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Kommunfullmäktige
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Beslutande Ledamöter
Se närvarolista sidan 2

Övriga närvarande Ej tjänstgörande ersättare
Se närvarolista sidan 3

Tjänstemän
Se närvarolista sidan 3
Övriga
Se närvarolista sidan 3

Justeringens plats och tid  

Underskrifter
Paragrafer 1-17

Ordförande
Aarno Magnusson (C), §§ 1-5           Per-Erik Ingels (C), §§ 6-17 
Magnusson (C)

Justerare
Karin Nyström (S)                  Karin Andersson (C)
                                                                                                              

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

Organ Kommunfullmäktige

Sammanträdesdatum 2018-10-16

Datum då anslaget sätts upp 2018-10-26 Datum då anslaget tas ned 2018-11-17

Förvaringsplats för protokollet Kommunhuset, administrativ service

Underskrift
Björn Arrias
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Närvarolista
Beslutande

Ledamöter Ulrika Liljeberg (C)
Viktor Zakrisson (S)
Sebastian Larsson (M)
Per-Erik Ingels (C)
Mikael Kyller (KD)
Ingrid Rönnblad (S)
Inga Westlund (V)
Håkan Blomkvist (SD)
Karin Byström (C)
Jimmy Karlsson (BP)
Sara Shahryari (M)
Aarno Magnusson (C)
Lars Halvarsson (S)
Karin Andersson (C)
Mats Aspemo (M)
Ros-Marie Svanborg (S)
Kia Rolands (KD)
Kenneth Dahlström (C)
Yvonne Ineteg (V)
Inger Matsson (SD)
Jan-Olof Karlsson (S)
Rune Bröms (C)
Mats Stenmark (M)
Karin Lundström (BP)
Lotten Kluck (L)
Elisabet Ingels (C)
Birgitta Jansson (S)
Per Wiman (KD)
Ewa Fogelström (C)

Per Spik (M)
Axel Agnas Britts (S)
Markus Kummu (V)
Anna-Lena Blomkvist (SD)
Roger Arvidsson (C)
Kerstin Marits (M)
Mats Pettersson (C)
Karin Nyström (S)
Gunnar Fälldin (BP)
Eva Kempff (C)
Margareta Jobs (KD)
Kent Dahlquist (S)
Pg Gregard (M)
Mats Erkers (C)
Ewa Berglund (V)
Lina Ruuth (SD)
Siv Mattes Gärtner (S)
Marie Johansson-Grop (C)
Ulrica Granberg (M)
Mats Fogelström (C)
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Tjänstgörande ersättare  

Övriga närvarande

Ej tjänstgörande ersättare Hans-Olof Bogren (C)
Mats Backlund (C)
Tomas Bergsten (C)
Gittan Lokgård (C)
Kristina Hollsten (C)
Liv Lunde-Andersson (S)
Mats Rönnblad (S)
Roger Åström (M)
Gunilla Klingh (M)
Inga-Lill Öhman (M)
Olle Berglund (V)
Andreas Ruuth (SD)
David Edin (BP)
Eva Jonasson (L)

Tjänstemän Kommundirektör Göran Wigert 
Kommunsekreterare Björn Arrias
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Ärendelista

§ 1 Öppnande av fullmäktige och 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 Delårsbokslut per den 31 augusti 2018 med årsprognos (muntlig 

föredragning)
§ 8 Bildande av kommunalförbund för kommunens räddningstjänstansvar
§ 9 Personalpolitiskt program
§ 10 Lönepolicy för Leksands kommun
§ 11 Reglemente och handledning för intern kontroll i Leksands kommun
§ 12 Informationssäkerhetspolicy
§ 13 Översiktsplan
§ 14 Motion om att förbjuda fyrverkerier
§ 15 Yttrande och granskning av - "Mest sjuka äldre - samgranskning Dalarna"
§ 16 Sammanträdesordning 2019
§ 17 Fyllnadsval av nämndeman till Mora tingsrätt
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§ 1  

Öppnande av kommunfullmäktiges sammanträde 

Beskrivning av ärendet
Ålderspresidenten Aarno Magnusson (C) 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.

Yrkanden
Ålderspresidenten Aarno Magnusson (C) föreslår att presentation av nya 
fullmäktige görs först samt att fullmäktige lägger ytterligare ett ärende till 
dagordningen - Fyllnadsval nämndeman till Mora tingsrätt. 

Kommunfullmäktiges beslut
Fastställa dagordningen med ändringen att presentation av nya fullmäktige 
hanteras som första ärende samt med tillägget av ärendet Fyllnadsval 
nämndeman till Mora tingsrätt.
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§ 2

Presentation av nya fullmäktige

Beskrivning av ärendet
Samtliga närvarande ledamöter och ersättare i kommunfullmäktige 
presenterar sig.

