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Närvarolista 
Beslutande  

Ledamöter 
 

Per-Erik Ingels (C), ordf. 
Ulrika Liljeberg (C) 
Viktor Zakrisson (S) 
Sebastian Larsson (M) 
Mikael Kyller (KD), § § 16-22 
Ingrid Rönnblad (S) 
Inga Westlund (V) 
Karin Byström (C) 
Jimmy Karlsson (BP) 
Sara Shahryari (M) 
Aarno Magnusson (C) 
Lars Halvarson (S) 
Karin Mikkonen (C) 
Roger Åström (M) 
Ros-Marie Svanborg (S) 
Jan Danielsen (KD) 
Kenneth Dahlström (C) 
Yvonne Ineteg (V) 
Inger Matsson (SD) 
Hans-Olof Bogren (C) 
Mats Stenmark (M) 
Per Florén (L) 
Birgitta Jansson (S) 
Per Wiman (KD) 
Per Spik (M) 
Erik Varghans (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) 
Gunilla Klingh (M) 
Mats Erkers (C) 
Lina Ruuth (SD) 
Liv Lunde Andersson (S) 
Marie Johansson-Grop (C) 
Ulrica Granberg (M) 
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Tjänstgörande ersättare Andreas Ruuth (SD) 
Kerstin Englund (C) 
Tomas Bergsten (C) 
Lena Ihlar (V) 
Kristina Hollsten (C) 
 

Övriga närvarande  

Ej tjänstgörande ersättare 
 

- 

Tjänstemän Caroline Smitmanis Smids, kommundirektör 
Lena Ryen-Laxton, sekreterare 

Övriga 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

-  
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Ärendelista 
 

 § 16 Fastställande av dagordning 
 § 17 Information: Leksands kommuns krisledning och beredskap 
 § 18 Ansökan om utökad borgen - Leksand Vatten AB 
 § 19 Slutkostnadskalkyl nya sporthallen 
 § 20 Reviderad investeringsbudget 2022 
 § 21 Revidering av kommunstyrelsens reglemente, tillägg hemtjänst i privat regi 
 § 22 Svar på motion om ökad trygghet och minskad ensamhet bland äldre 
 § 23 Svar på motion om odling 
 § 24 Svar på motion om lärarlönenivå 
 § 25 Ansökan om bidrag för Stiftelsen m/s Gustaf Wasa - årligt ekonomiskt stöd 

2022-2026 
 § 26 Val av ledamöter och ersättare till utskott och övriga förtroendeuppdrag 
 § 27 Rapportering av ej verkställda beslut kvartal 4/2021 - individ- och 

familjeomsorgen (IFO) 
 § 28 Anmälan av motion om dövkompetens inom Leksands kommun 
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§ 16  

Fastställande av dagordning 

Beskrivning av ärendet 

Kommunfullmäktige har att fastställa dagordningen. 
 
Dagordningen presenteras enligt utskickat förslag med följande 
ändringar:  

• Motion om dövkompetens inom Leksands kommun läggs till som ett 
ärende. 
. 

Kommunfullmäktiges beslut 
1. Fastställa dagordningen enligt utsänt förslag med ovanstående ändring. 
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§ 17 Dnr 2022/453 

Information - Leksands kommuns krisledning och 
beredskap 

Beskrivning av ärendet 
Kommundirektör Caroline Smitmanis Smids informerar om kommunens 
krisberedskapsarbete. 
 

Beslutsunderlag 
Presentation daterad 2022-03-28 
 

Kommunfullmäktiges beslut 
1. Lägga informationen till handlingarna. 
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§ 18 Dnr 2021/1213 

Ansökan om utökad borgen - Leksand Vatten AB 

Beskrivning av ärendet 
Leksand Vatten AB som är ett helägt dotterbolag till Leksands kommun har i 
skrivelse ansökt om utökad borgen med 70 miljoner kronor, från 380 till 450 
miljoner kronor.  
 
Ansökan motiveras av att Leksand Vatten AB har budgeterat för ett flertal 
större och mindre investeringsprojekt 2022.  
De tre största budgetposterna är: 
- Re- och nyinvesteringar i VA-nät och VA-anläggningar 37 mkr 
- Utbyggnad av VA-nät i Heden 21 mkr 
- Utbyggnad av VA-nät i Norra Kärringberget/Lummerhöjden 15 mkr. 

Sektorns/avdelningens bedömning 
Planerade investeringar är prioriterade och samordnade med kommunens 
exploateringsområden.   
Utökas inte kommunens borgensåtagande är Leksand Vatten AB:s 
bedömning att det inte går att färdigställa ovanstående investeringar. 

Beslutsunderlag 
Utdrag ur sammanträdesprotokoll från kommunstyrelsen daterat 2022-03-07 
§ 24 
Protokoll LVAB 210916 § 40 – Ansökan om utökad borgen inför 2022 
Tjänsteutlåtande från ekonomichef Ann-Charlotte Zackrisson daterat 2022-
01-05 

Kommunfullmäktiges beslut 
1. Såsom för egen skuld ingå borgen för Leksand Vatten AB:s 

låneförpliktelser upp till ett högsta lånebelopp om 450 miljoner kronor, 
jämte därpå löpande ränta och kostnader.  
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Beslutet skickas till 
Leksand Vatten AB 
Ekonomichef, Ann-Charlotte Zackrisson 
 
 

8Justering KF-protokoll 22-03-28
(Signerat, SHA-256 610E6EEEACBF7F895ABA13D15295BAEB0449B94470B60315CA5FFD49D7289731)

Sida 8 av 25



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 
1(1) 

Sammanträdesdatum 
2022-03-28 

 
  

Kommunfullmäktige   
 

 
 Utdrag bestyrks 
  

 

§ 19 Dnr 2016/462 

Slutkostnadskalkyl nya sporthallen 

Beskrivning av ärendet 
Byggnation av ny sporthall pågår med Skanska som huvudentreprenör. 
Under byggtiden har materialkostnaderna ökat betydligt beroende på den 
pågående pandemin. Byggnationen håller sig väl inom given tidsram för 
projektet och har inte drabbats av några förseningar.  
Förvaltningen har tagit fram en slutkostnadskalkyl som beräknas till 69,1 
mkr inklusive byggherrekostnader jämfört med uppskattad budget om 64 
mkr som låg till grund för beslut om att byggnationen skulle starta.  
 
Den ökade kostnaden på 5,1 mkr beror framför allt på ökade 
materialkostnader.  

Sektorns/avdelningens bedömning 
Sektorn bedömer att den framtagna och genomarbetade slutkostnadskalkylen 
på 69,1 mkr är den realistiska bilden av kostnaden för att slutföra 
byggnationen av sporthallen.  
 
Den nya hallen kommer att vara av hög kvalitet och ha låga driftskostnader. 
Bedömningen är att driftkostnaden för hallen kommer att vara ca 600 tkr/år. 

