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Sammanträdesdatum
2017-05-08

Kommunfullmäktige

Plats och tid Kommunhuset, Leksand, kl. 18.30-20.50

Beslutande Ledamöter

Se närvarolista sidan 2

Ersättare

Se närvarolista sidan 2

Övriga närvarande Kommundirektör Göran Wigert 
Administrativ chef Andriette Ivarsson
VD Leksandsbostäder AB, Elisabet Nises-Look, §§ 23-24
Sektorschef Ulrika Gärdsback, Åke Sjöberg, Lars Nyberg,Lennart Ljungemo, § 25
VD Leksand Vatten AB, Henrik Valgma, § 25
Kommunens revisorer Kerstin Furöstam (S), Birgit Bååth (V), Lars Melin (M), Ingemar 
Wiborgh (L), § 26

Justeringens plats och tid Kommunhuset den 19 maj kl. 15.00

Underskrifter
Paragrafer 21-43

Ordförande
Per-Erik Ingels (C)

Justerare
Lotten Kluck (L) Birgitta Jansson (S)

ANSLAG/BEVIS
Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Organ Kommunfullmäktige

Sammanträdesdatum 2017-05-08

Datum då anslaget sätts upp 2017-05-20 Datum då anslaget tas ned 2017-06-10

Förvaringsplats för protokollet Administrativ service

Underskrift
Andriette Ivarsson 
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Sammanträdesdatum
2017-05-08

Kommunfullmäktige

Justeras Utdrag bestyrkes

Närvarolista
Närvaro

Ledamöter Parti Tjänstgörande ersättare Närv Frånv
Krister Ellström S X
Ulrika Liljeberg C X
Sebastian Larsson M X
Jan Danielsen KD X
Liv Lunde-Andersson S X
Kenneth Dahlström C X
Jörgen Winther BP X
Lars-Erik Jansson S X
Eric Böwes MP Björn Näslund X
Anna-Maria Ånevall C Dagny Martinsson X
Anne-Lie Stenberg M X
Bengt Park KD Kia Rolands 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
Britt-Marie Laurell KD X
Land Alice Gustafsson C Anders Lokgård X
Kajsa Fredholm V X
Siv Gärtner S X
Rune Bröms C Lasse Nygård X
Christina Arnesson BP X
Mats Stenmark M X
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Ledamöter Parti Tjänstgörande ersättare
Närvaro

Närv Frånv
Peter Brask S Kent Dahlqvist 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 X
Magnus Brandt SD X
Elina Olsen Huokko KD X
Viktor Zakrisson S X
Birgitta Pettersson C X
Karin Lundström BP Åke Arnessn X
Saga Vass V X
Ros-Marie Svanborg S X
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Övriga närvarande ersättare

Namn Parti Närvaro
Kerstin Marits M
Birgitta Björndahl M
Ingalill Öhman M
Anders Lokgård C Tjg.
Elisabet Ingels C
Pelle Lindsjö C
Bertil Andersson C
Dagny Martinsson C Tjg.
Lasse Nygård C Tjg.
Sven Eric Norman L X
Eva Jonasson L
Kia Rolands KD Tjg.
Maths Bolmstam KD
Mikael Kyller KD
Kent Dahlquist S Tjg.
Maria Qvarnström S
Jan-Klas Neuman S
Catarina Gärtner S
Beth Holtzmann S X
Jan-Olof Karlsson S
Gustav Stenhols V
Anna-Karin Wattberg V
Björn Näslund MP Tjg.
Anna Moberg MP
Åke Arnesson BP Tjg.
Mats Blomqvist BP X
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Sammanträdesdatum
2017-05-08

Kommunfullmäktige

Justeras Utdrag bestyrkes

Ärendelista

§ 21 Justering av dagordning
§ 22 Anmälan av medborgarförslag om att det ska finnas en biljettautomat för 

tågresenärer vid resecentrum i Leksand
§ 23 Årsredovisning för Leksandsbostäder AB 2016
§ 24 Utökat borgensåtagande till Leksandsbostäder AB
§ 25 Föredragning - Årsredovisning för Leksands kommun 2016
§ 26 Revisionsberättelse för Leksands kommun 2016
§ 27 Ansvarsprövning 2016 - kommunstyrelsen, nämnder och 

fullmäktigeberedningar 2016
§ 28 Beslut - Årsredovisning för Leksands kommun 2016
§ 29 Tilläggsanslag på investeringsbudget 2017 för förskjutningar av 2016 års 

investeringsprojekt
§ 30 Avtalet mellan Leksands kommun och Leksands IF Fastighets AB
§ 31 Näringslivspolitiskt program
§ 32 Vattholmsskären; Limniskt naturreservat i Siljan Leksands kommun
§ 33 Risk- och sårbarhetsanalys 2015-2018
§ 34 Revisionsrapport avseende lönehantering
§ 35 Förstudie avseende fördelning av ansvar för samhällsbetalda resor i 

Dalarna
§ 36 Fullmäktigeberedning - om historiska personer, händelser och platser i 

Leksands kommun
§ 37 Anmälan av medborgarförslag om föreläsningsvecka för att skapa 

kontakter
§ 38 Anmälan av motion om konsumentvägledning i Leksands kommun
§ 39 Anmälan av medborgarförslag om säkerhetsutrustning till invånarna
§ 40 Anmälan av motion om riktlinjer och kommunal policy för visselblåsare 

inom Leksands kommun
§ 41 Rapportering enligt 16 kapitlet 6 f socialtjänstlagen av ej verkställda beslut 

enligt 4 kapitlet 1 § socialtjänstlagen och 9 § LSS - 2016.
§ 42 Avsägelse - Britt-Marie Laurell (KD)
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§ 43 Avsägelse - Johanna Reichel (M)

6



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sida
7(8)

Sammanträdesdatum
2017-05-08

Kommunfullmäktige

Justeras Utdrag bestyrkes

Omröstningslista sidan 1
§ 30 § § §

Beslutande Parti Ja Nej Avst Ja Nej Avst Ja Nej Avst Ja Nej Avst

Krister Ellström S X
Ulrika Liljeberg C X
Sebastian Larsson M X
Jan Danielsen KD X
Liv Lunde-Andersson S X
Kenneth Dahlström C X
Jörgen Winther BP X
Lars-Erik Jansson S X
Björn Näslund MP X
Dagny Martinsson C X
Anne-Lie Stenberg M X
Kia Rolands 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
Britt-Marie Laurell KD X
Anders Lokgård C X
Kajsa Fredholm V X
Siv Gärtner S X

Transport 19 12
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Omröstningslista sidan 2

§ § § §
Beslutande Parti Ja Nej Avst Ja Nej Avst Ja Nej Avst Ja Nej Avst

Lasse Nygård C X
Christina Arnesson BP X
Mats Stenmark M X
Kent Dahlqvist S 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 X
Magnus Brandt SD X
Elina Olsen Huokko KD X
Viktor Zakrisson S X
Birgitta Pettersson C X
Åke Arnesson BP X
Saga Vass V X
Ros-Marie Svanborg S X

Antal sid 2 11 6
Antal sid 1 19 12

Totalsumma 30 18
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Sammanträdesdatum
2017-05-08

Kommunfullmäktige

Justeras Utdrag bestyrks

§ 21

Justering av dagordning

Beskrivning av ärendet
Kommunfullmäktige justerar dagordningen.

Yrkanden
Ordförandens förslag:

Flytta ärende 18 ”Anmälan av medborgarförslag om att det ska finnas en 
biljettautomat för tågresenärer vid resecentrum i Leksand” att hanteras som 
första ärende vid dagens sammanträde.

Kommunfullmäktiges beslut
Flytta ärende 18 ”Anmälan av medborgarförslag om att det ska finnas en 
biljettautomat för tågresenärer vid resecentrum i Leksand” att hanteras som 
första ärende vid dagens sammanträde.
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Justeras Utdrag bestyrks

§ 22 Dnr 2017/445

Anmälan av medborgarförslag om att det ska finnas en 
biljettautomat för tågresenärer vid resecentrum i 
Leksand

Beskrivning av ärendet
Förslagsställaren saknar biljettautomaten som togs bort från resecentrum i 
Leksand under hösten 2015. Det var i samband med att SJ skulle byta ut 
automaterna över hela landet mot nya modernare automater som orter med 
färre än fem biljettköp per dag inte ersattes.