Kommunfullmäktiges beslut
Lägga informationen till handlingarna.
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§ 3 Dnr 2018/1363

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
Kenneth Dahlström föreslår att Per-Erik Ingels (C) utses till 
kommunfullmäktiges ordförande. 

Kommunfullmäktiges beslut
Utse Per-Erik Ingels (C) till kommunfullmäktiges ordförande för perioden 
2018-10-16   2022-10-14.

Beslutet skickas till
Per-Erik Ingels (C)

Administrativ service för vidarebefordran till berörda i förvaltningen
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§ 4 Dnr 2018/1363

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
Viktor Zakrisson (S) föreslår att Birgitta Jansson (S) utses till förste vice 
ordförande i kommunfullmäktige. 

Kommunfullmäktiges beslut
Utse Birgitta Jansson (S) till kommunfullmäktiges förste vice ordförande för 
perioden 2018-10-16   2022-10-14.

Beslutet skickas till
Birgitta Jansson (S)

Administrativ service för vidarebefordran till berörda i förvaltningen
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§ 5 Dnr 2018/1363

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
Sebastian Larsson (M) föreslår att Mats Stenmark (M) utses till 
kommunfullmäktiges andre vice ordförande. 

Kommunfullmäktiges beslut
Utse Mats Stenmark (M) till kommunfullmäktiges andre vice ordförande för 
perioden 2018-10-16   2022-10-14.

Beslutet skickas till
Mats Stenmark (M)

Administrativ service för vidarebefordran till berörda i förvaltningen
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§ 6 Dnr 2018/1365

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 (9) 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
Kenneth Dahlström yrkar följande:

att Ulrika Liljeberg (C) och Karin Andersson (C) utses till ordinarie 
ledamöter i valberedningen,

att Kenneth Dahlström (C) utses till ersättare i valberedningn, samt

att Ulrika Liljeberg (C) utses till ordförande i valberedningen.

Lotten Kluck (L) yrkar att Lotten Kluck (L) utses till ersättare i 
valberedningen.

Sebastian Larsson (M) yrkar att Sebastian Larsson (M) och Mats Stenmark 
(M) utses till ordinarie ledamöter samt att PG Gregard och Kerstin Marits 
utses till ersättare i valberedningen.

Per Wiman (KD) yrkar att Mikael Kyller (KD) utses till ordinarie ledamot 
och att Kia Rolands utses till ersättare i valberedningen.

Viktor Zakrisson yrkar följande:

att Viktor Zakrisson (S) utses till ordinarie ledamot i valberedningen,

att Ingrid Rönnblad (S) utses till ersättare i valberedningen, samt 

att Viktor Zakrisson (S) utses till vice ordförande i valberedningen.
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Inga Westlund (V) yrkar att Yvonne Ineteg (V) utses till ordinarie ledamot i 
valberedningen och att Olle Berglund (V) utses till ersättare i 
valberedningen.

Karin Lundström (BP) yrkar att Jimmy Karlsson (BP) utses till ordinarie 
ledamot i valberedningen och att Gunnar Fälldin (BP) utses till ersättare i 
valberedningen.

Anna-Lena Blomkvist (SD) yrkar att Lina Ruuth (SD) utses till ordinarie 
ledamot i valberedningen och att Inger Matsson (SD) utses till ersättare i 
valberedningen

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

2018-10-16   2022-10-14:

Ulrika Liljeberg (C)

Karin Andersson (C) 

Sebastian Larsson (M) 

Mats Stenmark (M) 

Mikael Kyller (KD) 

Viktor Zakrisson (S) 

Yvonne Ineteg (V) 

Jimmy Karlsson (BP) 

Lina Ruuth (SD) 

2. Utse följande personer till ersättare i valberedningen för perioden 
2018-10-16   2022-10-14:

Kenneth Dahlström (C) 

Lotten Kluck (L) 

PG Gregard (M) 

Kerstin Marits (M) 

Kia Rolands (KD) 

Ingrid Rönnblad (S) 

Olle Berglund (V) 

Gunnar Fälldin (BP) 

Inger Matsson (SD) 

3. Utse Ulrika Liljeberg (C) till ordförande i valberedningen.
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4. Utse Viktor Zakrisson (S) till vice ordförande i valberedningen.