Beslutsunderlag 
Utdrag ur sammanträdesprotokoll från kommunstyrelsen daterat 2022-03-07 
§ 25. 
Tjänsteutlåtande av sektorchef Åke Sjöberg daterat 2022-01-31 

Kommunfullmäktiges beslut 
 
1. Godkänna slutkostnadskalkylen och därmed ökade investeringskostnader 

för projektet på 5,1 mkr samt ta in slutkostnaden i reviderad 
investeringsbudget 2022. 

Beslutet skickas till 
Ekonomichef, Ann-Charlotte Zackrisson 
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§ 20 Dnr 2021/691 

Reviderad investeringsbudget 2022 

Beskrivning av ärendet 
Förvaltningen har tagit fram förslag till reviderad investeringsbudget 2022.  
Äskande av överflytt av medel från 2021 till 2022: 
- Samhällsutvecklingssektorn, 20 mkr. Gäller i huvudsak Lummerhöjden,  
  Limhagen och Limsjöänget. 
- Tilläggsanslag för investeringar, 2,4 mkr. 
Totalt äskande = 22,4 mkr 
Äskande av tilläggsanslag 2022: 
- Ny sporthall, 4,8 mkr.  
- Limhagen Olsvedsvägen, 2,9 mkr.  
- Skrivare, 1,3 mkr.  
- Gång och cykelväg Myran, 0,6 mkr. 
- Etablering, avetablering och markarbeten moduler Sammilsdalskolan,  
  2,5 mkr. 
- Möbler och utrustning moduler Sammilsdalskolan, 0,9 mkr. 
- Projektering arbetsmiljöåtgärder Ullvi och Gärde skola, 0,9 mkr. 
- Spånsug Åkerö skola, 0,2 mkr. 
Totalt äskande = 14,2 mkr 
Revidering beviljade investeringsmedel: 
- Ombyggnation av köket i Edshult, -15 mkr.  
- Lyckavägens särskilda boende, - 8 mkr.  
Total revidering = - 23 mkr 

Sektorns/avdelningens bedömning 
Finansiering av totalt investeringsvärde om 157,5 mkr (varav 44,1 mkr avser 
exploatering) ryms inom nuvarande beviljat lånetak på 550 mkr.  

Beslutsunderlag 
Utdrag ur sammanträdesprotokoll från kommunstyrelsen daterat 2022-03-07, 
§ 26. 
Tjänsteutlåtande av ekonomichef Ann-Charlotte Zackrisson daterat  
2021-02-11 
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Bilaga 1 Reviderad investeringsbudget 2022-02-11 

Kommunfullmäktiges beslut 
1. Anta förvaltningens förslag till reviderad investeringsbudget 2022. 

Beslutet skickas till 
Ekonomichef, Ann-Charlotte Zackrisson. 
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§ 21 Dnr 2021/1540 

Revidering av kommunstyrelsens reglemente, tillägg 
hemtjänst i privat regi 

Beskrivning av ärendet 
Vid en översyn av kravspecifikationen för privata utförare av hemtjänst har 
förvaltningen noterat att kommunstyrelsens reglemente behöver uppdateras. 
I 15 § i kommunstyrelsens reglemente behöver ett tillägg göras om att 
kommunstyrelsen har ansvaret för att fullgöra uppgifter gällande hemtjänst i 
privat regi.  

Beslutsunderlag 
Utdrag ur sammanträdesprotokoll från kommunstyrelsen daterat 2022-03-07 
§ 27 
Tjänsteutlåtande daterat 2021-12-17 
Kommunstyrelsens reglemente 

Kommunfullmäktiges beslut 
1. Komplettera 15 § i kommunstyrelsens reglemente med hemtjänst i privat 

regi. 

Beslutet skickas till 
Socialchef, Ulrika Gärdsback 
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§ 22 Dnr 2021/1298 

Svar på motion om ökad trygghet och minskad 
ensamhet bland äldre 

Beskrivning av ärendet 
Bygdepartiet har inkommit med en motion till kommunfullmäktige 2021-11-
29, § 83 gällande ökad trygghet och minskad ensamhet bland äldre  
Kommunfullmäktige beslutade 2012 om en fullmäktigeberedning, 
Äldreberedningen”. Äldreberedningen lämnade 2014 en slutrapport till 
fullmäktige, fullmäktige översände rapporten till kommunstyrelsen för 
beredning. Beredningen har innehållit olika planer och förslag. Bland de 
viktigaste var att göra en bostadsförsörjningsplan, i samverkan med 
fastighetsbolagen göra inventering av bostadsbeståndet gällande framför allt 
tillgänglighet och nyproduktion. Inventeringen genomfördes enbart av det 
kommunala fastighetsbolaget. 
Ur äldreberedningens slutrapport kan läsas att det fanns önskemål om 
lättillgängliga bostäder centralt i Insjön och Leksands Noret. Önskemål om 
trygghetsskapande åtgärder för kvarboende i befintlig bostad. 
Äldreberedningens rapport har kommunicerats med Kommunala 
Pensionärsrådet (KPR).  
Förvaltningen började 2015 att tillsammans med KPR se på alla förslagen i 
äldreberedningens slutrapport. Ambitionen att inrätta Trygghetsboenden har 
hela tiden varit hög, men vid samtal med pensionärsorganisationerna 
önskades prioritering i stället av de förebyggande hembesöken vi påbörjade 
under 2016. 
Under 2020 återupptog vi samtalen i KPR om olika insatser som det var i 
behov av såsom trygghetsboende, tillgängliga bostäder, trygg och säker 
hemmiljö, mötesplatser ute och inne. 
Ledningen inom sociala sektorn fick uppdraget att påbörja ett arbete med att 
inventera och planera för Trygghetsboende till att börja med i befintliga 
lokaler i andra hand inleda ett samarbete med Leksandsbostäder för att få in 
Trygghetsboende i någon nyproduktion. 
Tyvärr så kom detta med Pandemin Covid-19 och det mesta av arbetet fick 
koncentreras på annat. 
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Uppdraget till sektorsledningen aktualiserades igen under hösten 2021, 
samtal har påbörjats med Leksansbostäder utifrån att ambitionen är att få till 
Trygghetsboende i Leksand. För att få till ett Trygghetsboende så krävs det 
att vissa kriterier uppfylls som gemensamhetsutrymmen och tillgång till 
personal. Vid senaste KPR har frågan återigen aktualiserats. 

Sektorns/avdelningens bedömning 
Bedömningen är att inventering av befintliga lokaler, analys av kostnaden, 
personalbemanningen och pågående dialog med Leksands bostäder kan 
komma att få till ett Trygghetsboende inom de närmaste åren.  

Beslutsunderlag 
Utdrag ur sammanträdesprotokoll från kommunstyrelsen daterat 2022-03-07, 
§ 30 
Förslag till remissvar daterat 2022-02-09 
Utdrag ur sammanträdesprotokoll från kommunfullmäktige 2021-11-29, § 83 
Motion från Bygdepartiet daterad 2021-10-18 

Yrkanden 
Kenneth Dahlström (C) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag att anse 
motionen besvarad. 
 
