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Närvarolista 
Beslutande  

Ledamöter 
 

Jimmy Karlsson (ByP) 
Viktor Zakrisson (S) 
Sebastian Larsson (M) 
Tomas Bergsten (C) 
Markus Kummu (V) 
Johan Fändriks (ByP) 
Ingrid Rönnblad (S) 
Carin Malm (KD) 
Sara Shahryari (M) 
Karin Byström (C) 
Gunnar Fälldin (ByP) 
Lars Halvarson (S) 
Yvonne Ineteg (V) 
Stefan Samuelsson (SD) 
Mats Stenmark (M) 
Karin Lundström (ByP) 
Susanne Albihn (S) 
Mats Erkers (C) 
Olle Berglund (MP) 
Mikael Kyller (KD) 
Ulrica Granberg (M) 
Amanda Mattsson Prepuk (V) 
Robin Malm (ByP) 
Lina Ruuth (SD) 
Kaj Bergenhill (M) 
Torbjörn Axklint (L) 
Mats Blomqvist (ByP) 
Lina Strandin (S) 
Camilla Nyman (V) 
Rikard Karlsson (ByP) 
Peter Cottino (S) 
Kerstin Marits (M) 
Per Wiman (KD) 
Andreas Ruuth (SD) 
Rebecca Karlsson (ByP) 
Susanne Mattes Gärtner (S) 
Lena Ihlar (V) 
 

 

Tjänstgörande ersättare Eva Kempff (C) ersätter Karin Mikkonen (C) 
Liv Lunde-Andersson (S) ersätter Erik Varghans (S) 
Björn Larsson (C) ersätter Mats Pettersson (C) 
Mattias Asp (SD) ersätter Anna-Lena Blomkvist (SD) 
 

Ej tjänstgörande ersättare 
 

Inga Westlund (V) 
Kenneth Dahlström (C) 
Kent Dahlquist (S) 
Jonny Wikström (ByP) 
Göran Petri (MP) 
Christina Asplund (S) 
Sven Påfvels (KD) 
Lena Bröms Burman (MP) 
Lisbeth Jonasson (V) 
 

Tjänstemän Kommundirektör Caroline Smitmanis Smids 
Kommunsekreterare Lotta Arnesson 
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Ärendelista 
 

§ 1 Fastställande av dagordning 
§ 2 Presentation av nya fullmäktige 
§ 3 Val av kommunfullmäktiges ordförande 
§ 4 Val av förste vice ordförande i kommunfullmäktige 
§ 5 Val av andre vice ordförande i kommunfullmäktige 
§ 6 Val av valberedning 
§ 7 Avtal Dalarnas samverkan och stödstruktur 2023-2026, socialtjänst och 

hälso- och sjukvård 
§ 8 Sammanträdesordning kommunfullmäktige 2023 
§ 9 Motion om uppdatering av miljöpolicy 
§ 10 Avsägelse av uppdrag som ledamot i kommunfullmäktige 
§ 11 Information till nyvalda fullmäktige 
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§ 1  

Fastställande av dagordning 
Beskrivning av ärendet 
Ålderspresident Kerstin Marits (M) förklarar sammanträdet öppnat och 
hälsar kommunfullmäktiges ledamöter, ersättare, press och åhörare 
välkomna till mandatperiodens första sammanträde. 
 
Ålderspresidenten leder sammanträdet till dess att nytt presidium har valts. 
 
Kommunfullmäktige ska fastställa dagordningen.  
 
Dagordningen presenteras enligt utskickat förslag med följande 
ändringar: 

• Anmälan av motion gällande uppdatering av miljöpolicy med 
tillhörande planer och mål läggs till som ärende. 

• Avsägelse av uppdrag som ledamot i kommunfullmäktige läggs till 
som ärende. 

• Information till nyvalda kommunfullmäktige läggs till som ärende.  
 

Kommunfullmäktiges beslutet  
1. Fastställa dagordningen enligt utsänt förslag med ovanstående tillägg.  
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§ 2  

Presentation av nya fullmäktige 

Beskrivning av ärendet 
Samtliga närvarande ledamöter i kommunfullmäktige presenterar sig.  

Kommunfullmäktiges beslut 
1. Lägga informationen till handlingarna.  
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§ 3 Dnr 2022/961 

Val av kommunfullmäktiges ordförande 

Beskrivning av ärendet 
De år då val av fullmäktige har ägt rum i hela landet, väljer fullmäktige 
bland ledamöterna en ordförande samt en förste och en andre vice 
ordförande (presidium). Presidievalen ska förrättas på ett sammanträde som 
hålls före utgången av oktober. Presidiet väljs för fullmäktiges löpande 
mandatperiod.  
 
Yrkanden 
Sebastian Larsson (M) föreslår att Mats Stenmark (M) utses till 
kommunfullmäktiges ordförande.  
 
Jimmy Karlsson (ByP) föreslår att Robin Malm (ByP) utses till 
kommunfullmäktiges ordförande. 

Beslutsgång 
Ordföranden ställer de två förslagen mot varandra och finner att 
kommunfullmäktige väljer Mats Stenmark (M) till ordförande i 
kommunfullmäktige.  
 
Omröstning 
Omröstning begärs och är sluten eftersom ärendet avser val. 
Ledamöterna Ingrid Rönnblad och Johan Fändriks utses till rösträknare. 
De röstande avger efter upprop enligt inkallelseordning sina valsedlar i en 
valurna. Ordförande röstar sist.  
Rösträknarna ser till att röstningen utförs på rätt sätt och 
kommunsekreteraren prickar av de röstande vid urnan. 
Fullmäktige ajourneras i fem minuter, kl 18.00-18.05. 
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Omröstningsresultat 
Antalet angivna röster är 41. Samtliga valsedlar är giltiga. 
28 ledamöter röstar på Mats Stenmark (M) och 13 ledamöter röstar på Robin 
Malm (ByP). 