Beslutet skickas till
Samtliga valda

Administrativ service, för vidarebefordran till berörda i förvaltningen.
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§ 7 Dnr 2018/1298

Delårsbokslut per den 31 augusti 2018 med årsprognos 
(muntlig föredragning)

Beskrivning av ärendet
Kommundirektör Göran Wigert redogör muntligen för delårsbokslutet per 
den 31 augusti 2018 med helårsprognos. Delårsbokslutet kommer att beredas 
av kommunstyrelsen och därefter komma som ett ärende för fullmäktige.

Den ekonomiska prognosen visar på ett överskott på 0,1 miljoner kronor 
(mkr), motsvarande 0,0 % av skatter och bidrag. Budget för 2018 är 3,9 mkr 
(0,4 %). Jämfört med budget är resultatet positivt, men jämfört med 
kommunens mål på 2 % är det inte tillräckligt. 

Sektorerna förväntas göra ett underskott på -20,8 mkr under året, varav 
sektor Lärande och stöd -20,3 mkr. 

Kommunfullmäktiges beslut
Lägga informationen till handlingarna.

Beslutet skickas till
Kommundirektör Göran Wigert

Ekonomichef Lars Bäcksholm
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§ 8 Dnr 2017/735

Bildande av kommunalförbund för kommunens 
räddningstjänstansvar

Beskrivning av ärendet
I början av 2017 genomfördes en förstudie för att utreda förutsättningarna till 
en fördjupad räddningstjänstsamverkan mellan Leksand, Malung-Sälen, 
Mora, Orsa, Vansbro och Älvdalens kommuner. 

Senare under 2017 tog Leksand (KS 2017-06-12, § 94), Mora, Orsa, 
Vansbro och Älvdalens kommuner beslut om en gemensam 
utredningsorganisation som har haft till uppdrag att undersöka 
förutsättningarna för en fördjupad samverkan i ett gemensamt 
kommunalförbund för kommunernas räddningstjänstansvar, vilket omfattar 
olycksförebyggande verksamhet och operativa räddningsinsatser och ta fram 
ett konkret förslag till bildande av ett kommunalförbund med start 1 januari 
2019. Målet är att säkerställa en fungerande räddningstjänst nu och i 
framtiden genom fördjupad samverkan mellan kommunerna. 

Att bedriva kommunal räddningstjänst innebär ett ständigt arbete mot färre 
olyckor samtidigt som kraven på den enskilde kommunens förmåga till 
räddningsinsats ökar i takt med att samhället utvecklas och förändras. För att 
klara detta samverkar majoriteten av Sveriges kommuner vad det gäller sitt 
räddningstjänstansvar genom civilrättsliga avtal, gemensam nämnd eller 
kommunalförbund. 

Riksdagen har via lagstiftningen sedan 1986 uppmanat kommunerna att 
samverka vad det gäller räddningstjänstansvaret. Med erfarenheter från 
skogsbranden i Västmanland konstaterar regeringen bland annat att det ser 
för olika ut i Sverige och beslutade därför om en översyn av den kommunala 
räddningstjänsten. Den statliga utredningen En effektivare kommunal 
räddningstjänst” (SOU 2018:54) konstaterar att framtidens olyckor sannolikt 
blir större och mer komplexa till följd av klimatförändringar, attentat och ett 
mer sårbart samhälle. Därför föreslås författningskrav på exempelvis 
utvecklad samverkan mellan kommunerna, skyldighet att upprätthålla 
systemledning, säkerställa kompetens och rättssäkerhet i det 
olycksförebyggande arbetet samt öka jämställdhet och mångfald inom 
räddningstjänstorganisationerna.
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Det är framför allt tre motiv bakom viljan att samverka i ett gemensamt 
kommunalförbund: 

 Stärka ledningsorganisationen så att de blir robusta och uthålliga med 
förmåga att leda framtidens alltmer komplexa räddningsinsatser.

 Öka slagkraften och möjliggöra systematisk resursförstärkning vid 
stora och komplexa insatser.

 Öka förmågan att rekrytera och attrahera kompetent personal, både 
inom den olycksförebyggande och operativa 
räddningstjänstverksamheten.

Uppdraget till räddningstjänstförbundet
Det uppdrag som medlemskommunerna lämnar över till kommunalförbundet 
är att i förbundsmedlemmarnas ställe fullfölja de skyldigheter som åvilar 
kommunerna enligt lagen (2003:778) om skydd mot olyckor samt enligt 
förordningen (2003:789) om skydd mot olyckor. 

Det innebär i praktiken att det är den s.k traditionella brandkårsverksamheten 
som lämnas över till förbundet. Denna verksamhet finansieras av 
kommunernas medlemsbidrag till förbundet. Därutöver kan kommunerna 
uppdra åt förbundet att lösa andra uppgifter som förbundet och 
medlemskommunen kommer överens om och förbundet ersätts för dessa 
arbeten utöver medlemsbidraget. 