Kommunfullmäktiges beslut 
1. Anse motionen besvarad.  

Beslutet skickas till 
Bygdepartiet, Jimmy Karlsson 
Sociala utskottets ordförande, Kenneth Dahlström 
Socialchef, Ulrika Gärdsback 
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§ 23 Dnr 2021/1349 

Svar på motion om odling 

Beskrivning av ärendet 
Vänsterpartiet har i en motion till kommunfullmäktige den 8 november 2021 
föreslagit att Leksands kommun ska starta ett projekt för odling på 
kommunal mark. 

Sektorns/avdelningens bedömning 

Leksands kommun är positivt inställd till ett ökat föreningsengagemang och 
inom kommunen finns redan idag ett antal föreningar som sysslar med 
odling i olika former. Skulle behovet finnas för befintliga eller blivande 
föreningar att arrendera mark för odlingsändamål är kommunen behjälpliga i 
den mån det är möjligt. 
 
Det är dock inte aktuellt att bilda en kommunal odlingsförening, av flera 
skäl. Dels är det ett uppdrag som ligger bortom den kommunala 
kompetensen men framför allt bör engagemanget komma underifrån det vill 
säga från de som är intresserade av att ingå i en sådan, det borgar för en mer 
hållbar förening över tid då den drivs genom genuint engagemang och är 
oberoende av kommunens beslut och prioriteringar.  

Beslutsunderlag 
Utdrag ur sammanträdesprotokoll från kommunstyrelsen daterat 2022-03-07, 
§ 31 
Förslag till motionssvar, daterat 2022-02-21 
Utdrag ur sammanträdesprotokoll från kommunfullmäktige daterat 2021-11-
29, § 85 
Motion från Vänsterpartiet, 2021-10-22 
 
Yrkanden 
Sebastian Larsson (M) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag att avslå 
motionen.   
Markus Kummu (V) yrkar bifall till motionen. 
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Beslutsgång 
Ordförande ställer dessa förslag emot varandra och finner att 
kommunfullmäktige beslutar i enlighet med kommunstyrelsens förslag till 
beslut.  

Kommunfullmäktiges beslut 
1. Avslå motionen.  

 
Reservation 
Markus Kummu (V), Yvonne Ineteg (V), Inga Westlund (V) och Lena Ihlar 
(V). 

Beslutet skickas till 
Vänsterpartiet 
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§ 24 Dnr 2021/1296 

Svar på motion om lärarlönenivå 

Beskrivning av ärendet 
Bygdepartiet har inkommit med en motion till kommunfullmäktige 2021-11-
29, § 84 gällande lärarlönenivån. 

Sektorns/avdelningens bedömning 
Motionen beskriver dels att ”Lärarlönerna i kommunen ligger långt under 
riksgenomsnittet” och att ”Grannkommuner erbjuder högre löner”. 
Motionären föreslår en höjning av lönerna för att säkra 
kompetensförsörjningen. Motionären har ombetts dela med sig av den 
statistik som ligger till grund för detta men har inte gjort det. 
Lärarlönerna i Leksands kommun ligger, beroende på lärargrupp, ca 2 % 
under riksgenomsnittet. Huruvida det är långt under eller inte är en 
bedömningsfråga. Dock ska tilläggas att storstäderna drar upp genomsnittet 
vilket görs tydligt av det faktum att samtliga lärarkategorier i kommunen 
ligger över genomsnittet i Dalarna. Trots det så förekommer det, precis som 
motionären skriver, vissa grupper där våra grannkommuner har högre löner. 
Jämförelserna grundar sig på kommunens egen och Lärarförbundets statistik. 
Leksands kommun arbetar aktivt, tillsammans med fackförbunden, med att 
uppfylla kraven gällande lönebildning i Huvudöverenskommelse (HÖK) 21. 
Ett arbete där fackförbundens representanter i arbetet uttrycker sig positiva 
till kommunens insats. Så har även varit fallet gällande den tidigare 
överenskommelsen HÖK18.  
Utöver ovanstående görs en särskild insats för att lyfta individer och 
personalgrupper som ligger omotiverat lågt i lön. 
De kommunala skolorna i Leksand har under de senaste åren haft en låg 
personalomsättning och kompetensförsörjningen har inte upplevts vara ett 
problem. Det följs dock upp i samband med de rekryteringar som i allmänhet 
utförs inför varje läsår.  
I linje med kommunens vision 2030, som omfattar att ”Vi har en av Sveriges 
främsta grundskolor...” arbetas nu med handlingsplaner för att intensifiera 
utvecklingen av våra skolor och förskolor till moderna arbetsplatser där rätt 
person inom rätt kompetenskategori gör rätt sak och alla elever kan nå sin 
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fulla potential. På så vis kan våra resurser användas på ett effektivt sätt och 
all personals kompetens komma till sin rätt. I kombination med en rättvis 
lönesättning ska detta stärka känslan av att skolan är en arbetsplats där man 
trivs, utvecklas och känner sig stolt över det arbete man utför. 
Sammanfattningsvis kan alltså konstateras att kommunens lärarlöner, efter 
årets och kommande års lönerevisioner, kommer att ligga på en lämplig nivå. 
Eventuella framtida satsningar får övervägas beroende på hur 
rekryteringsläget utvecklas. 

Beslutsunderlag 
Utdrag ur sammanträdesprotokoll från kommunstyrelsen daterat 2022-03-07, 
§ 32  
Förslag till motionssvar daterat 2022-02-23 
Utdrag ur sammanträdesprotokoll från kommunfullmäktige daterat 2021-11-
29, § 84 
Motion från Bygdepartiet daterat 2021-10-19 

Yrkanden 
Tomas Bergsten (C) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag att anse 
motionen besvarad. 
Jimmy Karlsson (BP) och Anna-Lena Blomkvist (SD) yrkar bifall till 
motionen. 
 
Beslutsgång 
Ordförande ställer dessa förslag emot varandra och finner att 
kommunfullmäktige beslutar i enlighet med kommunstyrelsens förslag till 
beslut.  
 
Kommunfullmäktiges beslut 
1.Anse motionen besvarad. 

Reservationer 
Jimmy Karlsson (BP), Gunnar Fälldin (BP), Andreas Ruuth (SD), Inger 
Matsson (SD), Anna-Lena Blomkvist (SD) och Lina Ruuth (SD) reserverar 
sig mot beslutet. 

Beslutet skickas till 
Bygdepartiet 
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§ 25 Dnr 2021/1575 

Ansökan om bidrag för Stiftelsen m/s Gustaf Wasa - 
årligt ekonomiskt stöd 2022-2026 

Beskrivning av ärendet 
Stiftelsen m/s Gustaf Wasa har som uppföljning till tidigare politiskt beslut 
inkommit med en förnyad ansökan om ekonomiskt stöd om 60.000 kr under 
fem år för åren 2022-2026. 
Till ansökan bifogas en plan för utveckling, ekonomiskt nuläge och en vård- 
och underhållsplan som svar på det krav Leksands kommun ställde på 
stiftelsen vid tidigare beslut för att kunna motivera fortsatta bidrag. 
I utvecklingsplanen redogör Stiftelsen för hur fartyget ska kunna finansieras 
hållbart framöver genom ett arbete för ökade intäkter, offentlig finansiering 
och företagssponsring. Planen redogör dessutom för möjliga 
samverkansprojekt, kompetensförsörjning och utveckling av Stiftelsens 
styrelsearbete. 
Rättviks kommun har beviljat ansökan den 2021-12-07 under förutsättning 
att Leksand och Mora fattar ett liktydigt beslut. 