Vid dagens sammanträde informerar skriftställaren muntligt om bakgrunden 
till sitt medborgarförslag.

Beslutsunderlag
Medborgarförslag, daterat 2017-03-05.

Kommunfullmäktiges beslut
Uppta medborgarförslaget för behandling och skicka det till 
kommunstyrelsen för beredning och beslut.

Beslutet skickas till
Kommunstyrelsen
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§ 23 Dnr 2017/422

Årsredovisning för Leksandsbostäder AB 2016

Beskrivning av ärendet
Vid dagens sammanträde informerar VD Elisabet Nises-Look om 
Leksandsbostäder AB:s verksamhet och resultat för 2016.

Företaget uppvisar för år 2016 ett positivt resultat på 7 536 000 kronor efter 
finansiella poster.

Under våren genomfördes en hyresgästundersökning med mycket bra omdömen 
från hyresgästerna. NKI (nöjdkundindex) har ökat från 76 till 79, en nivå som är 
att betrakta som hög. Jämförelsetal i branschen är 69. 

Beslutsunderlag
Årsredovisning för Leksandsbostäder AB 2016

Lekmannarevisorernas granskningsrapport för år 2016, daterad 2017-04-04

Revisionsberättelse från PwC, daterad 2017-04-04

Kommunfullmäktiges beslut
1. Godkänna årsredovisning 2016 för Leksandsbostäder AB.

2. Instruera kommunens ombud att på Leksandsbostäder AB:s årsstämma 
rösta i enlighet med revisorernas rekommendationer.

Beslutet skickas till
Leksandsbostäder AB

Kommunens ombud på Leksandsbostäder AB:s årsstämma
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§ 24 Dnr 2017/313

Utökat borgensåtagande till Leksandsbostäder AB

Beskrivning av ärendet
Leksandsbostäder AB, helägt dotterbolag till Leksands kommun, har i en 
skrivelse daterad 2017-02-09 ansökt om utökad borgen med 105 miljoner 
kronor. Från 360 miljoner kronor till 465 miljoner kronor. 

Ansökan motiveras med ett utökat behov av investeringar i form av 
nybyggnation av lägenheter. De aktuella investeringarna består av 
Länsmannen 5 (25 miljoner kronor), Snedkanten (110 miljoner kronor), 
Etapp 1 Sang i Insjön (25 miljoner kronor) och Storgärdet (40 miljoner 
kronor), totalt 200 miljoner kronor. Ovanstående är den del av investeringen 
som beräknas lånefinansieras.

I dagsläget är ca 265 miljoner kronor av borgenslimiten från 2010 på 360 
miljoner kronor nyttjad. Därmed beräknas en utökning med 105 miljoner 
kronor behövas. 

Sektorns/avdelningens bedömning
Kommunen har på förfrågan erhållit bolagets resultatbudget samt 
beräkningar på bolagets utveckling för investeringar, belåning och soliditet. 
Fram till 2027 beräknas Leksandsbostäder investera 617 miljoner kronor 
varav 347 miljoner kronor fram till 2020. Dessa investeringar är mestadels i 
bostäder i enlighet med kommunens vision om 18 000 invånare till 2025. 
Fler invånare kräver betydande nybyggnation. 

Mellan 2016 och 2020 mer än fördubblas lånen från 265 miljoner kronor till 
546 miljoner kronor. Detta innebär att cirka 80 % av investeringarna 
kommer att finansieras med lån fram till 2020. Samtidigt byggs 148 
lägenheter och även andra investeringar görs. Totalt beräknas 228 lägenheter 
byggas fram till 2027. 

Total ram beslutad av kommunfullmäktige för borgens- och 
ansvarsförbindelser, som till helt övervägande del avser de kommunala 
bolagen, uppgår för närvarande till 602 miljoner kronor. Utnyttjat belopp per 
2016-12-31 uppgick till 462 miljoner kronor, beslutad ram är således 140 
miljoner kronor högre än nyttjat belopp.  
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Tillgänglig riskvärdesanalys per 2015-12-31 för Leksands kommunkoncern 
av Kommuninvest i Sverige AB visar på ett relativt lågt riskvärde med en 
relativt låg nettokoncernskuld. Detta kan dock snabbt förändras i negativ 
riktning och kommunen riskerar i värsta fall att underkastas restriktioner från 
långivarna, om de betydligt högre investeringsnivåerna för kommun-
koncernen som nu föreslås i primärkommunen och i dotterbolagen blir 
bestående i några år även efter år 2018. 

Detta gäller särskilt om primärkommunen inte når en tillräckligt hög årlig 
resultatavkastningsnivå och om inte heller dotterbolagen, trots 
rationaliseringar och hyres- och taxeökningar, inte uppnår tillräckligt goda 
årliga rörelseresultat för att kunna finansiera investeringarna med 
övervägande del egna medel.    

Sammantaget innebär föreslagna investeringar under åren 2017-2020 
förutom i Leksandsbostäder AB också i primärkommunen och i Leksand 
Vatten AB att det totala utrymmet för framtida investeringar relativt sett 
minskar i kommunkoncernen, givet dagens resultatnivåer.

Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande från ekonomiavdelningen, daterat 2017-03-17

Utdrag ur kommunstyrelsens beslut 2017-04-10 § 42

Yrkande
Ordförandens förslag:

Ändra kommunstyrelsens förslag till beslutsformulering enligt följande:

Såsom för egen skuld ingå borgen för Leksandsbostäder AB:s låne-
förpliktelser upp till ett högsta lånebelopp om 465 miljoner kronor, jämte 
därpå löpande ränta och kostnader.

Kommunfullmäktiges beslut
Såsom för egen skuld ingå borgen för Leksandsbostäder AB:s låne-
förpliktelser upp till ett högsta lånebelopp om 465 miljoner kronor, jämte 
därpå löpande ränta och kostnader.

Beslutet skickas till
Leksandsbostäder AB

Ekonomiavdelningen
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§ 25 Dnr 2017/409

Föredragning - Årsredovisning för Leksands kommun 
2016

Beskrivning av ärendet
Vid dagens sammanträde informerar kommundirektör Göran Wigert om 
Leksands kommuns verksamhet och resultat för 2016.

Sektorschef för vård och omsorg Ulrika Gärdsback, sektorschef för lärande 
och stöd Lars Nyberg, sektorschef för samhällsutveckling Åke Sjöberg och 
sektorschef för verksamhetsstöd Lennart Ljungemo presenterar sig för 
fullmäktige vid dagens möte.

I samband med detta ärende informerar även VD Henrik Valgma om 
Leksand Vatten AB:s verksamhet och resultat för 2016.

Beslutsunderlag
Protokollsutdrag från kommunstyrelsen 2017-04-10 § 43

Tjänsteutlåtande, daterat 2017-04-07

Årsredovisning 2016 för Leksands kommun

Kommunfullmäktiges beslut
Lägga föredragningarna till handlingarna.

14



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sida
1(1)

Sammanträdesdatum
2017-05-08

Kommunfullmäktige

Justeras Utdrag bestyrks

§ 26 Dnr 2017/707

Revisionsberättelse för Leksands kommun 2016

Beskrivning av ärendet
Kommunens revisorer har granskat den verksamhet som bedrivits i styrelse, 
nämnder och kommunens företag under 2016.

Granskningen har utförts enligt kommunallagen, god revisionssed i 
kommunal verksamhet och kommunens revisionsreglemente. Granskningen 
har genomförts med den inriktning och omfattning som behövs för att ge 
rimlig grund för bedömning och ansvarsprövning.

Revisorerna tillstyrker att fullmäktige beviljar ansvarsfrihet för styrelse, 
nämnder och beredningar samt de enskilda ledamöterna i dessa organ.

Kommunrevisionens ordförande Kerstin Furöstam (S) presenterar 
revisionsberättelsen för år 2016.

Beslutsunderlag
Revisionsberättelse 2016, daterad 2017-04-25

Revisorernas redogörelse för 2016, daterad 2017-04-25

Granskningsrapport – Årsredovisning 2016 för Leksands kommun, daterad 
april 2017

Granskningsrapport för Leksandsbostäder AB, daterad 2017-04-04

Granskningsrapport för Leksand Vatten AB, daterad 2017-04-07

Granskningsrapport för Dala Vatten och Avfall AB, daterad 2017-04-07

Kommunfullmäktiges beslut
Lägga revisionsberättelse för Leksands kommun 2016 till handlingarna.