Kommunfullmäktiges beslut 
1. Utse Mats Stenmark (M) till kommunfullmäktiges ordförande för 

perioden 2022-10-17 – 2026-10-14. 

Beslutet skickas till 
Mats Stenmark (M) 
Löneavdelningen 
Administrativ service 
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§ 4 Dnr 2022/961 

Val av förste vice ordförande i kommunfullmäktige 

Beskrivning av ärendet 
De år då val av fullmäktige har ägt rum i hela landet, väljer fullmäktige 
bland ledamöterna en ordförande samt en förste och en andre vice 
ordförande (presidium). Presidievalen ska förrättas på ett sammanträde som 
hålls före utgången av oktober. Presidiet väljs för fullmäktiges löpande 
mandatperiod. 

Yrkanden 
Jimmy Karlsson (ByP) föreslår att Robin Malm (ByP) utses som 
kommunfullmäktiges förste vice ordförande.  
 
Kommunfullmäktiges beslut 

1. Utse Robin Malm (ByP) till kommunfullmäktiges förste vice 
ordförande för perioden 2022-10-17 – 2026-10-14. 

Beslutet skickas till 
Robin Malm (ByP) 
Löneavdelningen 
Administrativ service 
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§ 5 Dnr 2022/961 

Val av andre vice ordförande i kommunfullmäktige 

Beskrivning av ärendet 
De år då val av fullmäktige har ägt rum i hela landet, väljer fullmäktige 
bland ledamöterna en ordförande samt en förste och en andre vice 
ordförande (presidium). Presidievalen ska förrättas på ett sammanträde som 
hålls före utgången av oktober. Presidiet väljs för fullmäktiges löpande 
mandatperiod. 

Yrkanden 
Viktor Zakrisson (S) föreslår att Lina Strandin (S) utses till andre vice 
ordförande i kommunfullmäktige.  
 
Kommunfullmäktiges beslut 

1. Utse Lina Strandin (S) till andre vice ordförande i 
kommunfullmäktige för perioden 2022-10-17 – 2026-10-14. 

Beslutet skickas till 
Lina Strandin (S) 
Löneavdelningen 
Administrativ service 
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§ 6 Dnr 2022/961 

Val av valberedning 

Beskrivning av ärendet 
På det första sammanträdet med nyvalda fullmäktige väljer fullmäktige en 
valberedning för den löpande mandatperioden. 
 
Valberedningen består av nio ledamöter och lika många ersättare. Bland 
ledamöterna väljer fullmäktige vid samma tillfälle en ordförande och en vice 
ordförande för den tid som de har valts att vara ledamöter. 
 
Valberedningen ska lägga fram förslag i alla valärenden som fullmäktige ska 
behandla med undantag av valen av fullmäktiges presidium, valberedning 
eller fyllnadsval som inte är ordförandeval. 
 
Fullmäktige kan dock besluta att förrätta val utan föregående beredning. 
Valberedningen bestämmer själv sina arbetsformer. 

Yrkanden 
Olle Berglund (MP) yrkar att varje parti ska ha en ledamot med i 
valberedningen. 
 
Jimmy Karlsson (ByP) yrkar att Rebecca Karlsson (ByP) utses till ordinarie 
ledamot i valberedningen och att Johan Fändriks (ByP) utses till ersättare i 
valberedningen. 
Viktor Zakrisson (S) yrkar att Viktor Zakrisson (S) utses till ordinarie 
ledamot i valberedningen och att Ingrid Rönnblad (S) utses till ersättare i 
valberedningen. 
Sebastian Larsson (M) yrkar att Sebastian Larsson (M) utses till ordinarie 
ledamot i valberedningen och att Mats Stenmark (M) utses till ersättare i 
valberedningen.  
Tomas Bergsten (C) yrkar att Karin Mikkonen (C) utses till ordinarie 
ledamot i valberedningen och att Karin Byström (C) utses till ersättare i 
valberedningen. 
Markus Kummu (V) yrkar att Markus Kummu (V) utses till ordinarie 
ledamot i valberedningen och att Yvonne Ineteg (V) utses till ersättare i 
valberedningen.  
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Lina Ruuth (SD) yrkar att Mattias Asp (SD) utses till ordinarie ledamot i 
valberedningen och att Andreas Ruuth (SD) utses till ersättare i 
valberedningen. 
Carin Malm (KD) yrkar att Sven Påfvels (KD) utses till ordinarie ledamot i 
valberedningen och att Carin Malm (KD) utses till ersättare i 
valberedningen. 
Olle Berglund (MP) yrkar att Olle Berglund (MP) utses till ordinarie ledamot 
i valberedningen och att Göran Petri (MP) utses till ersättare i 
valberedningen. 
Torbjörn Axklint (L) yrkar att Torbjörn Axklint (L) utses till ordinarie 
ledamot i valberedningen och att Maria Park (L) utses till ersättare i 
valberedningen. 
 
Viktor Zakrisson (S) föreslår Sebastian Larsson (M) som ordförande i 
valberedningen. 
Jimmy Karlsson (ByP) föreslår Rebecca Karlsson (ByP) som ordförande i 
valberedningen.  
 
 
Beslutsgång 
Ordföranden ställer yrkandena mot varandra och finner att 
kommunfullmäktige väljer Sebastian Larsson (M) till ordförande för 
valberedningen.  
 
Omröstning 
Omröstning begärs och är sluten eftersom ärendet avser val. 
Ledamöterna Ingrid Rönnblad och Johan Fändriks utses till rösträknare. 
De röstande avger efter upprop enligt inkallelseordning sina valsedlar i en 
valurna. Ordförande röstar sist.  
Rösträknarna ser till att röstningen utförs på rätt sätt och 
kommunsekreteraren prickar av de röstande vid urnan. 
Fullmäktige ajourneras i fem minuter, kl 18.27-18.32 
 
Omröstningsresultat 
Antalet angivna röster är 41. Samtliga valsedlar är giltiga. 
25 ledamöter röstar på Sebastian Larsson (M) och 16 ledamöter röstar på 
Rebecca Karlsson (ByP). 