Sektorns/avdelningens bedömning 
Näringslivsavdelningen gör bedömningen att Stiftelsen har presterat 
tillräckligt med underlag för att beviljas ekonomiskt stöd, och därigenom 
stötta det förändringsarbete 2022-2026 som Stiftelsen redogör för i 
utvecklingsplanen.  
Avdelningen bedömer dessutom att det finns synnerligen goda 
förutsättningar att genomföra utvecklingsarbetet framåt, utifrån Stiftelsens 
arbete under 2021, med näringslivsavdelningens tilldelade styrelsepost och 
tillgången till affärsutvecklare från Visit Dalarna AB. 
Beviljas ansökan bedömer näringslivsavdelningen att Stiftelsen får den tid 
som behövs för att praktiskt och organisatoriskt genomföra de förändringar 
som krävs för att uppnå en balanserad ekonomi. 
Beviljas ansökan följer Leksands kommun dessutom Rättviks beslut och 
därmed har 2 av stiftelsens 3 kommunala huvudmän fattat likalydigt beslut. 
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Nekas ansökan bedömer näringslivsavdelningen att Stiftelsen försätts direkt i 
ekonomiska svårigheter med en kontrollbalansräkning som sannolik 
konsekvens. Konsekvensen för fartyget blir då att möjligheten äventyras att 
kunna statliga och regionala bidragsstöd ämnade särskilt för kulturarv. Utan 
de reparationer och re-investeringar som fartygets Vård och underhållsplan 
redovisar kommande 2-5 åren riskeras fartygets drift med större kostnader 
till följd. 
För att säkerställa och följa utvecklingsarbetet bedömer också 
näringslivsavdelningen att Stiftelsen ska kunna presentera en årlig 
redovisning av utvecklingsarbetet inför beslutande politiker och 
tjänstepersoner som inte innehar styrelsepost i Stiftelsen. 

Beslutsunderlag 
Utdrag ur kommunstyrelsens protokoll daterat 2022-03-07, § 33 
Tjänsteutlåtande, daterat 2022-02-23 
Ansökan om bidrag, inkom 2021-12-21 
Bilaga 1, Årsredovisning och revisionsberättelse för 2020, inkom 2021-12-
21 
Bilaga, m/s Gustaf Wasas ekonomiska nuläge, inkom 2021-12-21 
Bilaga, Utvecklingsplan, inkom 2021-12-21 
Bilaga, Vård och underhållsplan, inkom 2021-12-21 
Bilaga, Samarbetsavtal, inkom 2021-12-21 
Bilaga, Beslut Rättviks kommun, Dnr KLK 2021/783 048 

Kommunfullmäktiges beslut 
1. Bevilja Stiftelsen m/s Gustaf Wasa ett årligt stöd om 60.000 kr för 

åren 2022-2026, med möjlighet att diskutera möjligt minskat stöd om 
utvecklingsarbetet blir framgångsrikt.  

2. Detta under förutsättning att Rättvik och Mora kommuner fattar ett 
likalydande beslut. 

3. Begära årlig redovisning av utvecklingsarbetet från Stiftelsen, 
gemensamt med Rättvik och Mora kommun, för utvärdering och 
dialog kring fortsatt arbete och ekonomiskt stöd. 

Beslutet skickas till 
Stiftelsen m/s Gustaf Wasa, styrelsens ordförande, Anna-Maja Roos 
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§ 26 Dnr 2018/1555 

Val av ledamöter och ersättare till utskott och övriga 
förtroendeuppdrag 

Beskrivning av ärendet 
Lennart Ljung (S) har inkommit med en avsägelse avseende uppdrag som 
ersättare i utbildningsutskottet. Avsägelsen godkändes av kommunstyrelsen 
2021-06-16, § 84.  
Socialdemokraterna föreslår Susanne Albihn (S) som ersättare i 
utbildningsutskottet. 
 
Ewa Hjort (L) har inkommit med en avsägelse avseende uppdrag som 
ersättare i kommunstyrelsen till kommunfullmäktige 2022-02-14, § 14 och 
som ersättare i utbildningsutskottet samt ersättare i 
vuxenutbildningsnämnden. 
 
Liberalerna föreslår Lars Henriksson (L) som ersättare i kommunstyrelsen, 
ersättare i utbildningsutskottet och som ersättare i gemensam nämnd för 
vuxenutbildning.  

Beslutsunderlag 
Avsägelse Lennart Ljung, daterad 2021-05-21 
Avsägelse Ewa Hjort Axklint, daterad 2022-02-02 

Kommunstyrelsens beslut 
1. Utse Lars Henriksson (L) till ersättare i utbildningsutskottet efter Ewa 

Hjort Axklint (L) från och med 2022-03-29 till och med 2022-12-31 
förutsatt att kommunfullmäktige beslutar att Lars Henriksson (L) väljs 
till ersättare i kommunstyrelsen. 
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Kommunfullmäktiges beslut 
1. Utse Lars Henriksson (L) till ersättare i kommunstyrelsen samt ersättare i 
gemensam nämnd för vuxenutbildning från och med 2022-03-29 till och med 
2022-12-31. 

Beslutet skickas till 
Administrativ service, Anna-Carin Ingels 
Ewa Hjort Axklint 
Lars Henriksson 
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§ 27 Dnr 2021/1029 

Rapportering av ej verkställda beslut kvartal 4/2021 - 
individ- och familjeomsorgen (IFO) 

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 kapitlet 6 h § 
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 4 kvartalet 2021 finns 2 ej verkställda beslut att rapportera.  
Ärende 1 – pojke -11 
Beslut: Socialtjänstlagen, kontaktperson (Enligt 4 kapitlet 1 § 
socialtjänstlagen) 
Datum för gynnande beslut: 2021-03-21 
Ärende 2 – flicka -06 
Beslut: Socialtjänstlagen, kontaktperson (Enligt 4 kapitlet 1 § 
socialtjänstlagen) 
Datum för gynnande beslut: 2021-06-22 

Beslutsunderlag 
Utdrag ur sammanträdesprotokoll från kommunstyrelsen daterat 2022-03-07, 
§ 36 
Tjänsteutlåtande, daterat 2021-12-13 

Kommunfullmäktiges beslut 
1. Godkänna rapporteringen. 

Beslutet skickas till 
Socialchef, Ulrika Gärdsback 
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§ 28 Dnr 2022/407 

Anmälan av motion om dövkompetens inom Leksands 
kommun 

Beskrivning av ärendet 
Socialdemokraterna har inkommit med en motion om dövkompetens inom 
Leksands kommun. 