Organisation
Den politiska ledningen för förbundet ska utgöras av en direktion och 
förbundet kommer att ledas av en förbundsdirektör, tillika räddningschef. 
Med anledning av nuvarande riskbild och geografiska utbredning av 
förbundet kommer samtliga brandstationer som finns idag även finnas i 
förbundet. 

Ekonomi
För att beräkna medlemmarnas andelar i förbundet har budgeten för 2017 
varit en utgångspunkt. För att säkerställa att dessa kostnader redovisats på ett 
likartat sätt har de olika kostnadsslagen genomlysts och det har gjorts 
justeringar för att få fram jämförbara ekonomiska uppställningar. Likaså har 
kommuncentrala poster för räddningstjänsten identifierats samt 
kapitalkostnaderna ensade vad det gäller avskrivningstider och internränta. 

Med detta som underlag kan medlemsandelarna fastställas och 
fördelningsnyckeln utgöra grund för fördelning av kostnaderna och 
förbundsmedlemmarnas andel i kommunalförbundets tillgångar och skulder. 
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Medlem Andel Bidrag 2019 exkl hyra, tkr
Leksand 17,5 % 9 600
Mora 34,7 % 19 085
Orsa 10,8 % 5 927
Vansbro 12,6 % 6 940
Älvdalen 24,4 % 13 406
Summa 100,0% 54 958

Under de tre första åren har parterna möjlighet att påkalla omförhandling av 
medlemsandelarnas fördelning. En omförhandling ska följa den ordinarie 
budgetprocessen. 

I händelse av större förändringar vid exempelvis investering i ny 
brandstation, behov av att utöka beredskapen eller andra betydande 
avtalsmässiga förändringar vars nytta inte kan tillgodogöras samtliga 
medlemskommuner, är detta grund för förhandling av medlemmarnas andel.

Beslutsunderlag
Utdrag ur kommunstyrelsens sammanträdesprotokoll, daterat 2018-09-24, 
§ 114

Förslag till förbundsordning, daterat 2018-08-15

Förslag till reglemente för direktionen, daterat 2018-08-15

Överenskommelse avseende medlemsavgift daterad 2018-08-16  

Tjänsteutlåtande, daterat 2018-08-16

Yrkanden
Ulrika Liljeberg (C) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag till beslut.

Kommunfullmäktiges beslut
1. Fastställa förbundsordning för Brandkåren Norra Dalarna, i enlighet med 

förslag daterat 2018-08-15.

2. Fastställa reglemente för direktionen Brandkåren Norra Dalarna, i 
enlighet med förslag daterat 2018-08-15.

3. Utse kommunstyrelsens ordförande till ledamot och oppositionsrådet till 
ersättare i interimsdirektionen Brandkåren Norra Dalarna för perioden 
2018-11-01—2018-12-31.

4. Utse kommunstyrelsens ordförande till ledamot och oppositionsrådet till 
ersättare i förbundsdirektionen Brandkåren Norra Dalarna för perioden 
2019-01-01—2022-12-31.

16



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sida
4(4)

Sammanträdesdatum
2018-10-16

Kommunfullmäktige

Justeras Utdrag bestyrks

5. Kommunfullmäktige utser revisor till Brandkåren Norra Dalarna för 
perioden 2019-01-01 – 2022-12-31.

6. Beslutet gäller under förutsättning att samtliga deltagande kommuner 
fattar likalydande beslut.

Beslutet skickas till
Mora kommun

Orsa kommun

Vansbro kommun

Älvdalens kommun

Kommundirektör Göran Wigert

Ekonomichef Lars Bäcksholm

Räddningschef Krister Ejeros
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§ 9 Dnr 2018/264

Personalpolitiskt program

Beskrivning av ärendet
HR-avdelningen har arbetat fram förslag till personalpolitiskt program i 
Leksands kommun.

Det personalpolitiska programmet ger uttryck för ett gemensamt 
förhållningssätt och en viljeinriktning och blir verklighet då politiker, ledare 
och medarbetare gemensamt tar ansvar för att tillämpa det. Utgångspunkten 
är ett medborgarfokus vilket innebär att alla är delaktiga i att utveckla arbetet 
för att ge bästa möjliga service och kvalitet gentemot våra medborgare.