Beslutet skickas till
Kommunrevisionen

Ekonomichef Lars Bäcksholm
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§ 27 Dnr 2017/708

Ansvarsprövning 2016 - kommunstyrelsen, nämnder 
och fullmäktigeberedningar 2016

Beskrivning av ärendet
Enligt kommunallagen ska kommunfullmäktige vid ett sammanträde före 
utgången av juni månad året efter det år som revisionen avser besluta om 
ansvarsfrihet ska beviljas eller vägras för kommunstyrelsens och nämndernas 
verksamheter.

Kommunens revisorer tillstyrker i sin revisionsberättelse att fullmäktige 
beviljar ansvarsfrihet för styrelse, nämnder och beredningar samt de enskilda 
ledamöterna i dessa organ för 2016.

De organ kommunfullmäktige har att behandla är:

 Kommunstyrelsen och dess enskilda förtroendevalda

 Jävsnämnden och dess enskilda förtroendevalda

 Individnämnden och dess enskilda förtroendevalda

 Valnämnden och dess enskilda förtroendevalda

 Krisledningsnämnden och dess enskilda förtroendevalda

 Gemensam hjälpmedelsnämnd och dess enskilda förtroendevalda

 Gemensam nämnd inom socialtjänsten och dess enskilda förtroendevalda

 Gemensam nämnd för vuxenutbildningen Leksand-Rättvik och dess 
enskilda förtroendevalda

 Gemensam nämnd för språktolkförmedling och dess enskilda 
förtroendevalda

 Överförmyndaren och dennes ersättare

 Fullmäktiges beredningar och dess enskilda förtroendevalda

Eftersom revisorerna tillstyrker ansvarsfrihet för styrelse, nämnder och 
beredningar samt de enskilda ledamöterna och inga yrkanden tillkommit 
frågar ordföranden fullmäktige om ansvarsprövning 2016 kan behandla alla 
organ tillsammans i ett samlat beslut.
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Kommunfullmäktiges beslut
1. Behandla ansvarsprövning 2016 för alla organ tillsammans i ett samlat 

beslut.

2. Kommunstyrelsen, nämnder, fullmäktigeberedningar och dess enskilda 
förtroendevalda samt överförmyndaren och dennes ersättare beviljas 
ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2016.

Beslutet skickas till
Kommunrevisionen

Gemensamma nämnderna

Överförmyndaren och dennes esättare
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§ 28 Dnr 2017/409

Beslut - Årsredovisning för Leksands kommun 2016

Beskrivning av ärendet
Det ekonomiska resultatet för 2016 uppgick till 37,8 miljoner kronor (mkr). 
Det motsvarar 4,5 procent (%) av skatter och bidrag. Budgeten för året 
överträffades med 25,9 mkr. 

Årets resultat efter balanskravsjusteringar uppgår till 37,6 mkr, motsvarande 
4,5 % av skatter och bidrag. Av uppnått årets resultat efter 
balanskravsjusteringar föreslås 29,2 mkr avsättas till resultatutjämnings-
reserv (RUR). Avsättningen sker utöver överskottsnivån 1 % av skatter och 
generella statsbidrag, utifrån att en positiv soliditet inräknat pensionsskulden 
redovisad som ansvarsförbindelse.

Med årets resultat uppgår det genomsnittliga överskottet för perioden 2014-
2016 till 4,6 %. För planperioden 2015-2019 uppgår det genomsnittliga 
överskottet med årets resultat och budgeterade resultat för kommande år till 
2,6 %. Målet är att resultatet under en femårsperiod i genomsnitt ska uppgå 
till 2 % av skatter och bidrag. 

Huvudsakliga förklaringar till det goda resultatet är: 

 Lägre pris- och lönekompensation än budget och något lägre 
pensionsutbetalningar än budgeterat. Total resultateffekt 15,4 
mkr.

 Fortsatt tillämpning av det nya regelverket för komponent-
redovisning av anläggningsregistret för samtliga nya 
investeringar under året har gett lägre årliga avskrivningar än 
budget, en avvikelse motsvarande 7,7 mkr.

 Positivt finansnetto genom lägre räntekostnader med anledning 
av mycket låga räntenivåer vid omläggning av lån och för rörliga 
lån samt erhållen återbäring från Kommuninvest ekonomisk 
förening, avvikelse 4,7 mkr.
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 Något lägre (-2,6 mkr) generella statsbidrag och skatteintäkter än 
budget. Men ett ej till fullo (4,3 mkr )utnyttjat generellt extra statligt 
bidrag med anledning av flyktingsituationen per december 2015 och 
disponibelt även under 2016, har inneburit ett sammantaget överskott 
av skatter och bidrag mot budget med 1,7 mkr.

Ärendet är föredraget av kommundirektör Göran Wigert under behandlingen 
av § 25.

Beslutsunderlag
Protokollsutdrag från kommunstyrelsen 2017-04-10 § 43

Tjänsteutlåtande, daterat 2017-04-07

Årsredovisning 2016 för Leksands kommun

Kommunfullmäktiges beslut
Godkänna årsredovisning 2016 för Leksands kommun.

Beslutet skickas till
Kommunrevisionen

Ekonomichef Lars Bäcksholm
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§ 29 Dnr 2017/410

Tilläggsanslag på investeringsbudget 2017 för 
förskjutningar av 2016 års investeringsprojekt

Beskrivning av ärendet
Investeringsprojekt 2016 samt tillkomna poster under 2017
Nedan sammanställs förvaltningens äskanden om tilläggsanslag avseende 
avvikelser mot 2016 års investeringsbudget inklusive tilläggsanslag. Raden 
nya äskanden avser sådana projekt som inte har beviljats tidigare. Däri ingår 
6 miljoner kronor (mkr) för centrumutvecklingen. Denna post fanns inte med 
i förvaltningens mål och budget för 2017-2019, detta eftersom medlen för 
2018 användes under 2016. Detta innebär att det totala budgetbeloppet 
utifrån nuvarande beslut är 6 mkr för lågt, därför inkluderas denna post här. 
Men dessa 6 mkr kommer att användas framöver då det redan nyttjades 
2016. Inom förvaltningsuppdraget för Leksandsbostäder AB äskas också 1,8 
mkr i investeringsmedel för reparationer inom skolan. I båda fallen handlar 
det om en ändrad klassificering från drift till investering. 

Nettoinvesteringarna för år 2016 uppgår till 81,8 mkr jämfört med budget 
inklusive tilläggsanslag om 116,8 mkr, detta innebär en avvikelse på 35 mkr.
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Bilden ovan visar en sammanställning per sektor endast avseende sådana 
projekt där medel önskas föras över mellan 2016 och 2017. Till detta 
tillkommer raden som nya äskanden om totalt 17,4 mkr. 

Äskade tilläggsanslag avser pågående projekt, projekt som inte påbörjades 
under 2016 samt i fallet med nya äskanden behov som har dykt upp efter 
beslut om mål och budget 2017-2019. 

Totalt äskade medel för 2017 uppgår till 35 261 Tkr. 

De enskilt största äskandena består av restaurering Gästishallen (2,3 mkr), 
diverse exploatering (5,5 mkr), Flexskolan (3,4 mkr) samt byggnation av ny 
förskola i Käringberget. Av Käringbergets totala kostnad på 27,7 mkr täcks 
12 mkr av försäkringsersättning, 7,9 mkr flyttas 2017 från ombyggnation av 
förskolan Pelikanen, 5,3 mkr äskas som nya medel, men motsvarande 
summa fanns kvar 2016 för Åhls prästgård och 2,5 mkr äskas som helt nya 
investeringsmedel för 2017. Anslag för ombyggnation för Pelikanens 
förskola äskas i samband med mål och budget 2018-2020.