Kommunfullmäktiges beslut 
1. Utse följande personer till ledamöter i valberedningen för perioden 

2022-10-17 – 2026-10-14: 
Rebecca Karlsson (ByP) 
Viktor Zakrisson (S) 
Sebastian Larsson (M) 
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Karin Mikkonen (C) 
Markus Kummu (V) 
Mattias Asp (SD) 
Sven Påfvels (KD) 
Olle Berglund (MP) 
Torbjörn Axklint (L) 

2. Utse följande personer till ersättare i valberedningen för perioden 
2022-10-17 – 2026-10-14: 
Johan Fändriks (ByP) 
Ingrid Rönnblad (S) 
Mats Stenmark (M) 
Karin Byström (C) 
Yvonne Ineteg (V) 
Andreas Ruuth (SD) 
Carin Malm (KD) 
Göran Petri (MP) 
Maria Park (L) 

3. Utse Sebastian Larsson (M) till ordförande i valberedningen för 
perioden 2022-10-17 – 2026-10-14 

4. Utse Rebecca Karlsson (ByP) till vice ordförande i valberedningen 
för perioden 2022-10-17 – 2026-10-14. 

Beslutet skickas till 
Samtliga valda 
Administrativ service 
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§ 7 Dnr 2022/1009 

Avtal Dalarnas samverkan och stödstruktur 2023-2026, 
socialtjänst och hälso- och sjukvård 
Beskrivning av ärendet 
Sedan 2010 har det pågått ett arbete med att utveckla regionala samverkans- 
och stödstrukturer (s.k. RSSer) för kunskapsutveckling inom socialtjänsten 
och den näraliggande hälso- och sjukvården i Sverige. En nationell plattform 
för arbetet med att utveckla en evidensbaserad praktik i socialtjänsten togs 
fram utifrån en överenskommelse mellan regeringen och SKL. Plattformen 
låg till grund för flera överenskommelser som sammantaget syftade till att 
bidra till att skapa regionala samverkansstrukturer mellan kommunerna och 
dåvarande landsting, för att stödja en evidensbaserad praktik och därigenom 
nå god kvalitet inom socialtjänsten och den näraliggande hälso- och 
sjukvården. Överenskommelserna omfattade utvecklingsmedel som 
fördelades över åren inom olika verksamhetsområden (äldre, missbruk, barn 
och unga m.fl.). 
 
De regionala samverkans- och stödstrukturerna verkar således på länsnivå 
och är utformade efter de förutsättningar och behov som föreligger inom 
respektive län. Det yttersta syftet för stödstrukturerna är emellertid 
detsamma, nämligen att bidra till utvecklingen och tillämpningen av en 
evidensbaserad praktik i socialtjänsten och den näraliggande hälso- och 
sjukvårdens verksamheter. RSS ska vidare stödja huvudmännen i deras 
samverkan och utgöra en arena för lokala prioriteringar och strategier. RSS 
stödjer därvid både samverkan mellan kommunerna och regionen samt 
samverkan mellan kommunerna i ett län. 
 
RSS Dalarna utgörs idag av Avdelningen för hälsa och välfärd inom Region 
Dalarna och sedan 2021 ingår avdelningen i Hälso- och 
sjukvårdsförvaltningen och den nya Enheten för ledningsstöd och strategi. 
Enheten utgör en stödenhet för regionens hälso-och sjukvård och inom 
enheten inryms även Avdelningen för kunskapsstyrning och Avdelningen för 
god och nära vård. Placeringen för RSS jämte dessa avdelningar är mycket 
gynnsam utifrån RSS arbete och uppdrag med kunskapsstyrning och god och 
nära vård. Avdelningen är tydliggjord som fristående aktör inom 
organisationen såtillvida att man enbart arbetar på uppdrag av kommunerna 
och regionen i samverkan, eller enbart på uppdrag av kommunerna.  

13Kommunfullmäktige 17 oktober
(Signerat, SHA-256 EE4E9D3DB36A4C692C89E6DDCF3A208EA979C77FE469E7A21AEE822E2B4DBBA7)

Sida 13 av 22



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 
2(3) 

Sammanträdesdatum 
2022-10-17 

 
  

Kommunfullmäktige   
 

 
 Utdrag bestyrks 
  

 

Gällande ledningsstrukturerna (numera Välfärdsrådet (politisk samverkan) 
och Länsnätverket för förvaltningschefer, Länschefsnätverket (samverkan 
tjänsteledning) har styrdokument fastställts som tydliggör respektive organs 
uppdrag, roll, ansvar och mandat. Länschefsnätverket utgör beredande organ 
till Välfärdsrådet. 
Förslaget är att det kommande avtalet ska omfatta en gemensam finansiering 
av fyra utvecklingsledartjänster med 1 mkr/per tjänst/år. Det kommer därvid 
inrymma lön och arbetsgivaravgifter, OH-kostnader, kompetensutveckling 
m.m. Beloppet kan även skapa ett mindre utrymme, en ”buffert”, som RSS 
kan nyttja till gemensamma aktiviteter mellan kommunerna och regionen 
som t.ex. konferenser och seminarier. 

Sektorns/avdelningens bedömning 
Då avtalets innehåll godkänns av Länschefsnätverket och även Välfärdsrådet 
vilka rekommenderar länets kommuner och regionen att teckna detta avtal är 
sektorn mycket positiv till förslaget och ställer sig bakom avtalsförslaget 
utifrån den samverkan- och stödstruktur som finns och som är en viktig del 
av kunskapsstyrningen i verksamheterna.  

Beslutsunderlag 
Utdrag ur sammanträdesprotokoll från kommunstyrelsen, daterat  
2022-10-03, § 131 
Tjänsteutlåtande daterat 2022-07-20 
Tjänsteskrivelse från Avdelningen Hälsa och Välfärd - Nytt avtal för 
Dalarnas regionala samverkans- och stödstruktur 2023-2026 

Yrkanden 
Olle Berglund (MP) yrkar att ärendet ska återremitteras för komplettering av 
kommunens motivering av varför denna utgift är motiverad. 
Viktor Zakrisson (S) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag. 
 