Beslutsunderlag 
Motion inkommen 2022-03-28 

Kommunfullmäktiges beslut 
1. Uppta motionen och överlämna den till kommunstyrelsen för beredning. 

Beslutet skickas till 
Kommunstyrelsen 
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Tjänstgörande ersättare Andreas Ruuth (SD) 
Kerstin Englund (C) 
Tomas Bergsten (C) 
Lena Ihlar (V) 
Kristina Hollsten (C) 
 


Övriga närvarande  


Ej tjänstgörande ersättare 
 


- 


Tjänstemän Caroline Smitmanis Smids, kommundirektör 
Lena Ryen-Laxton, sekreterare 


Övriga 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


-  


 
 


 


3







SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 
4(4) 


Sammanträdesdatum 
2022-03-28 


 
  


Kommunfullmäktige   
 


 
 Utdrag bestyrks 
  


 


Ärendelista 
 


 § 16 Fastställande av dagordning 
 § 17 Information: Leksands kommuns krisledning och beredskap 
 § 18 Ansökan om utökad borgen - Leksand Vatten AB 
 § 19 Slutkostnadskalkyl nya sporthallen 
 § 20 Reviderad investeringsbudget 2022 
 § 21 Revidering av kommunstyrelsens reglemente, tillägg hemtjänst i privat regi 
 § 22 Svar på motion om ökad trygghet och minskad ensamhet bland äldre 
 § 23 Svar på motion om odling 
 § 24 Svar på motion om lärarlönenivå 
 § 25 Ansökan om bidrag för Stiftelsen m/s Gustaf Wasa - årligt ekonomiskt stöd 


2022-2026 
 § 26 Val av ledamöter och ersättare till utskott och övriga förtroendeuppdrag 
 § 27 Rapportering av ej verkställda beslut kvartal 4/2021 - individ- och 


familjeomsorgen (IFO) 
 § 28 Anmälan av motion om dövkompetens inom Leksands kommun 


 
 


 


4







SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 
1(1) 


Sammanträdesdatum 
2022-03-28 


 
  


Kommunfullmäktige   
 


 
 Utdrag bestyrks 
  


 


§ 16  


Fastställande av dagordning 


Beskrivning av ärendet 


Kommunfullmäktige har att fastställa dagordningen. 
 
Dagordningen presenteras enligt utskickat förslag med följande 
ändringar:  


• Motion om dövkompetens inom Leksands kommun läggs till som ett 
ärende. 
. 


Kommunfullmäktiges beslut 
1. Fastställa dagordningen enligt utsänt förslag med ovanstående ändring. 
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§ 17 Dnr 2022/453 


Information - Leksands kommuns krisledning och 
beredskap 


Beskrivning av ärendet 
Kommundirektör Caroline Smitmanis Smids informerar om kommunens 
krisberedskapsarbete. 
 


Beslutsunderlag 
Presentation daterad 2022-03-28 
 


Kommunfullmäktiges beslut 
1. Lägga informationen till handlingarna. 
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§ 18 Dnr 2021/1213 


Ansökan om utökad borgen - Leksand Vatten AB 


Beskrivning av ärendet 
Leksand Vatten AB som är ett helägt dotterbolag till Leksands kommun har i 
skrivelse ansökt om utökad borgen med 70 miljoner kronor, från 380 till 450 
miljoner kronor.  
 
Ansökan motiveras av att Leksand Vatten AB har budgeterat för ett flertal 
större och mindre investeringsprojekt 2022.  
De tre största budgetposterna är: 
- Re- och nyinvesteringar i VA-nät och VA-anläggningar 37 mkr 
- Utbyggnad av VA-nät i Heden 21 mkr 
- Utbyggnad av VA-nät i Norra Kärringberget/Lummerhöjden 15 mkr. 


Sektorns/avdelningens bedömning 
Planerade investeringar är prioriterade och samordnade med kommunens 
exploateringsområden.   
Utökas inte kommunens borgensåtagande är Leksand Vatten AB:s 
bedömning att det inte går att färdigställa ovanstående investeringar. 


Beslutsunderlag 
Utdrag ur sammanträdesprotokoll från kommunstyrelsen daterat 2022-03-07 
§ 24 
Protokoll LVAB 210916 § 40 – Ansökan om utökad borgen inför 2022 
Tjänsteutlåtande från ekonomichef Ann-Charlotte Zackrisson daterat 2022-
01-05 


Kommunfullmäktiges beslut 
1. Såsom för egen skuld ingå borgen för Leksand Vatten AB:s 


låneförpliktelser upp till ett högsta lånebelopp om 450 miljoner kronor, 
jämte därpå löpande ränta och kostnader.  
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Beslutet skickas till 
Leksand Vatten AB 
Ekonomichef, Ann-Charlotte Zackrisson 
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§ 19 Dnr 2016/462 


Slutkostnadskalkyl nya sporthallen 


Beskrivning av ärendet 
Byggnation av ny sporthall pågår med Skanska som huvudentreprenör. 
Under byggtiden har materialkostnaderna ökat betydligt beroende på den 
pågående pandemin. Byggnationen håller sig väl inom given tidsram för 
projektet och har inte drabbats av några förseningar.  
Förvaltningen har tagit fram en slutkostnadskalkyl som beräknas till 69,1 
mkr inklusive byggherrekostnader jämfört med uppskattad budget om 64 
mkr som låg till grund för beslut om att byggnationen skulle starta.  
 
Den ökade kostnaden på 5,1 mkr beror framför allt på ökade 
materialkostnader.  


Sektorns/avdelningens bedömning 
Sektorn bedömer att den framtagna och genomarbetade slutkostnadskalkylen 
på 69,1 mkr är den realistiska bilden av kostnaden för att slutföra 
byggnationen av sporthallen.  
 
Den nya hallen kommer att vara av hög kvalitet och ha låga driftskostnader. 
Bedömningen är att driftkostnaden för hallen kommer att vara ca 600 tkr/år. 


Beslutsunderlag 
Utdrag ur sammanträdesprotokoll från kommunstyrelsen daterat 2022-03-07 
§ 25. 
Tjänsteutlåtande av sektorchef Åke Sjöberg daterat 2022-01-31 


Kommunfullmäktiges beslut 
 
1. Godkänna slutkostnadskalkylen och därmed ökade investeringskostnader 


för projektet på 5,1 mkr samt ta in slutkostnaden i reviderad 
investeringsbudget 2022. 