Totalt investeringsvärde 2017
Totalt investeringsvärde för år 2017 med tilläggsanslag och av fullmäktige 
beslutad investeringsbudget i Mål och budget 2017-2019 blir:

Tilläggsanslag 35 261 tkr

Budget 2017 77 489 tkr

TOTALT                      112 750 tkr

Sektorns/avdelningens bedömning
Finansiering av totalt investeringsvärde om 112 750 000 kronor bedöms 
rymmas inom beviljat lånetak om 280 mkr, där lånen per 31 december 2016 
uppgår till 230 mkr. Detta förutsätter att fordringarna gentemot 
Migrationsverket minskar under året. 
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Målet om 100 % självfinansieringsgrad kommer inte kunna hållas, detta 
utifrån tidigare beräkning av 100 % självfinansieringsgrad upp till 50 mkr/år. 
På lång sikt finns risker för kommunens soliditet om de höga 
investeringsnivåerna blir bestående.

Beslutsunderlag
Protokollsutdrag från kommunstyrelsen 2017-04-10 § 44

Tjänsteutlåtande med bilagor från projekt och utvecklingscontroller Kristina 
Koivumäki, daterat 2017-03-27

Yrkanden
Viktor Zakrisson (S): Bifall till kommunstyrelsens förslag.

Kommunfullmäktiges beslut
1. Bevilja 17,8 miljoner kronor i tilläggsanslag avseende förskjutningar av 

2016 års investeringsprojekt till 2017.

2. Bevilja ytterligare 17,4 miljoner kronor för nya investeringar.

Beslutet skickas till
Ekonomiavdelningen för vidarebefordran till berörda
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§ 30 Dnr 2016/1615

Avtalet mellan Leksands kommun och Leksands IF 
Fastighets AB

Beskrivning av ärendet
Kommunen har avtal med Leksands IF Fastighets AB (LIFFAB) gällande 
hyra av istid som gäller från 2005 till 2035.

Kommunens hyra för istid motsvarar kommunens tidigare driftskostnader för 
ishallarna. Kommunen har betalat 4,46 miljoner kronor per år i ishyra sedan 
2005. Det finns ingen indexreglering i avtalet som reglerar kostnadsökningar 
i verksamheten.

Det finns en ränteklausul i avtalet som innebär att kommunen ska betala 
tilläggshyra om räntan överstiger 2,25 % av STIBOR 3 månader (daglig 
referensränta som beräknas som ett medelvärde av de räntor som största 
bankerna ställer till varandra för utlåning). Det finns även ett beslut i 
kommunfullmäktige, som gäller 2013-2022, om att kommunen ska betala en 
tilläggshyra på 2,5 miljoner kronor per år om herrlaget inte spelar i högsta 
serien. 

LIFFAB föreslår i skrivelse att en indexreglering ska läggas till i avtalet och 
att den ska börja gälla från 2016.

Sektorns/avdelningens bedömning
Förvaltningens bedömning är att det är skäligt i ett 30-årigt hyresavtal som 
detta att ha en indexklausul som reglerar ändrade driftskostnader. En 
indexuppräkning med basår 2005 och utifrån KPI (konsumentprisindex) 
innebär att hyran för tiden 1 maj 2017- 30 april 2018 blir 5,041 miljoner 
kronor. Ingen retroaktiv utbetalning ska dock göras.

Om KPI sänks ska hyran inte sänkas utan index blir då 0 %.

Beslutsunderlag
Protokollsutdrag från kommunstyrelsen 2017-04-10 § 47

Tjänsteutlåtande, daterat 2017-03-24

Hyresavtal mellan Leksands kommun och Leksands IF, daterat 2005-02-21
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Hyresavtal mellan Leksands kommun och Leksands IF om tillägg, daterat 
2012-03-30

Istider vecka 45-52 2016

Yrkanden
Ulrika Liljeberg (C), Per Wiman (KD), Anne-Lie Stenberg (M), Christina 
Arnesson (BP): Bifall till kommunstyrelsens förslag.

Viktor Zakrisson (S) enligt följande:

1. Införa en indexklausul i avtalet som reglerar ökade driftskostnader. 
Indexuträkningen ska vara KPI (konsumentprisindex).

2. Indexjustering ska ske av hyran även om KPI är negativt.

3. Basmånad och år för indexuppräkningen ska vara augusti 2016.

4. Avtalet med den indexuppräknade hyran ska börja gälla den 1 januari 
2018.

5. Kostnadsökningen inarbetas i budget för 2018-2020.

Kajsa Fredholm (V) och Anna Walsh (MP): Bifall till Viktor Zakrissons (S) 
förslag.

Beslutsgång
Ordföranden ställer kommunstyrelsens förslag mot Viktor Zakrissons (S) 
förslag och finner att kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens 
förslag.

Omröstning
Omröstning begärs. Ordföranden meddelar att kommunstyrelsens förslag är 
huvudförslag. Den som röstar ja bifaller kommunstyrelsens förslag och den 
som röstar nej bifaller Viktor Zakrissons (S) förslag.

Med 30 ja-röster och 18 nej-röster beslutar kommunfullmäktige att bifalla 
kommunstyrelsens förslag. Se bifogad omröstningslista.

Kommunfullmäktiges beslut
1. Införa en indexklausul i avtalet som reglerar ökade driftskostnader. 

Indexuträkningen ska vara KPI (konsumentprisindex). 

2. Vid negativ KPI ska dock inte hyran sänkas utan vara oförändrad.

3. Basmånad och år för indexuppräkningen ska vara augusti 2005.

4. Avtalet med den indexuppräknade hyran ska börja gälla den 1 maj 2017.
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5. Kostnadsökningen för 2017, 387 335 kronor tas ur kommunstyrelsens 
konto för strategiska åtgärder 2017. Ökningen för 2018 och framåt 
inarbetas i kommande budgetar.

Reservationer
Mot ovanstående beslut reserverar sig Viktor Zakrisson (S), Krister Ellström 
(S), Liv Lunde-Andersson (S), Lars-Erik Jansson (S), Ingrid Rönnblad (S), 
Mats Oscarsson (S), Birgitta Jansson (S), Lars Halvarson (S), Siv Gärtner 
(S), Kent Dahlqvist (S), Karin Nyström (S), Ros-Marie Svanborg (S), Inga 
Westlund (V), Kajsa Fredholm (V), Saga Vass (V), Björn Näslund (MP), 
Ella Gyllenhak-Liss (MP) och Anna Walsh (MP) till förmån för Viktor 
Zakrissons (S) förslag.

Beslutet skickas till
Leksands IF fastighets AB

Ekonomiavdelningen

25



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sida
1(3)

Sammanträdesdatum
2017-05-08

Kommunfullmäktige

Justeras Utdrag bestyrks

§ 31 Dnr 2016/1612

Näringslivspolitiskt program

Beskrivning av ärendet
Näringslivschefen har fått i uppdrag att ta fram ett näringslivspolitiskt 
program. Avsikten med programmet är att det ska vara vägledande och ett 
stöd i hur dialogen mellan kommunen och näringslivet bör ske för att 
säkerställa att alla parter har god insikt i näringslivets och kommunens 
förutsättningar.
 
Med stöd av det näringslivspolitiska programmet ska också den kommunala 
förvaltningen få vägledning i hur kommunens utvecklingsarbete med 
tillväxtfrågor och näringslivsutveckling ska bedrivas, både externt och 
internt. Näringslivsprogrammet ska bidra till att Leksand fortsätter att vara 
en kommun med ett bra företagsklimat.

Sektorns/avdelningens bedömning
Näringslivsprogrammet tydliggör och påvisar vikten av att alla parter, såväl 
offentliga som privata, samverkar och bidrar till näringslivsutvecklingen så 
att det skapas tillväxt. Näringslivsprogrammet för Leksands kommun behövs 
för att kunna fastställa en långsiktig strategi för kommunens insatser och för 
att främja utveckling och tillväxt av näringslivet.

Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande från näringslivschef Per Strid, daterat 2017-04-25

Protokollsutdrag från kommunstyrelsen 2017-04-10 § 48

Förslag till näringslivspolitiskt program, daterat 2017-01-23
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Yrkanden
Ulrika Liljeberg (C): Bifall till kommunstyrelsens förslag.

Viktor Zakrisson (S) ändringsyrkanden enligt följande, i övrigt enligt 
kommunstyrelsens förslag:

Sid 5:

 Punkterna 2 och 3 i ”rutan” strykes.

 Meningen ”Kommunens verksamheter är öppna för alternativa utförare 
eller driftsformer.” Strykes.