Beslutsgång 
Ordföranden frågar först kommunfullmäktige om ärendet ska avgöras idag 
eller återremitteras och finner att fullmäktige beslutar att ärendet ska avgöras 
idag. 
 

Kommunfullmäktiges beslut 
1. Anta avtal för Dalarnas samverkan- och stödstruktur 2023-2026 

avseende socialtjänst och hälso- och sjukvård. 
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Reservationer 
Olle Berglund (MP) reserverar sig skriftligt mot beslutet.  

Beslutet skickas till 
Socialchef, Ulrika Gärdsback 
Region Dalarna Avdelningen för Hälsa och Välfärd, Tanja Mårtensson 

15Kommunfullmäktige 17 oktober
(Signerat, SHA-256 EE4E9D3DB36A4C692C89E6DDCF3A208EA979C77FE469E7A21AEE822E2B4DBBA7)

Sida 15 av 22



16Kommunfullmäktige 17 oktober
(Signerat, SHA-256 EE4E9D3DB36A4C692C89E6DDCF3A208EA979C77FE469E7A21AEE822E2B4DBBA7)

Sida 16 av 22



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 
1(1) 

Sammanträdesdatum 
2022-10-17 

 
  

Kommunfullmäktige   
 

 
 Utdrag bestyrks 
  

 

§ 8 Dnr 2022/1140 

Sammanträdesordning kommunfullmäktige 2023 

Beskrivning av ärendet 
Förvaltningen har tagit fram förslag till sammanträdestider för 
kommunfullmäktige 2023. 
Förslag till tider: 

• Måndagen den 13 februari 

• Måndagen den 22 maj 

• Måndagen den 26 juni 

• Måndagen den 25 september 

• Måndagen den 6 november 

• Måndagen den 11 december 
Samtliga sammanträden börjar kl 18.30 om inte annat anges i kallelsen. 
 
Viktor Zakrisson (S) och Mikael Kyller (KD) gör ett medskick till presidiet 
att förlägga något möte under dagtid. 

Kommunfullmäktiges beslut 
1. Fastställa sammanträdesordning för kommunfullmäktige 2023. 

Beslutet skickas till 
Utskott 
Kommunstyrelsen 
Kommunens revisorer 
Kommundirektör 
Sektorchefer 
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§ 9 Dnr 2022/1264 

Motion om uppdatering av miljöpolicy 

Beskrivning av ärendet 
Olle Berglund (MP) har lämnat in en motion gällande uppdatering av 
miljöpolicy med tillhörande planer och mål. Det gäller miljöplan, klimat- 
och energiplan, naturvårdsplan och trafikplan. 
 
Motionären föreslår att: 

• Leksands kommun ska avsätta resurser för uppdatering av 
Miljöpolicy med tillhörande planer. Miljöplan med tillhörande mål 
samt plan för uppföljning, Klimat och energiplan med tillhörande mål 
samt plan för uppföljning, Naturvårdsplan med tillhörande mål samt 
plan för uppföljning och Trafikplan med tillhörande mål samt plan 
för uppföljning. 
Arbetet bör beakta den utvärdering av de tidigare planerna som 
förvaltningen genomfört. 
Arbetet ska inbegripa kommunens tolkning och tillämpning av de 
delar av Agenda 2030 samt Sveriges miljömål som kommunen är 
berörd av. 
Planer och mål bör ha 2030 som sluttidpunkt. Årliga uppföljningar 
bör planeras och även en revidering bör planeras till början av 
mandatperioden 2026-2030. 
 

• I ett första steg ska en resurssatt tidsplan tas fram som beskriver vad 
som krävs för arbetet och när detta arbete kan vara utfört. 
Ambitionen med tidsplanen bör vara att alla planer och mål är 
beslutade i fullmäktige under 2023.  
Tidsplanen ska presenteras för fullmäktige för beslut så snart som 
möjligt. 
 

• I ett andra steg genomförs själva arbetet. Planerna ska innehålla 
tolkningar och åtaganden relaterade till Sveriges miljömål och 
Agenda 2030. Dokumenten ska därmed möta de förväntningar som 
förarbetet till Leksands uppdaterade vision väckte att Leksands 
kommun ska ombesörja sin del av arbetet och insatserna för att 
hantera klimatkrisen.  
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Specifikt klimatplanen bör förutom förebyggande åtgärder för att 
förhindra eller mildra konsekvenserna av klimatkrisen även innehålla 
planer för att hantera händelser orsakade av klimatförändringarna. 
Policy, planer och mål bör föreläggas politiken för beslut så snart 
respektive dokument anses färdigt. 

Beslutsunderlag 
Motion daterad 2022-10-09 

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

beredning.  

Beslutet skickas till 
Kommunstyrelsen 
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§ 10 Dnr 2022/961 

Avsägelse av uppdrag som ledamot i 
kommunfullmäktige 

Beskrivning av ärendet 
Tomas Bergsten (C) har inkommit med en avsägelse av uppdraget som 
ledamot i kommunfullmäktige.  

Beslutsunderlag 
Avsägelse från Tomas Bergsten, inkommen 2022-10-10 

Kommunfullmäktiges beslut 
1. Bevilja avsägelsen från Tomas Bergsten (C) 
2. Begära ny sammanräkning från Länsstyrelsen i Dalarna avseende 

uppdraget som ledamot i kommunfullmäktige efter Tomas Bergsten 
(C) 

Beslutet skickas till 
Tomas Bergsten 
Administrativ service 
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§ 11  

Information till nyvalda fullmäktige 

Beskrivning av ärendet 
Kommunsekreterare, Lotta Arnesson, informerar om att nyvalda fullmäktige 
kommer att få utbildning av Kommunutbildarna gällande det politiska 
uppdraget. Förvaltningen kommer bland annat att utbilda fullmäktige i 
digitala verktyg och program som behövs i rollen som förtroendevald.  
 