Beslutsunderlag
Utdrag ur kommunstyrelsens sammanträdesprotokoll, daterat 2018-06-07, 
§ 87

Tjänsteutlåtande av HR-chefen Hanna Trädgårdh Oscarsson, 
daterat 2018-04-12

Förvaltningens förslag till personalpolitiskt program

Socialdemokraternas förslag till personalpolitiskt program, inkommet 2018-
05-17

Yrkanden
Ulrika Liljeberg (C), Lotten Kluck (L), Sebastian Larsson (M) och Mikael 
Kyller (KD) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag till beslut.

Viktor Zakrisson (S) och Inga Westlund (V) yrkar bifall till 
Socialdemokraternas förslag till personalpolitiskt program.

Propositionsordning
Ordföranden ställer de båda yrkandena mot varandra och finner att 
fullmäktige bifaller kommunstyrelsens förslag till beslut.

Kommunfullmäktiges beslut
1. Anta personalpolitiskt program för Leksands kommun i enlighet med 

förvaltningens förslag.
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Reservationer
Viktor Zakrisson (S), Ingrid Rönnblad (S), Lars Halvarsson (S), Ros-Marie 
Svanborg (S), Jan-Olof Karlsson (S), Birgitta Jansson (S), Axel Agnas Britts 
(S), Karin Nyström (S), Kent Dahlquist (S), Siv Mattes Gärtner (S), Inga 
Westlund (V), Yvonne Ineteg (V), Markus Kummu (V) och Ewa 
Berglund (V) reserverar sig mot ovanstående beslut till förmån för 
Socialdemokraternas förslag till personalpolitiskt program.

Beslutet skickas till
HR-chefen Hanna Trädgårdh Oscarsson
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§ 10 Dnr 2017/1785

Lönepolicy för Leksands kommun

Beskrivning av ärendet
HR-avdelningen har tagit fram en ny lönepolicy för Leksands kommun. 

Lönebildningen har förändrats från den gamla lönepolicyn. Leksands 
kommun har tagit fram en ”farmors-princip”, vilket innebär att chefen vid 
nyanställning får ett lönespann att förhålla sig till ifrån HR-avdelningen. HR-
chefen ska även skriva under anställningsavtalet för att det ska vara giltigt, 
så kallat villkorat avtal. 

Förhållningssättet kring lön har också ändrats från att föra dialog kring 
”påslag” till att föra dialog kring ”ny lön” i resultat- och 
uppföljningssamtalet (tidigare kallat lönesamtalet). Det grundar sig på 
synsättet att ju högre lön desto större förväntan på kvalitet och prestation. 
Därför kan två likvärdiga prestationer belönas med olika nivå på påslag.

Med lönepolicy menas de regler och värderingar som styr lönebildningen. 
Lönepolicyn ska vara ett redskap för kommunen i arbetet med att nå största 
möjliga måluppfyllelse i verksamheten.  Lönepolitiken ska stimulera till 
förbättringar av kommunens produktivitet, effektivitet och kvalitet. 
Lönebildningen ska bidra till att trygga personalförsörjningen på kort och 
lång sikt (rekrytera och behålla personal).

Beslutsunderlag
Utdrag ur kommunstyrelsens sammanträdesprotokoll, daterat 2018-06-07, 
§ 88

Tjänsteutlåtande daterat 2018-02-13

Förslag till lönepolicy för Leksands kommun, daterad 2018-01-08

Kommunfullmäktiges beslut
Anta lönepolicy för Leksands kommun i enlighet med förslaget.

Beslutet skickas till
HR-chef Hanna Trädgårdh Oscarsson

HR-strateg Anki Pellgård
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§ 11 Dnr 2018/546

Reglemente och handledning för intern kontroll i 
Leksands kommun

Beskrivning av ärendet
Upphäver tidigare reglemente antaget av kommunfullmäktige 2014-06-09 § 64.

Arbetet med intern kontroll brukar ofta vara en punkt som får anmärkning 
vid revisionens granskningar. Det beror sällan på att den interna kontrollen 
är bristfällig, däremot är begreppet löst och otydligt. 

För att motverka otydlighet och för att förenkla processen med 
implementering föreslås här att reglemente och handledning får finnas i 
samma dokument.

Sektorns/avdelningens bedömning

Intern kontroll är en process genom vilken kommunens styrelse och 
nämnder, ledning och annan personal skaffar sig rimlig säkerhet för att 
kommunens mål uppnås inom följande områden: 

 Ändamålsenlig och kostnadseffektiv verksamhet

 Tillförlitlig rapportering och information om verksamheten

 Efterlevnad av tillämpliga lagar, föreskrifter, riktlinjer med mera

Intern kontroll handlar om att utgå från vilka mål som ska uppnås med 
verksamheten, därefter sker en bedömning och hantering av de risker som 
finns för att målen inte uppnås. Det övergripande ansvaret för att detta sker 
ligger på förvaltningschef. 