Sid 8 (4.4 upphandling):

 Punkten 1 i ”rutan” formuleras om till: Rätt kvalitet till rätt pris.

 Texten om upphandling ersätts med följande:

Många privata företag har kommunen som kund genom upphandling. 
Kommunens upphandlingar betyder mycket för både den egna 
verksamheten och näringslivet. Då kommunens verksamhet till största 
del finansieras av skattemedel, måste dessa användas så ansvarsfullt som 
möjligt. Vid upphandling av varor och tjänster ska dessa därför värderas 
med utgångspunkt från att generera resurser till andra verksamheter samt 
göra att kommunen tar socialt ansvar även vid upphandling. Kommunen 
ska alltid förhålla sig objektivt och neutralt till de företag som vill bli 
leverantörer och upphandlingsprocessen ska präglas av öppenhet, men 
även informera lokala företag om pågående upphandlingar.

Sid 10:

 Meningen ” I arbetet ska alla kommunala verksamheter och den 
kommunpolitiska organisationen involveras för att gemensamt och med 
delat ansvar bidra till att stärka bilden av Leksand som en företagsvänlig 
och expansiv tillväxtkommun.” strykes.

Ulrika Liljeberg (C) ändar sitt yrkande ovan till: Bifall till Viktor Zakrissons 
(S) ändringsförslag på sidorna 8 och 10. I övrigt enligt kommunstyrelsens 
förslag.

Inga Westlund (V): Bifall till Viktor Zakrissons (S) förslag.

Anna Walsh (MP): Bifall till kommunstyrelsens förslag med tillägg i beslutet 
enligt följande ”Ge i uppdrag till näringslivsavdelningen att ta fram en 
genomförandeplan för att förankra ambitionen i programmet.”.

Beslutsgång
Ordföranden meddelar att kommunstyrelsens förslag är huvudförslag. Till 
huvudförslaget finns tre ändringsyrkanden gällande sidorna 5, 8 och 10. 
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Dessutom finns ett tilläggsyrkande om ett uppdrag till näringslivs-
avdelningen.

Ordföranden meddelar att fullmäktige först tar beslut om huvudförslaget. 
Därefter ställs ändringsförslagen mot huvudförslaget ett och ett. När detta är 
klart tar kommunfullmäktige ställning till om tilläggsyrkandet ska bifallas 
eller avslås.

Beslutsgång om huvudförslaget
Ordförande frågar fullmäktige om huvudförslaget kan bifallas. Svaret är ja. 
Kommunfullmäktige bifaller således kommunstyrelsens förslag, tillika 
huvudförslaget.

Beslutsgång om tre ändringsyrkanden
Ordföranden ställer ändringsyrkandena ett och ett mot huvudförslaget och 
finner att kommunfullmäktige avslår ändringsyrkandet som gäller sidan 5 
och bifaller ändringsyrkandena som gäller sidorna 8 och 10. Sidorna 8 och 
10 ska således ändras i enlighet med ändringsyrkandena.

Beslutsgång om tilläggsyrkande
Kommunfullmäktige har bifallit huvudförslaget där två ändringsyrkanden 
gällande sidorna 8 och 10 också har bifallits. Ordföranden frågar 
kommunfullmäktige om tilläggsyrkandet ska bifallas eller avslås. 
Ordföranden finner att tilläggsyrkandet avslås.

Kommunfullmäktiges beslut
1. Med de ändringsyrkanden som bifallits gällande sidorna 8 och 10 anta 

kommunstyrelsens förslag till näringslivspolitiskt program för Leksands 
kommun.

Reservation
Mot ovanstående beslut reserverar sig Viktor Zakrisson (S), Krister Ellström 
(S), Liv Lunde-Andersson (S), Lars-Erik Jansson (S), Ingrid Rönnblad (S), 
Mats Oscarsson (S), Birgitta Jansson (S), Lars Halvarson (S), Siv Gärtner 
(S), Kent Dahlqvist (S), Karin Nyström (S), Ros-Marie Svanborg (S), Inga 
Westlund (V), Kajsa Fredholm (V) och Saga Vass (V) till förmån för Viktor 
Zakrissons (S) ändringsyrkande gällande sidan fem.

Beslutet skickas till
Näringslivsavdelningen för vidare åtgärd och kommunicering

Ledningsgruppen

Ekonomichef och upphandlingschef
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§ 32 Dnr 2016/753

Vattholmsskären; Limniskt naturreservat i Siljan  
Leksands kommun

Beskrivning av ärendet
Vattholmsskären, ett grund som ligger mitt i Siljan, är en unik miljö som 
föreslås bli skyddad som naturreservat (Miljöbalken).

Ärendet har under föregående år utretts, handlagts och förankrats i såväl 
utskottet för samhällsbyggnad och kommunstyrelsen.

Sektorns/avdelningens bedömning
Ärendet har varit ute på remiss. Remisstiden löpte ut den 15 oktober 2016. 

Behandling av inkomna remissvar:

Eftersom huvudsyftet är att trygga fågellivet på skären, samt svårigheterna 
med tillsynen, är det en bra att förenkla föreskrifterna så att de upplevs som 
trovärdiga. Således har nätfiskeförbudet tagits bort i det aktuella förslaget till 
naturreservatsbildning. Detsamma gäller för hanteringen av båtbränsle och 
andra kemikalier. Användandet regleras också i annan lagstiftning.

Länsstyrelsen anser också att det inte är tillräckligt att införa beträdnads-
förbud endast på marken utan ska gälla även i vattnet till ett visst avstånd 
från skären. Bedömningen är att det är omöjligt att fysiskt markera ett 
beträdnadsförbud i vattnet och således gör det omöjligt att ange eventuella 
restriktioner för besökaren. I Sverige råder det som regel endast 
landstigningsförbud på de skär och öar som har skyddats.
Dessutom innebär ett utökat förbudsområde också en störning för det 
sportfiske som vi vill ska gynnas av detta reservatsbeslut.

Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande från naturvårdare Staffan Müller, daterat 2017-01-13

Protokollsutdrag från kommunstyrelsen 2017-03-06 § 26
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Yrkanden
Anne-Lie Stenberg (M): Bifall till förslaget.

Kommunfullmäktiges beslut

1. Med stöd av 7 kap 4 § miljöbalken att förklara det område som 
avgränsats på karta som naturreservat. Området är ca 85 ha och består 
främst av vatten samt några skär och en moränbotten under vattenytan. 

2. Reservatets namn ska vara Vattholmsskärens naturreservat. Reservatets 
slutliga gränser utmärks i fält. 

3. Fastställa skötselplanen med stöd av 3 § förordningen om områdesskydd 
enligt miljöbalken. Naturvårdsförvaltare ska vara Leksands kommun. 

Beslutet skickas till
Naturvårdsförvaltare för vidare åtgärder och kommunicering
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§ 33 Dnr 2015/1550

Risk- och sårbarhetsanalys 2015-2018

Beskrivning av ärendet
Efter tillsyn av Länsstyrelsen Dalarna har Leksands kommun reviderat sina 
dokument ”Risk- och sårbarhetsanalys 2015-2018” antagen i 
kommunfullmäktige 2015-11-23 samt ”Risk- och sårbarhetsanalys 2015-
2018 – handlingsplan” antagen i kommunfullmäktige 2016-02-15. 

De nya dokumenten är kraftigt reviderade och har även bytt namn: 

”Risk- och Sårbarhetsanalys 2015-2018” samt

”Redovisning av styrdokument för Leksands kommuns arbete med 
krisberedskap 2016-2018” 

Dessa begrepp är anvisade av myndigheten för samhällsskydd och beredskap 
och bör således användas av Leksands kommun. 

Beslutsunderlag
Reviderad risk- och sårbarhetsanalys, daterad 2017-02-01

Reviderat styrdokument för krishantering 2017-02-02

Tjänsteutlåtande Maria Skalk, daterat 2017-02-06

Meddelande om beslut efter uppföljning enlig lag LEH, Länsstyrelsen 
Dalarna, daterat 2016-11-25

Kommunfullmäktiges beslut
Fastställa ”Risk- och sårbarhetsanalys 2015-2018” samt ”Redovisning av 
styrdokument för Leksands kommuns arbete med krisberedskap 2016-2018”.