Utbildningstillfällen: 
10 februari kl 8.30-16.30 – Kommunutbildarna 
15 februari kl 8.30-16.30 - Förvaltningen 

Kommunfullmäktiges beslut 
1. Lägga informationen till handlingarna.  
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Närvarolista 
Beslutande  


Ledamöter 
 


Jimmy Karlsson (ByP) 
Viktor Zakrisson (S) 
Sebastian Larsson (M) 
Tomas Bergsten (C) 
Markus Kummu (V) 
Johan Fändriks (ByP) 
Ingrid Rönnblad (S) 
Carin Malm (KD) 
Sara Shahryari (M) 
Karin Byström (C) 
Gunnar Fälldin (ByP) 
Lars Halvarson (S) 
Yvonne Ineteg (V) 
Stefan Samuelsson (SD) 
Mats Stenmark (M) 
Karin Lundström (ByP) 
Susanne Albihn (S) 
Mats Erkers (C) 
Olle Berglund (MP) 
Mikael Kyller (KD) 
Ulrica Granberg (M) 
Amanda Mattsson Prepuk (V) 
Robin Malm (ByP) 
Lina Ruuth (SD) 
Kaj Bergenhill (M) 
Torbjörn Axklint (L) 
Mats Blomqvist (ByP) 
Lina Strandin (S) 
Camilla Nyman (V) 
Rikard Karlsson (ByP) 
Peter Cottino (S) 
Kerstin Marits (M) 
Per Wiman (KD) 
Andreas Ruuth (SD) 
Rebecca Karlsson (ByP) 
Susanne Mattes Gärtner (S) 
Lena Ihlar (V) 
 


 


Tjänstgörande ersättare Eva Kempff (C) ersätter Karin Mikkonen (C) 
Liv Lunde-Andersson (S) ersätter Erik Varghans (S) 
Björn Larsson (C) ersätter Mats Pettersson (C) 
Mattias Asp (SD) ersätter Anna-Lena Blomkvist (SD) 
 


Ej tjänstgörande ersättare 
 


Inga Westlund (V) 
Kenneth Dahlström (C) 
Kent Dahlquist (S) 
Jonny Wikström (ByP) 
Göran Petri (MP) 
Christina Asplund (S) 
Sven Påfvels (KD) 
Lena Bröms Burman (MP) 
Lisbeth Jonasson (V) 
 


Tjänstemän Kommundirektör Caroline Smitmanis Smids 
Kommunsekreterare Lotta Arnesson 
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Ärendelista 
 


§ 1 Fastställande av dagordning 
§ 2 Presentation av nya fullmäktige 
§ 3 Val av kommunfullmäktiges ordförande 
§ 4 Val av förste vice ordförande i kommunfullmäktige 
§ 5 Val av andre vice ordförande i kommunfullmäktige 
§ 6 Val av valberedning 
§ 7 Avtal Dalarnas samverkan och stödstruktur 2023-2026, socialtjänst och 


hälso- och sjukvård 
§ 8 Sammanträdesordning kommunfullmäktige 2023 
§ 9 Motion om uppdatering av miljöpolicy 
§ 10 Avsägelse av uppdrag som ledamot i kommunfullmäktige 
§ 11 Information till nyvalda fullmäktige 
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§ 1  


Fastställande av dagordning 
Beskrivning av ärendet 
Ålderspresident Kerstin Marits (M) förklarar sammanträdet öppnat och 
hälsar kommunfullmäktiges ledamöter, ersättare, press och åhörare 
välkomna till mandatperiodens första sammanträde. 
 
Ålderspresidenten leder sammanträdet till dess att nytt presidium har valts. 
 
Kommunfullmäktige ska fastställa dagordningen.  
 
Dagordningen presenteras enligt utskickat förslag med följande 
ändringar: 


• Anmälan av motion gällande uppdatering av miljöpolicy med 
tillhörande planer och mål läggs till som ärende. 


• Avsägelse av uppdrag som ledamot i kommunfullmäktige läggs till 
som ärende. 


• Information till nyvalda kommunfullmäktige läggs till som ärende.  
 


Kommunfullmäktiges beslutet  
1. Fastställa dagordningen enligt utsänt förslag med ovanstående tillägg.  
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§ 2  


Presentation av nya fullmäktige 


Beskrivning av ärendet 
Samtliga närvarande ledamöter i kommunfullmäktige presenterar sig.  


Kommunfullmäktiges beslut 
1. Lägga informationen till handlingarna.  
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§ 3 Dnr 2022/961 


Val av kommunfullmäktiges ordförande 


Beskrivning av ärendet 
De år då val av fullmäktige har ägt rum i hela landet, väljer fullmäktige 
bland ledamöterna en ordförande samt en förste och en andre vice 
ordförande (presidium). Presidievalen ska förrättas på ett sammanträde som 
hålls före utgången av oktober. Presidiet väljs för fullmäktiges löpande 
mandatperiod.  
 
Yrkanden 
Sebastian Larsson (M) föreslår att Mats Stenmark (M) utses till 
kommunfullmäktiges ordförande.  
 
Jimmy Karlsson (ByP) föreslår att Robin Malm (ByP) utses till 
kommunfullmäktiges ordförande. 


Beslutsgång 
Ordföranden ställer de två förslagen mot varandra och finner att 
kommunfullmäktige väljer Mats Stenmark (M) till ordförande i 
kommunfullmäktige.  
 
Omröstning 
Omröstning begärs och är sluten eftersom ärendet avser val. 
Ledamöterna Ingrid Rönnblad och Johan Fändriks utses till rösträknare. 
De röstande avger efter upprop enligt inkallelseordning sina valsedlar i en 
valurna. Ordförande röstar sist.  
Rösträknarna ser till att röstningen utförs på rätt sätt och 
kommunsekreteraren prickar av de röstande vid urnan. 
Fullmäktige ajourneras i fem minuter, kl 18.00-18.05. 
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Omröstningsresultat 
Antalet angivna röster är 41. Samtliga valsedlar är giltiga. 
28 ledamöter röstar på Mats Stenmark (M) och 13 ledamöter röstar på Robin 
Malm (ByP). 