Varför är intern kontroll viktigt? 

 Ökad effektivitet

 Färre överraskningar

 Kvalitetssäkring

 Ordning och reda

 Struktur
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Inom internkontrollen brukar man prata om olika mognadsgrader hos en 
verksamhet. 

Mognadsgraden kan beskrivas i sex nivåer: 

1. Reglemente och tillämpningsanvisningar på plats

2. Plan och årlig uppföljning genomförs

3. Genomtänkta kontrollmoment

4. Integrerad del av arbetet

5. Rapportering av avvikelser sker löpande under året

6. Politiken ”äger” den interna kontrollen

Leksands kommun har länge arbetat med intern kontroll på nivå ett och två. 
Leksand har sedan länge ett antaget reglemente och tillämpningsanvisningar, 
det har funnits en årlig plan och viss uppföljning har gjorts – dock med 
kraftig variation bland de olika sektorerna. 

Sedan några år tillbaka finns det nu ett utvecklat och omfattande 
kvalitetsarbete kring kommunfullmäktiges beslutade mål. Varje år 
sammanställs en förvaltningsplan, sektorsplan och avdelningsplaner. 

Arbetet med dessa planer utvecklas kontinuerligt och utvecklingen av 
indikatorer för fullmäktiges mål tas fram i samverkan med politiken. 

Att då ha ett separat dokumentationssystem för den interna kontrollen skapar 
ett extramoment och otydlighet. Den interna kontrollens största mål är ju just 
att kunna redovisa för den politiska ledningen hur arbetet med 
kommunfullmäktiges mål fortskrider, att hålla den politiska ledningen 
informerad. Samt vilka risker som föreligger för att målet inte ska kunna 
uppnås – något som hanteras väl via sektorsplanernas indikatorer. 

Kombinationen av rapporteringar av förvaltningsplan, sektorsplan, 
avdelningsplaner, ekonomiska rapporter i utskott samt kommunstyrelsen ger 
goda möjligheter till att uppnå en ändamålsenlig och kostnadseffektiv 
verksamhet, tillförlitlig rapportering och information om verksamheten 
efterlevnad av tillämpliga lagar och föreskrifter samt god kontroll kring 
måluppfyllelsen av kommunfullmäktiges antagna mål. 

Beslutsunderlag
Utdrag ur kommunstyrelsens sammanträdesprotokoll, daterat 2018-08-27, 
§ 102

Tjänsteutlåtande, daterat 2018-03-13

Reglemente och handledning för intern kontroll i Leksands kommun, daterat 
2018-02-26
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Kommunfullmäktiges beslut
1. Anta ”Reglemente och handledning för intern kontroll i Leksands 

kommun”, i enlighet med förslaget.

2. I samband med beslutet enligt första punkten upphäva tidigare 
reglemente antaget av kommunfullmäktige 2014-06-09, § 64.

Beslutet skickas till
Kommundirektör Göran Wigert

Ekonomichef Lars Bäcksholm

Administrativ chef Andriette Ivarsson

Kvalitetsgruppen

Sektorschefer 
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§ 12 Dnr 2018/1107

Informationssäkerhetspolicy

Beskrivning av ärendet
Information finns i alla kommunens verksamheter. För att nå en hög kvalitet 
i vårt arbete måste information hanteras på rätt sätt. Informationssäkerhet 
handlar om att skapa och upprätthålla lämpliga rutiner och skydd av 
information.

Informationssäkerhetspolicyn är ett övergripande dokument som redovisar 
kommunens övergripande mål och inriktning med informationssäkerhet samt 
hur ansvaret i dessa frågor är fördelat.

Beslutsunderlag
Utdrag ur kommunstyrelsens sammanträdesprotokoll, daterat 2018-08-27, 
§ 103

Förslag till informationssäkerhetspolicy, daterad 2018-06-08

Kommunfullmäktiges beslut
Anta informationssäkerhetspolicy för Leksands kommun, i enlighet med 
förslaget.