Beslutet skickas till 
Ekonomichef, Ann-Charlotte Zackrisson 
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§ 20 Dnr 2021/691 


Reviderad investeringsbudget 2022 


Beskrivning av ärendet 
Förvaltningen har tagit fram förslag till reviderad investeringsbudget 2022.  
Äskande av överflytt av medel från 2021 till 2022: 
- Samhällsutvecklingssektorn, 20 mkr. Gäller i huvudsak Lummerhöjden,  
  Limhagen och Limsjöänget. 
- Tilläggsanslag för investeringar, 2,4 mkr. 
Totalt äskande = 22,4 mkr 
Äskande av tilläggsanslag 2022: 
- Ny sporthall, 4,8 mkr.  
- Limhagen Olsvedsvägen, 2,9 mkr.  
- Skrivare, 1,3 mkr.  
- Gång och cykelväg Myran, 0,6 mkr. 
- Etablering, avetablering och markarbeten moduler Sammilsdalskolan,  
  2,5 mkr. 
- Möbler och utrustning moduler Sammilsdalskolan, 0,9 mkr. 
- Projektering arbetsmiljöåtgärder Ullvi och Gärde skola, 0,9 mkr. 
- Spånsug Åkerö skola, 0,2 mkr. 
Totalt äskande = 14,2 mkr 
Revidering beviljade investeringsmedel: 
- Ombyggnation av köket i Edshult, -15 mkr.  
- Lyckavägens särskilda boende, - 8 mkr.  
Total revidering = - 23 mkr 


Sektorns/avdelningens bedömning 
Finansiering av totalt investeringsvärde om 157,5 mkr (varav 44,1 mkr avser 
exploatering) ryms inom nuvarande beviljat lånetak på 550 mkr.  


Beslutsunderlag 
Utdrag ur sammanträdesprotokoll från kommunstyrelsen daterat 2022-03-07, 
§ 26. 
Tjänsteutlåtande av ekonomichef Ann-Charlotte Zackrisson daterat  
2021-02-11 


10







SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 
2(2) 


Sammanträdesdatum 
2022-03-28 


 
  


Kommunfullmäktige   
 


 
 Utdrag bestyrks 
  


 


Bilaga 1 Reviderad investeringsbudget 2022-02-11 


Kommunfullmäktiges beslut 
1. Anta förvaltningens förslag till reviderad investeringsbudget 2022. 


Beslutet skickas till 
Ekonomichef, Ann-Charlotte Zackrisson. 
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§ 21 Dnr 2021/1540 


Revidering av kommunstyrelsens reglemente, tillägg 
hemtjänst i privat regi 


Beskrivning av ärendet 
Vid en översyn av kravspecifikationen för privata utförare av hemtjänst har 
förvaltningen noterat att kommunstyrelsens reglemente behöver uppdateras. 
I 15 § i kommunstyrelsens reglemente behöver ett tillägg göras om att 
kommunstyrelsen har ansvaret för att fullgöra uppgifter gällande hemtjänst i 
privat regi.  


Beslutsunderlag 
Utdrag ur sammanträdesprotokoll från kommunstyrelsen daterat 2022-03-07 
§ 27 
Tjänsteutlåtande daterat 2021-12-17 
Kommunstyrelsens reglemente 


Kommunfullmäktiges beslut 
1. Komplettera 15 § i kommunstyrelsens reglemente med hemtjänst i privat 


regi. 


Beslutet skickas till 
Socialchef, Ulrika Gärdsback 
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§ 22 Dnr 2021/1298 


Svar på motion om ökad trygghet och minskad 
ensamhet bland äldre 


Beskrivning av ärendet 
Bygdepartiet har inkommit med en motion till kommunfullmäktige 2021-11-
29, § 83 gällande ökad trygghet och minskad ensamhet bland äldre  
Kommunfullmäktige beslutade 2012 om en fullmäktigeberedning, 
Äldreberedningen”. Äldreberedningen lämnade 2014 en slutrapport till 
fullmäktige, fullmäktige översände rapporten till kommunstyrelsen för 
beredning. Beredningen har innehållit olika planer och förslag. Bland de 
viktigaste var att göra en bostadsförsörjningsplan, i samverkan med 
fastighetsbolagen göra inventering av bostadsbeståndet gällande framför allt 
tillgänglighet och nyproduktion. Inventeringen genomfördes enbart av det 
kommunala fastighetsbolaget. 
Ur äldreberedningens slutrapport kan läsas att det fanns önskemål om 
lättillgängliga bostäder centralt i Insjön och Leksands Noret. Önskemål om 
trygghetsskapande åtgärder för kvarboende i befintlig bostad. 
Äldreberedningens rapport har kommunicerats med Kommunala 
Pensionärsrådet (KPR).  
Förvaltningen började 2015 att tillsammans med KPR se på alla förslagen i 
äldreberedningens slutrapport. Ambitionen att inrätta Trygghetsboenden har 
hela tiden varit hög, men vid samtal med pensionärsorganisationerna 
önskades prioritering i stället av de förebyggande hembesöken vi påbörjade 
under 2016. 
Under 2020 återupptog vi samtalen i KPR om olika insatser som det var i 
behov av såsom trygghetsboende, tillgängliga bostäder, trygg och säker 
hemmiljö, mötesplatser ute och inne. 
Ledningen inom sociala sektorn fick uppdraget att påbörja ett arbete med att 
inventera och planera för Trygghetsboende till att börja med i befintliga 
lokaler i andra hand inleda ett samarbete med Leksandsbostäder för att få in 
Trygghetsboende i någon nyproduktion. 
Tyvärr så kom detta med Pandemin Covid-19 och det mesta av arbetet fick 
koncentreras på annat. 
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Uppdraget till sektorsledningen aktualiserades igen under hösten 2021, 
samtal har påbörjats med Leksansbostäder utifrån att ambitionen är att få till 
Trygghetsboende i Leksand. För att få till ett Trygghetsboende så krävs det 
att vissa kriterier uppfylls som gemensamhetsutrymmen och tillgång till 
personal. Vid senaste KPR har frågan återigen aktualiserats. 


Sektorns/avdelningens bedömning 
Bedömningen är att inventering av befintliga lokaler, analys av kostnaden, 
personalbemanningen och pågående dialog med Leksands bostäder kan 
komma att få till ett Trygghetsboende inom de närmaste åren.  


Beslutsunderlag 
Utdrag ur sammanträdesprotokoll från kommunstyrelsen daterat 2022-03-07, 
§ 30 
Förslag till remissvar daterat 2022-02-09 
Utdrag ur sammanträdesprotokoll från kommunfullmäktige 2021-11-29, § 83 
Motion från Bygdepartiet daterad 2021-10-18 


Yrkanden 
Kenneth Dahlström (C) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag att anse 
motionen besvarad. 
 
Kommunfullmäktiges beslut 
1. Anse motionen besvarad.  


Beslutet skickas till 
Bygdepartiet, Jimmy Karlsson 
Sociala utskottets ordförande, Kenneth Dahlström 
Socialchef, Ulrika Gärdsback 
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§ 23 Dnr 2021/1349 


Svar på motion om odling 


Beskrivning av ärendet 
Vänsterpartiet har i en motion till kommunfullmäktige den 8 november 2021 
föreslagit att Leksands kommun ska starta ett projekt för odling på 
kommunal mark. 