Kommunfullmäktiges beslut 
1. Utse Mats Stenmark (M) till kommunfullmäktiges ordförande för 


perioden 2022-10-17 – 2026-10-14. 


Beslutet skickas till 
Mats Stenmark (M) 
Löneavdelningen 
Administrativ service 
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§ 4 Dnr 2022/961 


Val av förste vice ordförande i kommunfullmäktige 


Beskrivning av ärendet 
De år då val av fullmäktige har ägt rum i hela landet, väljer fullmäktige 
bland ledamöterna en ordförande samt en förste och en andre vice 
ordförande (presidium). Presidievalen ska förrättas på ett sammanträde som 
hålls före utgången av oktober. Presidiet väljs för fullmäktiges löpande 
mandatperiod. 


Yrkanden 
Jimmy Karlsson (ByP) föreslår att Robin Malm (ByP) utses som 
kommunfullmäktiges förste vice ordförande.  
 
Kommunfullmäktiges beslut 


1. Utse Robin Malm (ByP) till kommunfullmäktiges förste vice 
ordförande för perioden 2022-10-17 – 2026-10-14. 


Beslutet skickas till 
Robin Malm (ByP) 
Löneavdelningen 
Administrativ service 
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§ 5 Dnr 2022/961 


Val av andre vice ordförande i kommunfullmäktige 


Beskrivning av ärendet 
De år då val av fullmäktige har ägt rum i hela landet, väljer fullmäktige 
bland ledamöterna en ordförande samt en förste och en andre vice 
ordförande (presidium). Presidievalen ska förrättas på ett sammanträde som 
hålls före utgången av oktober. Presidiet väljs för fullmäktiges löpande 
mandatperiod. 


Yrkanden 
Viktor Zakrisson (S) föreslår att Lina Strandin (S) utses till andre vice 
ordförande i kommunfullmäktige.  
 
Kommunfullmäktiges beslut 


1. Utse Lina Strandin (S) till andre vice ordförande i 
kommunfullmäktige för perioden 2022-10-17 – 2026-10-14. 


Beslutet skickas till 
Lina Strandin (S) 
Löneavdelningen 
Administrativ service 
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§ 6 Dnr 2022/961 


Val av valberedning 


Beskrivning av ärendet 
På det första sammanträdet med nyvalda fullmäktige väljer fullmäktige en 
valberedning för den löpande mandatperioden. 
 
Valberedningen består av nio ledamöter och lika många ersättare. Bland 
ledamöterna väljer fullmäktige vid samma tillfälle en ordförande och en vice 
ordförande för den tid som de har valts att vara ledamöter. 
 
Valberedningen ska lägga fram förslag i alla valärenden som fullmäktige ska 
behandla med undantag av valen av fullmäktiges presidium, valberedning 
eller fyllnadsval som inte är ordförandeval. 
 
Fullmäktige kan dock besluta att förrätta val utan föregående beredning. 
Valberedningen bestämmer själv sina arbetsformer. 


Yrkanden 
Olle Berglund (MP) yrkar att varje parti ska ha en ledamot med i 
valberedningen. 
 
Jimmy Karlsson (ByP) yrkar att Rebecca Karlsson (ByP) utses till ordinarie 
ledamot i valberedningen och att Johan Fändriks (ByP) utses till ersättare i 
valberedningen. 
Viktor Zakrisson (S) yrkar att Viktor Zakrisson (S) utses till ordinarie 
ledamot i valberedningen och att Ingrid Rönnblad (S) utses till ersättare i 
valberedningen. 
Sebastian Larsson (M) yrkar att Sebastian Larsson (M) utses till ordinarie 
ledamot i valberedningen och att Mats Stenmark (M) utses till ersättare i 
valberedningen.  
Tomas Bergsten (C) yrkar att Karin Mikkonen (C) utses till ordinarie 
ledamot i valberedningen och att Karin Byström (C) utses till ersättare i 
valberedningen. 
Markus Kummu (V) yrkar att Markus Kummu (V) utses till ordinarie 
ledamot i valberedningen och att Yvonne Ineteg (V) utses till ersättare i 
valberedningen.  
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Lina Ruuth (SD) yrkar att Mattias Asp (SD) utses till ordinarie ledamot i 
valberedningen och att Andreas Ruuth (SD) utses till ersättare i 
valberedningen. 
Carin Malm (KD) yrkar att Sven Påfvels (KD) utses till ordinarie ledamot i 
valberedningen och att Carin Malm (KD) utses till ersättare i 
valberedningen. 
Olle Berglund (MP) yrkar att Olle Berglund (MP) utses till ordinarie ledamot 
i valberedningen och att Göran Petri (MP) utses till ersättare i 
valberedningen. 
Torbjörn Axklint (L) yrkar att Torbjörn Axklint (L) utses till ordinarie 
ledamot i valberedningen och att Maria Park (L) utses till ersättare i 
valberedningen. 
 
Viktor Zakrisson (S) föreslår Sebastian Larsson (M) som ordförande i 
valberedningen. 
Jimmy Karlsson (ByP) föreslår Rebecca Karlsson (ByP) som ordförande i 
valberedningen.  
 
 
Beslutsgång 
Ordföranden ställer yrkandena mot varandra och finner att 
kommunfullmäktige väljer Sebastian Larsson (M) till ordförande för 
valberedningen.  
 
