 

Återrapportering
• Förvaltningen saknar gemensamt arbetssätt för återrapportering av 

delegeringsbeslut till kommunstyrelsen.

• Utskotten saknar gemensamt arbetssätt för återrapportering av 
delegeringsbeslut till kommunstyrelsen. 

• Rapportering till utskotten; i dagsläget rapporteras delegeringsbeslut till 
utskotten trots att det inte finns något sådant krav enligt kommunallagen. 

• Tidskrävande manuellt arbete.

Delegeringsordningen

• Delegeringsordningen innehåller både beslut och verkställighet. 
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• Utformningen av delegeringsordningen för tjänstemän och för utskotten 
är olika uppbyggda. 

• Svåröverblickbar aktuell delegering p.g.a. delad delegeringsordning för 
utskott respektive tjänstemän. 

Syftet med projektet är att uppnå effektivitet, tydlighet och rättssäkerhet i 
kommunens hantering av delegeringsordning, delegeringsbeslut och 
återrapportering av dessa beslut.

Målet med projektet är att skapa rutiner för återrapportering av tagna 
delegeringsbeslut, att säkerställa att flöden och mallar är kända inom 
organisationen, att de används och att de är ändamålsenliga. Målet är även 
att bidra till en tydlig delegeringsordning.

I maj 2017 genomförde PWC sin granskning av området, respondenterna 
delgav revisionen bilden av delegering och återrapportering samt 
projektplanen. 

Avdelningens bedömning är att de brister som revisionen lyfter fram redan 
är kända och kommer att åtgärdas under projektet för delegationsordningen. 

Beslutsunderlag
Utdrag ur kommunstyrelsens sammanträdesprotokoll, daterat 2017-09-25, 
§ 130 

Tjänsteutlåtande av utredaren Maria Skalk, daterat 2017-08-11

Projektplan delegering, daterat 2017-01-12

Revisionsrapport PWC Delegering och återrapportering av 
delegeringsbeslut Leksands kommun, registrerad 2017-06-21 

Missiv till revisionsrapport, registrerat 2017-06-21

Kommunfullmäktiges beslut
Lägga informationen till handlingarna.

Beslutet skickas till
Utredaren Maria Skalk

24



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sida
1(1)

Sammanträdesdatum
2017-10-16

Kommunfullmäktige

Justeras Utdrag bestyrks

§ 82 Dnr 2017/1202

Protokoll över inspektion av kommunens 
överförmyndarverksamhet 2017

Beskrivning av ärendet
Länsstyrelsen har inspekterat överförmyndarverksamheten i kommunen. Vid 
inspektionen ska länsstyrelsen granska om handläggning följer reglerna i 
föräldrabalken och förmynderskapsförordningen och även i övrigt sker på ett 
rättssäkert och lämpligt sätt. Länsstyrelsen upprättar ett protokoll över 
inspektionen.

Inga anmärkningar har lämnats av länsstyrelsen.

Beslutsunderlag
Utdrag ur kommunstyrelsens sammanträdesprotokoll, daterat 2017-09-25, 
§ 131 

Inspektionsprotokoll från Länsstyrelsen Dalarnas län, daterat 2017-08-09

Följebrev från Länsstyrelsen Dalarnas län, registrerat 2017-08-11

Kommunfullmäktiges beslut
Lägga protokollet över inspektionen över kommunens 
överförmyndarverksamhet 2017 till handlingarna.

Beslutet skickas till
Överförmyndare Barbro Stamnäs
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§ 83 Dnr 2017/1365

Avsägelse av samtliga uppdrag – Peter Brask (S) 

Beskrivning av ärendet
Peter Brask (S) har lämnat in en avsägelse av platserna som ledamot i 
kommunfullmäktige, ersättare i kommunstyrelsen, ersättare i utskottet för 
vård och omsorg samt som ledamot i den gemensamma nämnden inom 
socialtjänsten Leksand-Rättvik.

Frågan för fullmäktige är platserna som ledamot i kommunfullmäktige, 
ersättare i kommunstyrelsen samt som ledamot i den gemensamma nämnden 
inom socialtjänsten Leksand-Rättvik.

Beslutsunderlag
Avsägelse från Peter Brask (S), daterad 2017-09-19 

Skrivelse från Viktor Zakrisson (S), daterad 2017-10-16

Kommunfullmäktiges beslut
1. Bevilja avsägelsen som ersättare i kommunstyrelsen.

2. Välja Beth Holtzmann (S) som ersättare i kommunstyrelsen t.o.m. 
2018-12-31.

3. Bevilja avsägelsen som ledamot i den gemensamma nämnden inom 
socialtjänsten.

4. Lämna platsen som ledamot i den gemensamma nämnden inom 
socialtjänsten vakant tills vidare.

5. Bevilja avsägelsen som ledamot i kommunfullmäktige.

6. Skicka ärendet till Länsstyrelsen i Dalarnas län för ny sammanräkning.
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Beslutet skickas till
Peter Brask (S)

Beth Holtzmann (S)

Rättviks kommun

Administrativ service för vidarebefordran till berörda
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§ 84 Dnr 2017/1337

Val av ersättare i kommunstyrelsen

Beskrivning av ärendet
Vid kommunfullmäktiges sammanträde den 18 september beviljades 
avsägelser av Håkan Tangen (V). Frågan för kommunfullmäktige idag är val 
av ny ersättare i kommunstyrelsen.

Kommunfullmäktiges beslut
Välja Ewa Berglund (V) som ersättare i kommunstyrelsen t.o.m. 
2018-12-31.

Beslutet skickas till
Ewa Berglund (V)

Administrativ service
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