Sektorns/avdelningens bedömning 


Leksands kommun är positivt inställd till ett ökat föreningsengagemang och 
inom kommunen finns redan idag ett antal föreningar som sysslar med 
odling i olika former. Skulle behovet finnas för befintliga eller blivande 
föreningar att arrendera mark för odlingsändamål är kommunen behjälpliga i 
den mån det är möjligt. 
 
Det är dock inte aktuellt att bilda en kommunal odlingsförening, av flera 
skäl. Dels är det ett uppdrag som ligger bortom den kommunala 
kompetensen men framför allt bör engagemanget komma underifrån det vill 
säga från de som är intresserade av att ingå i en sådan, det borgar för en mer 
hållbar förening över tid då den drivs genom genuint engagemang och är 
oberoende av kommunens beslut och prioriteringar.  


Beslutsunderlag 
Utdrag ur sammanträdesprotokoll från kommunstyrelsen daterat 2022-03-07, 
§ 31 
Förslag till motionssvar, daterat 2022-02-21 
Utdrag ur sammanträdesprotokoll från kommunfullmäktige daterat 2021-11-
29, § 85 
Motion från Vänsterpartiet, 2021-10-22 
 
Yrkanden 
Sebastian Larsson (M) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag att avslå 
motionen.   
Markus Kummu (V) yrkar bifall till motionen. 
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Beslutsgång 
Ordförande ställer dessa förslag emot varandra och finner att 
kommunfullmäktige beslutar i enlighet med kommunstyrelsens förslag till 
beslut.  


Kommunfullmäktiges beslut 
1. Avslå motionen.  


 
Reservation 
Markus Kummu (V), Yvonne Ineteg (V), Inga Westlund (V) och Lena Ihlar 
(V). 


Beslutet skickas till 
Vänsterpartiet 
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§ 24 Dnr 2021/1296 


Svar på motion om lärarlönenivå 


Beskrivning av ärendet 
Bygdepartiet har inkommit med en motion till kommunfullmäktige 2021-11-
29, § 84 gällande lärarlönenivån. 


Sektorns/avdelningens bedömning 
Motionen beskriver dels att ”Lärarlönerna i kommunen ligger långt under 
riksgenomsnittet” och att ”Grannkommuner erbjuder högre löner”. 
Motionären föreslår en höjning av lönerna för att säkra 
kompetensförsörjningen. Motionären har ombetts dela med sig av den 
statistik som ligger till grund för detta men har inte gjort det. 
Lärarlönerna i Leksands kommun ligger, beroende på lärargrupp, ca 2 % 
under riksgenomsnittet. Huruvida det är långt under eller inte är en 
bedömningsfråga. Dock ska tilläggas att storstäderna drar upp genomsnittet 
vilket görs tydligt av det faktum att samtliga lärarkategorier i kommunen 
ligger över genomsnittet i Dalarna. Trots det så förekommer det, precis som 
motionären skriver, vissa grupper där våra grannkommuner har högre löner. 
Jämförelserna grundar sig på kommunens egen och Lärarförbundets statistik. 
Leksands kommun arbetar aktivt, tillsammans med fackförbunden, med att 
uppfylla kraven gällande lönebildning i Huvudöverenskommelse (HÖK) 21. 
Ett arbete där fackförbundens representanter i arbetet uttrycker sig positiva 
till kommunens insats. Så har även varit fallet gällande den tidigare 
överenskommelsen HÖK18.  
Utöver ovanstående görs en särskild insats för att lyfta individer och 
personalgrupper som ligger omotiverat lågt i lön. 
De kommunala skolorna i Leksand har under de senaste åren haft en låg 
personalomsättning och kompetensförsörjningen har inte upplevts vara ett 
problem. Det följs dock upp i samband med de rekryteringar som i allmänhet 
utförs inför varje läsår.  
I linje med kommunens vision 2030, som omfattar att ”Vi har en av Sveriges 
främsta grundskolor...” arbetas nu med handlingsplaner för att intensifiera 
utvecklingen av våra skolor och förskolor till moderna arbetsplatser där rätt 
person inom rätt kompetenskategori gör rätt sak och alla elever kan nå sin 
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fulla potential. På så vis kan våra resurser användas på ett effektivt sätt och 
all personals kompetens komma till sin rätt. I kombination med en rättvis 
lönesättning ska detta stärka känslan av att skolan är en arbetsplats där man 
trivs, utvecklas och känner sig stolt över det arbete man utför. 
Sammanfattningsvis kan alltså konstateras att kommunens lärarlöner, efter 
årets och kommande års lönerevisioner, kommer att ligga på en lämplig nivå. 
Eventuella framtida satsningar får övervägas beroende på hur 
rekryteringsläget utvecklas. 


Beslutsunderlag 
Utdrag ur sammanträdesprotokoll från kommunstyrelsen daterat 2022-03-07, 
§ 32  
Förslag till motionssvar daterat 2022-02-23 
Utdrag ur sammanträdesprotokoll från kommunfullmäktige daterat 2021-11-
29, § 84 
Motion från Bygdepartiet daterat 2021-10-19 


Yrkanden 
Tomas Bergsten (C) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag att anse 
motionen besvarad. 
Jimmy Karlsson (BP) och Anna-Lena Blomkvist (SD) yrkar bifall till 
motionen. 
 
Beslutsgång 
Ordförande ställer dessa förslag emot varandra och finner att 
kommunfullmäktige beslutar i enlighet med kommunstyrelsens förslag till 
beslut.  
 
Kommunfullmäktiges beslut 
1.Anse motionen besvarad. 


Reservationer 
Jimmy Karlsson (BP), Gunnar Fälldin (BP), Andreas Ruuth (SD), Inger 
Matsson (SD), Anna-Lena Blomkvist (SD) och Lina Ruuth (SD) reserverar 
sig mot beslutet. 


Beslutet skickas till 
Bygdepartiet 
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§ 25 Dnr 2021/1575 


Ansökan om bidrag för Stiftelsen m/s Gustaf Wasa - 
årligt ekonomiskt stöd 2022-2026 


Beskrivning av ärendet 
Stiftelsen m/s Gustaf Wasa har som uppföljning till tidigare politiskt beslut 
inkommit med en förnyad ansökan om ekonomiskt stöd om 60.000 kr under 
fem år för åren 2022-2026. 
Till ansökan bifogas en plan för utveckling, ekonomiskt nuläge och en vård- 
och underhållsplan som svar på det krav Leksands kommun ställde på 
stiftelsen vid tidigare beslut för att kunna motivera fortsatta bidrag. 
I utvecklingsplanen redogör Stiftelsen för hur fartyget ska kunna finansieras 
hållbart framöver genom ett arbete för ökade intäkter, offentlig finansiering 
och företagssponsring. Planen redogör dessutom för möjliga 
samverkansprojekt, kompetensförsörjning och utveckling av Stiftelsens 
styrelsearbete. 
Rättviks kommun har beviljat ansökan den 2021-12-07 under förutsättning 
att Leksand och Mora fattar ett liktydigt beslut. 