Beslutet skickas till
Säkerhetssamordnare Lars Leksén

Utredare Maria Skalk för vidarebefordran till berörda
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§ 34 Dnr 2016/1457

Revisionsrapport avseende lönehantering

Beskrivning av ärendet
PwC har på revisorernas uppdrag gjort en granskning gällande lönehantering 
i Leksands kommun. Syftet har varit att granska om ansvarig nämnd 
säkerställt en ändamålsenlig, tillfredsställande styrning och intern kontroll 
avseende processer och rutiner inom lönehantering. 

PwC har utifrån granskningen tagit fram ett antal rekommendationer vilka 
besvaras nedan.

Sektorns/avdelningens bedömning

HR-avdelningens yttrande
Svar gällande rekommendationer till kommunstyrelsen:

 1.7 – Styrande dokument samt processer och rutiner 
o Rutiner för löneenheten dokumenteras

SVAR: Rutiner för löneenhetens olika roller är under dokumentation, alla de 
olika roller och utarbetade rutiner vilka löneenhetens tre assistenter har och 
genomför har nu dokumenterats. 

 1.8 – Roller och behörigheter
o Säkerställa att samtliga medarbetare får kännedom om 

möjlighet till utbildning i självservice

SVAR: Utbildning i självservice erbjuds såväl kontinuerligt varje månad, 
vilket informeras på intranätet, samt individuellt och anpassat utifrån behov. 
Löneenheten lägger stor vikt och tid vid att skapa bra förutsättningar för alla 
medarbetare att lära sig Heromas självservice. Tillgång finns till större 
utbildningslokaler där ett antal medarbetare varje utbildningstillfälle ges 
möjlighet att vid egen dator öva sig på systemet. Stor vikt läggs även vid att 
alla chefer utbildas i ”självservice” så att de på detta sätt kan föra kunskap 
vidare till medarbetarna. Gällande chefernas förkunskaper i systemet kan 
dessa variera vid anställning. 
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Ibland prioriteras inte dessa utbildningserbjudanden av nyanställda chefer 
och därför individanpassar löneenheten dessa utbildningstillfällen och 
säkerställer även vid senare tillfällen, om detta inte kan ske initialt vid 
anställning, att utbildning verkligen ges i ”chefens roll i Heroma”.

o Beskrivning över personalsystemets roller och vilka 
kontroller som olika roller ska utföra upprättas

SVAR: Arbetet med beskrivning över personalsystemets roller samt vilka 
kontroller olika roller ska utföras är under upprättande. Förteckning över 
vilka olika roller som finns i personalsystemet har tagits fram av CGI och 
löneenheten har identifierat vilka personer i organisationen som har och ska 
ha tillgång till dessa roller i de olika modulerna utifrån arbetsuppgifternas art 
och omfattning.

o Årlig genomgång av behörigheter till personalsystemet sker

SVAR: Gällande behörigheter ska rutiner upprättas, såsom checklista för att 
behörigheter årligen ses över. När behörighet behövs för ett område under en 
begränsad tid är dokument upprättat vilket innebär att behörighet kan läggas 
under en begränsad tid, exempelvis vid vikariat. Checklista är upprättad 
vilken begränsar behörighet till systemet, exempelvis vid vikariat/tillfällig 
anställning för en viss roll. Detta innebär ett säkerställande, förutom de 
årliga genomgångar av behörighet till systemet som ska genomföras 
kontinuerligt, att behörighet till systemet styrs utifrån funktion och därmed 
läggs in utifrån tidsbegränsat behov om anställningen inte är tillsvidare. 
Utfallet av arbetet beräknas återrapporteras inför AU 17 oktober 2017. 

 1.9 - Kontroller
o Säkerställa att anställningsavtal upprättas med samtliga 

anställda

SVAR: Då HR-avdelningen arbetar kontinuerligt med utveckling av 
bemanningsenheten för att få så mycket som möjligt av kommunens 
vikarietillsättning och hantering till denna innebär detta ett säkerställande av 
upprättande av anställningsavtal då dessa skrivs av lön- och 
bemanningsenhetens chef. På så sätt säkerställs även att alla vikariers 
lönesättning sker utifrån samma kriterier vilket, förutom att alla medarbetare 
har ett anställningsavtal så att dessa omfattas av försäkringar etc., 
kvalitetssäkras även gällande lönesättningsprocessen. 

o Säkerställa att anställningsavtal skrivs under före registrering 
av anställning och utbetalning av lön
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SVAR: Ej underskrivna anställningsavtal kommuniceras med berörd chef 
och returneras. Anställningsavtal vilka kräver underskrift av HR-chef och 
saknar detta kommuniceras och returneras för underskrift innan registrering.
Löneenheten påtalar och returnerar icke fullständiga anställningsavtal till 
berörd chef. Denna fråga läggs även stor vikt vid då introduktion av nya 
chefer sker. Utökning och utveckling av bemanningsenhetens uppdrag 
innebär att detta sker i mindre utsträckning då det är bemanningsenheten i 
samarbete med löneenheten som ser till att anställningsavtal upprättas.  

 1.10 – Registrerad arbetad tid och avvikelser
o Samtliga anställda registrerar ärenden och att det sker i nära 

anslutning till händelsedatum
 

SVAR: Detta är ett ansvar för respektive chef att följa upp. Alla medarbetare 
ska, initialt vid anställning, ges information och utbildning i Heroma 
självservice och sedan registrera sina ärenden vid varje tillfälle. Då system 
med närvaroregistrering inte tillämpas i dagsläget bygger ärenderegistrering 
på att medarbetarna själva registrerar frånvaro och att chefen har ett 
arbetssätt för att följa upp att så sker. Skulle system med närvaroregistrering 
tillämpas skulle per automatik frånvaro noteras i systemet om inte 
medarbetaren registrerade sig för respektive schemalagd arbetsdag varpå 
ingen lön skulle utgå. (Se även punkt 1.8 gällande chefsansvar). Dock ska 
HR-avdelningen tillhandahålla reviderade och uppdaterade rutiner, riktlinjer 
och utbildning för att på bästa möjliga sätt stötta och hjälpa kommunens 
chefer i arbetet med arbetad tid och avvikelser. HR-avdelningen arbetar för 
en chefs- och medarbetarhandbok vilken ska innehålla rutiner av detta slag 
vilka kontinuerligt ska uppdateras.

o Att assistent har en kontrollerande funktion och inte 
registrerande funktion

SVAR: Detta är en fråga för närmast berörd chef vilken ansvarar för att leda 
och fördela arbetet utifrån ansvar och befogenheter för sig själv och 
medarbetarna. (Se även punkt 1,8 och 1.10 gällande chefsansvar).

 1.11 - Löneutbetalning
o Säkerställa rutiner för signering av utbetalning hos bank 
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SVAR: Löneenheten, tillsammans med ekonomiavdelningen, utarbetar och 
dokumenterar skriftliga rutiner gällande detta. Signering för utbetalning sker 
i två led innan utbetalning av lön. Diskussion förs av avdelningarna Ekonomi 
och HR inför upphandlingsförfarande av nytt HR-system samt 
uppdatering/uppgradering av ekonomisystem för att få sådana system att än 
mer integrera med varandra. 

o Fastställa vilken funktion godkännande av utanordningslista 
fyller för kontroll avseende utbetalning

SVAR: Löneenheten utarbetar och dokumenterar rutiner vilka mer ska ses 
som stöd för chefer samt gör dessa kända till berörda. Diskussion har förts 
inom avdelningen om att tidigarelägga utanordningslista. Denna lista innebär 
en möjlighet att använda såsom kontrollmedel innan löneutbetalning sker, 
dock är listan ej nödvändig för att lön ska utgå. Listans funktion kan 
användas i efterhand för att följa upp rimlighet gällande löneutbetalning och 
om felaktigheter påträffas kan dessa även korrigeras i efterhand. Ska listan 
tidigareläggas och användas såsom en förutsättning för att lön ska utgå efter 
signering av närmaste chef innebär detta i lönehanteringsprocessen att det rör 
sig om ett spann på två dagar som cheferna måste kontrollera denna lista. 
Tanken är att lyfta denna fråga till kommunledning att ta ställning till. För att 
få effektivitet i ett sådant kontrollinstrument innebär det att alla 
organisationens chefer förstår vikten av processen och anammar en rutin 
vilken innebär att hålla ytterligare deadlines i lönehanteringsprocessen. 
Återkoppling av arbetet ska ske inför AU 17 oktober 2017. 