Beslutet skickas till
IT-chef Jonas Runefelt

Informationssäkerhetssamordnare Hed Johan Lundin

Bitr. kommundirektör Lennart Ljungemo

Arkivarie Andrew Tutt-Wixner
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§ 13 Dnr 2016/561

Översiktsplan

Beskrivning av ärendet
Vad är en översiktsplan?
Översiktsplanen ska ange kommunens strategiska riktning för framtiden och 
är grunden för kommunens utveckling. Detta innebär att översiktsplanen är 
vägledande för detaljplanering och beslut i enskilda ärenden om byggande 
och annan användning av mark- och vattenområden. Den används även som 
bedömningsunderlag av såväl kommunens egna tjänstemän som handläggare 
på exempelvis statliga myndigheter och domstolar men också av exploatörer 
som letar mark för bostäder eller verksamheter. 
Vad säger Leksands översiktsplan? 
Den gällande översiktsplanen antogs år 2014 och siktar på Leksand år 2040. 
Den är baserad på en politisk vision, som bland annat innebär en befolkning 
om 18 000 personer år 2025. Kommunens befolkning har en åldersstruktur 
med en hög andel äldre personer och för att klara kommande 
pensionsavgångar och upprätthålla servicen behövs en ökning av 
befolkningen. 

För att locka fler invånare till kommunen vill kommunen erbjuda ett 
attraktivt och varierat boende samtidigt som de höga natur- och 
kulturvärdena värnas och det finns goda möjligheter till en aktiv fritid. 
Utvecklingen av bostadsbebyggelsen ska i huvudsak ske i tätorterna och i 
utvecklingsstråken som leder mellan tätorterna. Översiktsplanen föreslår 
även en utbyggnad av vägnätet, gång- och cykelvägnätet samt vatten- och 
avloppsnätet.
Vad är en aktualitetsförklaring?
Översiktsplanen måste vara aktuell för att kunna vägleda beslut om 
exempelvis detaljplanering, bygglov eller tillstånd enligt miljöbalken. Den 
ska spegla viljan hos den politiska majoriteten i kommunen och svara upp 
mot rådande förutsättningar och kunskaper. Enligt Plan- och bygglagen 
(2010:900) PBL ska Kommunfullmäktige därför under varje mandatperiod 
avgöra om översiktsplanen är aktuell eller behöver göras om. 

Översiktsplaneringen är ett kontinuerligt arbete där aktualitetsförklaringen är 
en del av processen och en möjlighet att se över om det finns behov av 
revideringar. 
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Översiktsplaneprocessen åren 2011-2014
Arbetet med den gällande översiktsplanen genomfördes under åren 2011-
2014. Beslutsunderlaget togs fram av tjänstemän på sektor samhällsbyggnad 
och planen godkändes för samråd och utställning av Kommunstyrelsen och 
antogs av Kommunfullmäktige år 2014. 

Översiktsplanen togs fram genom bland annat dialog med kommunens olika 
avdelningar, möten i byar, diskussioner med elever på mellanstadiet och 
gymnasiet och genom en chatt på kvällstid. Det inkom över 100 yttranden 
under processen. 

Översiktsplanearbetet genererade ett stort engagemang i bygden, exempelvis 
deltog över 250 personer på möten i byarna. Överlag hade kommunen en 
ambitiös nivå på medborgardialogen i arbetet med många möten och 
dialoger, genomförda med olika metoder och vid olika tillfällen. Dessvärre 
var endast 31 % av de närvarande på mötena kvinnor och medelåldern 
bedömdes till ca 60 år. På gymnasiet var däremot flest kvinnliga elever 
engagerade. 

Inför arbetet med en uppdatering av översiktsplanen finns nya möjligheter 
med digitala metoder för att nå ut till en mer blandad representation av 
kommunens invånare.
Översiktsplanen har varit grunden för de senaste årens utveckling i 
kommunen
Översiktsplanen bildar den röda tråden i den fysiska planeringen genom att 
peka ut lämpliga lokaliseringar för bostäder, gång- och cykelvägar, 
förskolor, verksamheter med mera. 
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Den har även givit förutsättningarna för arbetet med andra strategiska planer, 
som Vatten- och avloppsplanen, Bostadsförsörjningsplanen, 
Näringslivspolitiskt program, Parkeringsnormen, Bredbandsstrategin med 
mera. 

Den har lagt grunden för utbyggnad av infrastruktur; cykelvägar till 
Karlsarvet/Västanvik, Heden och Hjortnäsheden och dessutom för 
utbyggnad av VA till Almo-Alvik och Heden. Arbetet med Moskogsvägen 
har nyligen påbörjats.

I översiktsplanen pekades många nya områden ut för bostäder och flera är 
idag detaljplanelagda eller på god väg i planläggningen; kvarteret 
Länsmannen, kvarteret Snedkanten, Hesseborns (Kv. Nygårds), Storgärdet, 
söder om Sang i Insjön, på Åkerö vid Leksandsbrons södra fäste och på 
norra Käringberget. Översiktsplanen pekade även ut behovet av en ny 
förskola på Käringberget, vilken nu är på gång.