Omröstning 
Omröstning begärs och är sluten eftersom ärendet avser val. 
Ledamöterna Ingrid Rönnblad och Johan Fändriks utses till rösträknare. 
De röstande avger efter upprop enligt inkallelseordning sina valsedlar i en 
valurna. Ordförande röstar sist.  
Rösträknarna ser till att röstningen utförs på rätt sätt och 
kommunsekreteraren prickar av de röstande vid urnan. 
Fullmäktige ajourneras i fem minuter, kl 18.27-18.32 
 
Omröstningsresultat 
Antalet angivna röster är 41. Samtliga valsedlar är giltiga. 
25 ledamöter röstar på Sebastian Larsson (M) och 16 ledamöter röstar på 
Rebecca Karlsson (ByP). 


Kommunfullmäktiges beslut 
1. Utse följande personer till ledamöter i valberedningen för perioden 


2022-10-17 – 2026-10-14: 
Rebecca Karlsson (ByP) 
Viktor Zakrisson (S) 
Sebastian Larsson (M) 
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Karin Mikkonen (C) 
Markus Kummu (V) 
Mattias Asp (SD) 
Sven Påfvels (KD) 
Olle Berglund (MP) 
Torbjörn Axklint (L) 


2. Utse följande personer till ersättare i valberedningen för perioden 
2022-10-17 – 2026-10-14: 
Johan Fändriks (ByP) 
Ingrid Rönnblad (S) 
Mats Stenmark (M) 
Karin Byström (C) 
Yvonne Ineteg (V) 
Andreas Ruuth (SD) 
Carin Malm (KD) 
Göran Petri (MP) 
Maria Park (L) 


3. Utse Sebastian Larsson (M) till ordförande i valberedningen för 
perioden 2022-10-17 – 2026-10-14 


4. Utse Rebecca Karlsson (ByP) till vice ordförande i valberedningen 
för perioden 2022-10-17 – 2026-10-14. 


Beslutet skickas till 
Samtliga valda 
Administrativ service 


12







SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 
1(3) 


Sammanträdesdatum 
2022-10-17 


 
  


Kommunfullmäktige   
 


 
 Utdrag bestyrks 
  


 


§ 7 Dnr 2022/1009 


Avtal Dalarnas samverkan och stödstruktur 2023-2026, 
socialtjänst och hälso- och sjukvård 
Beskrivning av ärendet 
Sedan 2010 har det pågått ett arbete med att utveckla regionala samverkans- 
och stödstrukturer (s.k. RSSer) för kunskapsutveckling inom socialtjänsten 
och den näraliggande hälso- och sjukvården i Sverige. En nationell plattform 
för arbetet med att utveckla en evidensbaserad praktik i socialtjänsten togs 
fram utifrån en överenskommelse mellan regeringen och SKL. Plattformen 
låg till grund för flera överenskommelser som sammantaget syftade till att 
bidra till att skapa regionala samverkansstrukturer mellan kommunerna och 
dåvarande landsting, för att stödja en evidensbaserad praktik och därigenom 
nå god kvalitet inom socialtjänsten och den näraliggande hälso- och 
sjukvården. Överenskommelserna omfattade utvecklingsmedel som 
fördelades över åren inom olika verksamhetsområden (äldre, missbruk, barn 
och unga m.fl.). 
 
De regionala samverkans- och stödstrukturerna verkar således på länsnivå 
och är utformade efter de förutsättningar och behov som föreligger inom 
respektive län. Det yttersta syftet för stödstrukturerna är emellertid 
detsamma, nämligen att bidra till utvecklingen och tillämpningen av en 
evidensbaserad praktik i socialtjänsten och den näraliggande hälso- och 
sjukvårdens verksamheter. RSS ska vidare stödja huvudmännen i deras 
samverkan och utgöra en arena för lokala prioriteringar och strategier. RSS 
stödjer därvid både samverkan mellan kommunerna och regionen samt 
samverkan mellan kommunerna i ett län. 
 
RSS Dalarna utgörs idag av Avdelningen för hälsa och välfärd inom Region 
Dalarna och sedan 2021 ingår avdelningen i Hälso- och 
sjukvårdsförvaltningen och den nya Enheten för ledningsstöd och strategi. 
Enheten utgör en stödenhet för regionens hälso-och sjukvård och inom 
enheten inryms även Avdelningen för kunskapsstyrning och Avdelningen för 
god och nära vård. Placeringen för RSS jämte dessa avdelningar är mycket 
gynnsam utifrån RSS arbete och uppdrag med kunskapsstyrning och god och 
nära vård. Avdelningen är tydliggjord som fristående aktör inom 
organisationen såtillvida att man enbart arbetar på uppdrag av kommunerna 
och regionen i samverkan, eller enbart på uppdrag av kommunerna.  
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Gällande ledningsstrukturerna (numera Välfärdsrådet (politisk samverkan) 
och Länsnätverket för förvaltningschefer, Länschefsnätverket (samverkan 
tjänsteledning) har styrdokument fastställts som tydliggör respektive organs 
uppdrag, roll, ansvar och mandat. Länschefsnätverket utgör beredande organ 
till Välfärdsrådet. 
Förslaget är att det kommande avtalet ska omfatta en gemensam finansiering 
av fyra utvecklingsledartjänster med 1 mkr/per tjänst/år. Det kommer därvid 
inrymma lön och arbetsgivaravgifter, OH-kostnader, kompetensutveckling 
m.m. Beloppet kan även skapa ett mindre utrymme, en ”buffert”, som RSS 
kan nyttja till gemensamma aktiviteter mellan kommunerna och regionen 
som t.ex. konferenser och seminarier. 


Sektorns/avdelningens bedömning 
Då avtalets innehåll godkänns av Länschefsnätverket och även Välfärdsrådet 
vilka rekommenderar länets kommuner och regionen att teckna detta avtal är 
sektorn mycket positiv till förslaget och ställer sig bakom avtalsförslaget 
utifrån den samverkan- och stödstruktur som finns och som är en viktig del 
av kunskapsstyrningen i verksamheterna.  