 1.13 – Verifieringskedjor och räkenskapsinformation
o Systemdokumentation upprättas innefattade personalsystemet

SVAR: Systemdokumentation gällande befintligt HR-system finns hos CGI. 
Diskussion förs av avdelningarna Ekonomi och HR inför 
upphandlingsförfarande av nytt HR-system samt uppdatering/uppgradering 
av ekonomisystem för att få sådana system att än mer integrera med 
varandra. 

o Säkerställa rutiner för att behörig chef kontrollerar att 
registrerade utlägg via självservice är korrekta

35



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sida
5(6)

Sammanträdesdatum
2017-05-08

Kommunfullmäktige

Justeras Utdrag bestyrks

SVAR: Löneenheten utarbetar och dokumenterar skriftliga rutiner för chefer 
att följa. Dock betalas inga utlägg ut via självservice om inte berörd chef har 
attesterat dessa som godkända. Rutiner kommer att vara färdiga och 
återkopplas inför återrapportering till AU den 17 oktober 2017.

 1.14 – Dokumenthanteringsplan
o Efterlevnadskontroller införs

SVAR: Arbetet med efterlevandekontroller utvecklas, dokumenteras och 
följs upp av löneenheten för att kvalitetssäkra arbetet samt främja en god 
internkontroll. Då avdelningen avser att löneenheten ska ha en mer 
internkontrollerande och uppföljande funktion arbetar man aktivt med denna 
fråga. Återkoppling av arbetet kommer att ske inför återrapportering till AU 
den 17 oktober 2017. 

 1.15 – Uppföljning
o Säkerställa att intern kontrollplan fastställs i enlighet med 

reglementet
o Utveckla arbetet med uppföljning av intern kontrollplan

SVAR: Arbetet med den interna kontrollplanen löper under året och ständiga 
förbättringar och uppföljningar kommuniceras inom avdelningen gällande 
bland annat lönehantering. Arbetet med internkontrollplanen diskuteras med 
Ekonomichef och denna diskussion gällande förbättringar och uppföljning 
kommer att stämmas av med Sektorschef för Verksamhetsstöd. Återkoppling 
av arbetet kommer att ske inför återrapportering till AU den 17 oktober 
2017.
 
Sammanfattningsvis; Arbetet med rutiner inom lönehanteringsområdet är ett 
arbete avdelningen jobbar kontinuerligt med inom avdelningens alla delar – 
lön, bemanning samt strategfunktionen och detta arbete ska dokumenteras i 
sin helhet. Detta är ett led i arbetet med kvalitets- och verksamhetsutveckling 
samt att vara en attraktiv arbetsgivare. Avdelningen kommer att ha ett än 
mer nära samarbete med ekonomiavdelningen för att säkerställa processer 
inom området. Då avdelningen arbetar med att utveckla och utöka 
bemanningsenhetens vikarieanskaffning i organisationen innebär detta arbete 
ett säkerställande av upprättande av anställningsavtal vilka dessutom innebär 
en samsyn av lönesättning av vikarier inom såväl vård och omsorgs 
verksamhet samt för verksamhet inom lärande och stöd. 
Då HR-avdelningen är en stödfunktion i organisationen avses att arbeta 
vidare med en form av handbok för chefer och medarbetare vilken innefattar 
såväl rutiner och riktlinjer som lagstiftning och tillämpning inom området. 
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Arbetet med uppdatering av lönepolicy beräknas vara klar under hösten 
2017.

Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande av HR-chef Hanna Trädgårdh Oscarsson, daterat 
2017-03-28

Revisionsrapport från PwC - ”Rutiner inom lönehantering” Leksands 
kommun, oktober 2016

Kommunfullmäktiges beslut
Lägga revisionsrapporten och yttrandet avseende lönehantering till 
handlingarna.

Beslutet skickas till
HR-chef Hanna Trädgårdh Oscarsson
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§ 35 Dnr 2016/1571

Förstudie avseende fördelning av ansvar för 
samhällsbetalda resor i Dalarna

Beskrivning av ärendet
Region Dalarna ansvarar för, enligt samarbetsavtal, för särskild 
kollektivtrafik. Revisorerna i Region Dalarna, Landstinget Dalarna och 
länets kommuner har gemensamt beslutat att genomföra en förstudie 
avseende fördelningen av ansvaret för samhällsbetalda resor i Dalarna. 

Förstudien visar att det finns ingen koppling mellan beslut om färdtjänst och 
kommunernas betalning av tjänsten. De menar vidare att den interna 
kontrollen vad avser avtalshanteringen är inte tillfredställande. 

Studien menar att kommunikationen mellan fakturerande utförda enheter och 
de betalande kommunerna behöver förbättras och förslår att en 
samverkansgrupp kan vara ett lämpligt första steg för ökad förståelse och 
lyhördhet mellan enheterna. Deras sammanfattade bedömning är att 
verksamheten för samhällsbetalda resor inte fungerar på ett ändamålsenligt 
sätt och ekonomiskt tillfredställande sätt och att det finns anledning att gå 
vidare med en fördjupande granskning inom flera av områdena som de har 
berört.

Leksands kommunrevisorer har därför önskat att kommunstyrelsen yttrar sig 
om hur de brister som lyfts fram i förstudien hanteras i Leksands kommun.

Sektorns/avdelningens bedömning
Vård och omsorgs sektor vidhåller de brister som revisorerna lyfter fram i 
sin rapport. Det finns ingen koppling mellan beslut och betalning. 

Varje månad inkommer en massrapport från Dalatrafik till kommunens 
avgiftshandläggare över vilka individer som har nyttjat färdtjänst respektive 
omsorgsresa. Genom rapporten går det att utläsa statistik som är bra för 
kommunen att veta för att kunna följa kostnaderna.

Färdtjänstresa
Om de personer som har nyttjat färdtjänst är beviljad denna vet vi inte utan 
den kontrollen antas finnas hos färdtjänstbeställaren och chauffören som 
måste veta om den enskilde är beviljad färdtjänst och därmed har rätt till 
resan. 
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Avgiftshandläggaren för månadsstatistik över: Antal km, resor, egen- 
avgiften, kostnaden, ej samrådande resor, framkörning – km + antal + 
kostnaden, bomkörning – km och antal för varje månad.  

Sedan fördelas kostnaden till myndighetschef för godkännande av 
utbetalning av utförd tjänst till Dalatrafik. 

Omsorgsresa
Rätten till omsorgsresa registreras av avgiftshandläggaren. Rätten till 
beviljad resa ansvarar enhetschefer i verksamheten dit omsorgsresan sker. 
Därmed finns en större kontroll över vilka som har rätten till att använda 
färdmedlet. 

Avgiftshandläggaren för månadsstatistik över: Antal km, resor, egen- 
avgiften, kostnaden, ej samrådande resor, framkörning – km + antal + 
kostnaden, bomkörning – km och antal för varje månad.  

Utifrån underlaget skickar sedan avgiftshandläggaren kostnaden till 
avdelningschefen för godkännande av utförd tjänst till Dalatrafik.

Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande, daterat 2017-02-08
Förstudie, daterad 2016-05-17

Kommunfullmäktiges beslut
Lägga förstudien och yttrandet avseende fördelning av ansvar för 
samhällsbetalda resor i Dalarna till handlingarna.

Beslutet skickas till
Myndighetschef för vård och omsorg Katja Vestling
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§ 36 Dnr 2015/453

Fullmäktigeberedning - om historiska  personer, 
händelser och platser i Leksands kommun

Beskrivning av ärendet
Vid kommunfullmäktiges sammanträde den 17 oktober 2016 lämnades en 
slutrapport från fullmäktigeberedning om historiska personer, händelser och 
platser i Leksands kommun. 

En lista över 282 namn överlämnades till kommunfullmäktige. Beredningen 
prioriterade vissa namn som finns på en separat lista.

I och med att slutrapporten överlämnades beslutade kommunfullmäktige att 
entlediga beredningen.