Sektorns/avdelningens bedömning 
Näringslivsavdelningen gör bedömningen att Stiftelsen har presterat 
tillräckligt med underlag för att beviljas ekonomiskt stöd, och därigenom 
stötta det förändringsarbete 2022-2026 som Stiftelsen redogör för i 
utvecklingsplanen.  
Avdelningen bedömer dessutom att det finns synnerligen goda 
förutsättningar att genomföra utvecklingsarbetet framåt, utifrån Stiftelsens 
arbete under 2021, med näringslivsavdelningens tilldelade styrelsepost och 
tillgången till affärsutvecklare från Visit Dalarna AB. 
Beviljas ansökan bedömer näringslivsavdelningen att Stiftelsen får den tid 
som behövs för att praktiskt och organisatoriskt genomföra de förändringar 
som krävs för att uppnå en balanserad ekonomi. 
Beviljas ansökan följer Leksands kommun dessutom Rättviks beslut och 
därmed har 2 av stiftelsens 3 kommunala huvudmän fattat likalydigt beslut. 


19







SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 
2(2) 


Sammanträdesdatum 
2022-03-28 


 
  


Kommunfullmäktige   
 


 
 Utdrag bestyrks 
  


 


Nekas ansökan bedömer näringslivsavdelningen att Stiftelsen försätts direkt i 
ekonomiska svårigheter med en kontrollbalansräkning som sannolik 
konsekvens. Konsekvensen för fartyget blir då att möjligheten äventyras att 
kunna statliga och regionala bidragsstöd ämnade särskilt för kulturarv. Utan 
de reparationer och re-investeringar som fartygets Vård och underhållsplan 
redovisar kommande 2-5 åren riskeras fartygets drift med större kostnader 
till följd. 
För att säkerställa och följa utvecklingsarbetet bedömer också 
näringslivsavdelningen att Stiftelsen ska kunna presentera en årlig 
redovisning av utvecklingsarbetet inför beslutande politiker och 
tjänstepersoner som inte innehar styrelsepost i Stiftelsen. 


Beslutsunderlag 
Utdrag ur kommunstyrelsens protokoll daterat 2022-03-07, § 33 
Tjänsteutlåtande, daterat 2022-02-23 
Ansökan om bidrag, inkom 2021-12-21 
Bilaga 1, Årsredovisning och revisionsberättelse för 2020, inkom 2021-12-
21 
Bilaga, m/s Gustaf Wasas ekonomiska nuläge, inkom 2021-12-21 
Bilaga, Utvecklingsplan, inkom 2021-12-21 
Bilaga, Vård och underhållsplan, inkom 2021-12-21 
Bilaga, Samarbetsavtal, inkom 2021-12-21 
Bilaga, Beslut Rättviks kommun, Dnr KLK 2021/783 048 


Kommunfullmäktiges beslut 
1. Bevilja Stiftelsen m/s Gustaf Wasa ett årligt stöd om 60.000 kr för 


åren 2022-2026, med möjlighet att diskutera möjligt minskat stöd om 
utvecklingsarbetet blir framgångsrikt.  


2. Detta under förutsättning att Rättvik och Mora kommuner fattar ett 
likalydande beslut. 


3. Begära årlig redovisning av utvecklingsarbetet från Stiftelsen, 
gemensamt med Rättvik och Mora kommun, för utvärdering och 
dialog kring fortsatt arbete och ekonomiskt stöd. 


Beslutet skickas till 
Stiftelsen m/s Gustaf Wasa, styrelsens ordförande, Anna-Maja Roos 
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§ 26 Dnr 2018/1555 


Val av ledamöter och ersättare till utskott och övriga 
förtroendeuppdrag 


Beskrivning av ärendet 
Lennart Ljung (S) har inkommit med en avsägelse avseende uppdrag som 
ersättare i utbildningsutskottet. Avsägelsen godkändes av kommunstyrelsen 
2021-06-16, § 84.  
Socialdemokraterna föreslår Susanne Albihn (S) som ersättare i 
utbildningsutskottet. 
 
Ewa Hjort (L) har inkommit med en avsägelse avseende uppdrag som 
ersättare i kommunstyrelsen till kommunfullmäktige 2022-02-14, § 14 och 
som ersättare i utbildningsutskottet samt ersättare i 
vuxenutbildningsnämnden. 
 
Liberalerna föreslår Lars Henriksson (L) som ersättare i kommunstyrelsen, 
ersättare i utbildningsutskottet och som ersättare i gemensam nämnd för 
vuxenutbildning.  


Beslutsunderlag 
Avsägelse Lennart Ljung, daterad 2021-05-21 
Avsägelse Ewa Hjort Axklint, daterad 2022-02-02 


Kommunstyrelsens beslut 
1. Utse Lars Henriksson (L) till ersättare i utbildningsutskottet efter Ewa 


Hjort Axklint (L) från och med 2022-03-29 till och med 2022-12-31 
förutsatt att kommunfullmäktige beslutar att Lars Henriksson (L) väljs 
till ersättare i kommunstyrelsen. 
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Kommunfullmäktiges beslut 
1. Utse Lars Henriksson (L) till ersättare i kommunstyrelsen samt ersättare i 
gemensam nämnd för vuxenutbildning från och med 2022-03-29 till och med 
2022-12-31. 


Beslutet skickas till 
Administrativ service, Anna-Carin Ingels 
Ewa Hjort Axklint 
Lars Henriksson 


22







SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 
1(1) 


Sammanträdesdatum 
2022-03-28 


 
  


Kommunfullmäktige   
 


 
 Utdrag bestyrks 
  


 


§ 27 Dnr 2021/1029 


Rapportering av ej verkställda beslut kvartal 4/2021 - 
individ- och familjeomsorgen (IFO) 


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 kapitlet 6 h § 
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 4 kvartalet 2021 finns 2 ej verkställda beslut att rapportera.  
Ärende 1 – pojke -11 
Beslut: Socialtjänstlagen, kontaktperson (Enligt 4 kapitlet 1 § 
socialtjänstlagen) 
Datum för gynnande beslut: 2021-03-21 
Ärende 2 – flicka -06 
Beslut: Socialtjänstlagen, kontaktperson (Enligt 4 kapitlet 1 § 
socialtjänstlagen) 
Datum för gynnande beslut: 2021-06-22 


Beslutsunderlag 
Utdrag ur sammanträdesprotokoll från kommunstyrelsen daterat 2022-03-07, 
§ 36 
Tjänsteutlåtande, daterat 2021-12-13 


Kommunfullmäktiges beslut 
1. Godkänna rapporteringen. 


Beslutet skickas till 
Socialchef, Ulrika Gärdsback 
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§ 28 Dnr 2022/407 


Anmälan av motion om dövkompetens inom Leksands 
kommun 


Beskrivning av ärendet 
Socialdemokraterna har inkommit med en motion om dövkompetens inom 
Leksands kommun. 


Beslutsunderlag 
Motion inkommen 2022-03-28 


Kommunfullmäktiges beslut 
1. Uppta motionen och överlämna den till kommunstyrelsen för beredning. 


Beslutet skickas till 
Kommunstyrelsen 
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