Beslutsunderlag 
Utdrag ur sammanträdesprotokoll från kommunstyrelsen, daterat  
2022-10-03, § 131 
Tjänsteutlåtande daterat 2022-07-20 
Tjänsteskrivelse från Avdelningen Hälsa och Välfärd - Nytt avtal för 
Dalarnas regionala samverkans- och stödstruktur 2023-2026 


Yrkanden 
Olle Berglund (MP) yrkar att ärendet ska återremitteras för komplettering av 
kommunens motivering av varför denna utgift är motiverad. 
Viktor Zakrisson (S) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag. 
 
Beslutsgång 
Ordföranden frågar först kommunfullmäktige om ärendet ska avgöras idag 
eller återremitteras och finner att fullmäktige beslutar att ärendet ska avgöras 
idag. 
 


Kommunfullmäktiges beslut 
1. Anta avtal för Dalarnas samverkan- och stödstruktur 2023-2026 


avseende socialtjänst och hälso- och sjukvård. 
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Reservationer 
Olle Berglund (MP) reserverar sig skriftligt mot beslutet.  


Beslutet skickas till 
Socialchef, Ulrika Gärdsback 
Region Dalarna Avdelningen för Hälsa och Välfärd, Tanja Mårtensson 
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§ 8 Dnr 2022/1140 


Sammanträdesordning kommunfullmäktige 2023 


Beskrivning av ärendet 
Förvaltningen har tagit fram förslag till sammanträdestider för 
kommunfullmäktige 2023. 
Förslag till tider: 


• Måndagen den 13 februari 


• Måndagen den 22 maj 


• Måndagen den 26 juni 


• Måndagen den 25 september 


• Måndagen den 6 november 


• Måndagen den 11 december 
Samtliga sammanträden börjar kl 18.30 om inte annat anges i kallelsen. 
 
Viktor Zakrisson (S) och Mikael Kyller (KD) gör ett medskick till presidiet 
att förlägga något möte under dagtid. 


Kommunfullmäktiges beslut 
1. Fastställa sammanträdesordning för kommunfullmäktige 2023. 


Beslutet skickas till 
Utskott 
Kommunstyrelsen 
Kommunens revisorer 
Kommundirektör 
Sektorchefer 
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§ 9 Dnr 2022/1264 


Motion om uppdatering av miljöpolicy 


Beskrivning av ärendet 
Olle Berglund (MP) har lämnat in en motion gällande uppdatering av 
miljöpolicy med tillhörande planer och mål. Det gäller miljöplan, klimat- 
och energiplan, naturvårdsplan och trafikplan. 
 
Motionären föreslår att: 


• Leksands kommun ska avsätta resurser för uppdatering av 
Miljöpolicy med tillhörande planer. Miljöplan med tillhörande mål 
samt plan för uppföljning, Klimat och energiplan med tillhörande mål 
samt plan för uppföljning, Naturvårdsplan med tillhörande mål samt 
plan för uppföljning och Trafikplan med tillhörande mål samt plan 
för uppföljning. 
Arbetet bör beakta den utvärdering av de tidigare planerna som 
förvaltningen genomfört. 
Arbetet ska inbegripa kommunens tolkning och tillämpning av de 
delar av Agenda 2030 samt Sveriges miljömål som kommunen är 
berörd av. 
Planer och mål bör ha 2030 som sluttidpunkt. Årliga uppföljningar 
bör planeras och även en revidering bör planeras till början av 
mandatperioden 2026-2030. 
 


• I ett första steg ska en resurssatt tidsplan tas fram som beskriver vad 
som krävs för arbetet och när detta arbete kan vara utfört. 
Ambitionen med tidsplanen bör vara att alla planer och mål är 
beslutade i fullmäktige under 2023.  
Tidsplanen ska presenteras för fullmäktige för beslut så snart som 
möjligt. 
 


• I ett andra steg genomförs själva arbetet. Planerna ska innehålla 
tolkningar och åtaganden relaterade till Sveriges miljömål och 
Agenda 2030. Dokumenten ska därmed möta de förväntningar som 
förarbetet till Leksands uppdaterade vision väckte att Leksands 
kommun ska ombesörja sin del av arbetet och insatserna för att 
hantera klimatkrisen.  
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Specifikt klimatplanen bör förutom förebyggande åtgärder för att 
förhindra eller mildra konsekvenserna av klimatkrisen även innehålla 
planer för att hantera händelser orsakade av klimatförändringarna. 
Policy, planer och mål bör föreläggas politiken för beslut så snart 
respektive dokument anses färdigt. 


Beslutsunderlag 
Motion daterad 2022-10-09 


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


beredning.  


Beslutet skickas till 
Kommunstyrelsen 
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§ 10 Dnr 2022/961 


Avsägelse av uppdrag som ledamot i 
kommunfullmäktige 


Beskrivning av ärendet 
Tomas Bergsten (C) har inkommit med en avsägelse av uppdraget som 
ledamot i kommunfullmäktige.  


Beslutsunderlag 
Avsägelse från Tomas Bergsten, inkommen 2022-10-10 


Kommunfullmäktiges beslut 
1. Bevilja avsägelsen från Tomas Bergsten (C) 
2. Begära ny sammanräkning från Länsstyrelsen i Dalarna avseende 


uppdraget som ledamot i kommunfullmäktige efter Tomas Bergsten 
(C) 


Beslutet skickas till 
Tomas Bergsten 
Administrativ service 
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§ 11  


Information till nyvalda fullmäktige 


Beskrivning av ärendet 
Kommunsekreterare, Lotta Arnesson, informerar om att nyvalda fullmäktige 
kommer att få utbildning av Kommunutbildarna gällande det politiska 
uppdraget. Förvaltningen kommer bland annat att utbilda fullmäktige i 
digitala verktyg och program som behövs i rollen som förtroendevald.  
 
Utbildningstillfällen: 
10 februari kl 8.30-16.30 – Kommunutbildarna 
15 februari kl 8.30-16.30 - Förvaltningen 


Kommunfullmäktiges beslut 
1. Lägga informationen till handlingarna.  
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