Sektorns/avdelningens bedömning
Listan är en ”bank” att plocka namn ifrån när t.ex. något nytt ska instiftas. I 
samhällsutvecklingen i Leksands kommun ska namnen på listan finnas att 
använda vid behov.

Om både den prioriterade listan och den fullständiga listan överlämnas till 
sektor samhällsutveckling för förvaltning och användning kan namn från 
listan användas i kommunens samhällsutveckling när behov finns.

Fullmäktigeberedningen föreslog att listan skulle förvaltas av kultur-
avdelningen. Kulturavdelningen ingår i sektorn för samhällsutveckling vilket 
gör att de på så sätt tar del av listan. 

Samtliga verksamheter i kommunen ska vända sig till sektor samhälls-
utveckling om de vill föra dialog om att använda något namn från listan i 
samband med namngivning av något i sin verksamhet.

Beslutsunderlag
Protokollsutdrag från kommunstyrelsen 2017-03-06 § 34.

Kommunfullmäktiges beslut
Lägga informationen om kommunstyrelsens beslut i ärendet till 
handlingarna.
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§ 37 Dnr 2017/333

Anmälan av medborgarförslag om föreläsningsvecka 
för att skapa kontakter

Beskrivning av ärendet
Ett förslag på hur kommunen ska dra fördel av sommarboende med 
erfarenheter och kompetenser som skulle kunna agera föredragshållare. 
Syftet att skapa relationer, bredda kunskapen inom olika områden samt 
berika näringslivet i form av möjliga nya företag och öka tillgång på 
kompetens.

Beslutsunderlag
Medborgarförslag, daterat 2017-02-15

Kommunfullmäktiges beslut
Uppta medborgarförslaget för behandling och översända det till 
kommunstyrelsen för beredning och beslut.

Beslutet skickas till
Kommunstyrelsen
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§ 38 Dnr 2017/363

Anmälan av motion om konsumentvägledning i 
Leksands kommun

Beskrivning av ärendet
Vänsterpartiet har inkommit med en motion med ett önskemål om att 
Leksands kommun ska ha en konsumentvägledare som kan hjälpa 
kommunens medborgare.

Beslutsunderlag
Motion från Kajsa Fredholm (V), Inga Westlund (V) och Saga Vass (V) , 
daterad 2017-02-22

Kommunfullmäktiges beslut
Uppta motionen för behandling och översända den till kommunstyrelsen för 
beredning.

Beslutet skickas till
Kommunstyrelsen
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§ 39 Dnr 2017/444

Anmälan av medborgarförslag om säkerhetsutrustning 
till invånarna

Beskrivning av ärendet
Ett medborgarförslag har inkommit där förslagsställaren föreslår att 
Leksands kommun skänker en burk med försvarsspray till alla kvinnor över 
14 år. Som komplement till detta föreslår förslagsställaren att varje by, t.ex. 
byuppsyningsmannen, får minst en bilkamera som kan användas för att filma 
eventuella brott.

Beslutsunderlag
Medborgarförslag, daterat 2017-03-02

Kommunfullmäktiges beslut
Uppta medborgarförslaget för behandling och översända det till 
kommunstyrelsen för beredning och beslut.

Beslutet skickas till
Kommunstyrelsen
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§ 40 Dnr 2017/630

Anmälan av motion om riktlinjer och kommunal policy 
för visselblåsare inom Leksands kommun

Beskrivning av ärendet
En motion om att kommunen ta fram riktlinjer och en policy gällande 
visselblåsare inom Leksands kommun har inkommit från Magnus Brandt 
(SD).

Beslutsunderlag
Motion från Magnus Brandt (SD), inkommen 2017-04-07

Kommunfullmäktiges beslut
Uppta motionen för behandling och översända den till kommunstyrelsen för 
beredning.

Beslutet skickas till
Kommunstyrelsen
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§ 41 Dnr 2016/306

Rapportering enligt 16 kapitlet 6 f socialtjänstlagen av 
ej verkställda beslut enligt 4 kapitlet 1 § 
socialtjänstlagen och 9 § LSS - 2016.

Beskrivning av ärendet
Individnämnden ansvarar för utredning och beslut i ärenden som avser 
bistånd enligt socialtjänstlagen (2001:453) 4 kap. 1 § och insatser enligt lag 
(1993:387) om stöd och service 9 § och har rapporteringsskyldighet enligt 
SoL §16:6 samt LSS § 28 till kommunfullmäktige. 

Rapporten ska avse de ärenden som utmynnat i ett gynnande beslut som inte 
verkställts inom 3 månader. Rapporten ska även avse de ärenden där 
verkställighet påbörjats men av någon anledning avbrutits och inte 
verkställts på nytt inom tre månader.

Rapporten ska rapporteras kvartalsvis.

Rapportering avseende fjärde kvartalet 2016
För fjärde kvartalet 2016 finns sju ej verkställda beslut att rapportera: 

Ärende 1 - kvinna
Beslut: LSS, Bostad med särskild service 9 § 9 punkten
Datum för gynnande beslut: 2015-09-18

Ärende 2 - kvinna
Beslut: LSS, Bostad med särskild service 9 § 9 punkten
Datum för gynnande beslut: 2015-10-05

Ärende 3 - kvinna
Beslut: LSS, Bostad med särskild service 9 § 9 punkten
Datum för gynnande beslut: 2016-03-08

Ärende 4 – man
Beslut: LSS, Kontaktperson 9 § 4 punkten
Datum för gynnande beslut: 2016-05-31
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Ärende 5 - man
Beslut: LSS, Kontaktperson 9 § 4 punkten
Datum för gynnande beslut: 2016-06-10

Ärende 6 - man
Beslut: LSS, Kontaktperson 9 § 4 punkten
Datum för gynnande beslut: 2016-08-10

Ärende 7 - man
Beslut: LSS, Avlösarservice i hemmet 9 § 5 punkten
Datum för gynnande beslut: 2016-08-10

För tredje kvartalet 2016 finns ett beslut där verkställighet påbörjats men 
inte verkställts på nytt inom tre månader:

Ärende 8 – man
Beslut: LSS, Kontaktperson 9 § 4 punkten
Datum för gynnande beslut: 2016-02-01

Beslutsunderlag
Protokollsutdrag från kommunstyrelsen 2017-04-10 § 49

Kommunfullmäktiges beslut
Godkänna rapporteringen enligt 16 kapitlet 6 f socialtjänstlagen av ej 
verkställda beslut enligt 4 kapitlet 1 § socialtjänstlagen och 9 § LSS kvartal 
4/2016. 

Beslutet skickas till
Lärande och stöd Anna-Maria Jerström
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§ 42 Dnr 2017/375

Avsägelse - Britt-Marie Laurell (KD)

Beskrivning av ärendet
En avsägelse har inkommit från Britt-Marie Laurell (KD) där hon avsäger 
sig sin plats som ledamot i kommunfullmäktige.

Beslutsunderlag
Avsägelse från Britt-Marie Laurell (KD), daterad 2017-02-23

Kommunfullmäktiges beslut
1. Bevilja avsägelsen.

2. Skicka ärendet till länsstyrelsen för ny sammanräkning.

Beslutet skickas till
Länsstyrelsen i Dalarna

Britt-Marie Laurell

Administrativ service

47



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sida
1(1)

Sammanträdesdatum
2017-05-08

Kommunfullmäktige

Justeras Utdrag bestyrks

§ 43 Dnr 2017/590

Avsägelse - Johanna Reichel (M)

Beskrivning av ärendet
En avsägelse har inkommit från Johanna Reichel (M) där hon avsäger sig 
sina uppdrag som ledamot i kommunstyrelsen och ledamot i styrelsen för 
Sätergläntan

Beslutsunderlag
Avsägelse från Johanna Reichel (M), daterad 2017-03-30

Kommunfullmäktiges beslut
1. Bevilja avsägelserna.

2. Utse Sebastian Larssson (M) som ledamot i kommunstyrelsen efter 
Johanna Reichel (M) till och med 2018-12-31.

3. Utse Lena Forssell ( - ) som ledamot i styrelsen för Sätergläntan, Insjön, 
efter Johanna Reichel (M) till och med 2018-12-31.

Beslutet skickas till
Johanna Recihel 

Sebastian Larsson

Lena Forssell

Sätergläntan, Insjön

Administrativ service
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