De satsningar inom fritidsområdet som gjorts på sistone; utveckling av 
Granberget, skidlänken mellan Granberget och Källan, var också något som 
lyftes fram i översiktsplanearbetet. 

I översiktsplanen pekades värdefulla områden för natur och friluftsliv ut, 
bland annat Vildmarksriket i nordvästra delen av kommunen. Där bildade 
kommunen nyligen naturreservatet Fjällberget. 

Områden för landsbygdsutveckling i strandnära lägen (LIS-områden) lades 
ut i översiktsplanen och idag har det byggts i många av LIS-områdena, bland 
annat runt Styrsjön och längs Österdalälven och längs bäckarna i byarna.

Översiktsplanen hanterade även centrumutvecklingsplanen med 
nybyggnation av Riddarlekparken och ombyggnation av Norsgatan, Z-torget, 
Sparbanksgatan, Majstångsplatsen, Leksandsvägen. Nästa etapp är Torget, 
med möjlig byggstart hösten 2018.

Genom att ha en aktuell översiktsplan har kommunen kunnat söka 
statsbidrag; staten beviljade 3,1 miljoner för ökat bostadsbyggande och 1,2 
miljoner för centrumutvecklingen. En aktuell översiktsplan kommer 
antagligen även att vara en förutsättning för att få statsbidrag framöver.  
Analys av aktualiteten hos gällande översiktsplan
Den gällande översiktsplanen antogs år 2014 och kommunens 
utvecklingsstrategi är i högsta grad aktuell. Översiktsplanen bildar den 
stabila grunden för kommunens fysiska planering men den är även 
betydelsefull i andra frågor. 
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Frågor som behöver behandlas vid en översyn:

 Omvärlden förändras kontinuerligt och det är viktigt med en 
uppdaterad omvärldsanalys. Hur ska kommunen planera för en värld 
som förändras i snabb takt och blir allt mer digital? Hur ser 
framtidens boende och arbetsliv ut? Hur ska Leksand planera för att 
lösa framtidens utmaningar?

 Det behövs en mer aktuell analys av kulturmiljön i hela kommunen 
men framförallt i Leksands-Noret eftersom den snabbaste 
utvecklingen sker här. Detta kan göras genom att ett 
kulturmiljöprogram tas fram. Ett program bör belysa hur tätorten och 
byarna kan utvecklas i samspel mellan Vision 2025 och 
kulturmiljöerna. 

 Det ökade byggandet innebär ofta att natur- och parkmark 
ianspråktas och det behövs en analys av vilka grönområden som är 
särskilt betydelsefulla för växt- och djurliv och rekreationen, 
framförallt i tätorten, så att exploatering sker på rätt sätt. 

 I en revidering av översiktsplanen bör näringslivsfrågorna, 
exempelvis vad gäller lokalisering, behandlas djupare. Även 
betydelsen hos attraktionsnäringen (besöksnäringen) bör lyftas. 

 Det bedöms finnas behov av en översyn av LIS-områdena (områden 
för landsbygdsutveckling i strandnära lägen) då det kommit fler 
önskemål om byggande vid stränder. 

 Klimatet kommer att förändras framöver och skyfallen kommer att 
öka. Därför behöver översvämningsfrågorna men även ras- och 
skredrisker hanteras utförligare i den översiktliga planeringen.

 Agenda 2030, särskilt med sitt fokus på den sociala hållbarheten, ska 
appliceras som ett perspektiv på den översiktliga planeringen och 
användas för utvärdering av hållbarheten hos det som föreslås.

Länsstyrelsen lämnade år 2016 sin syn på Leksands översiktsplan från år 
2014 och påpekade bland annat att sedan översiktsplanen antogs har nya 
lagkrav och även nya kunskapsunderlag tillkommit, vilka är viktiga att ha 
med i den översiktliga planeringen. Även behovet av bättre analys av 
kulturmiljöerna, främst Leksands-Noret framhålls. Länsstyrelsen påpekar 
även att om kommunen vill öka sin befolkning bör en djupare analys göras 
av vilka invånare kommunen vill locka och vilka åtgärder som ska vidtas för 
att öka attraktiviteten. Hur ska lokalisering av bostäder, arbetsplatser, 
utbildning, förskolor, dagligvaruhandel och pendlingshållplatser se ut för att 
stödja den önskvärda utvecklingen?
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Slutsats
Den gällande översiktsplanen bildar fortfarande den röda tråden i 
planeringen, såväl för detaljplanering som bostadsförsörjning och VA-
planering. Det är dock viktigt att arbetet med den översiktliga planeringen 
sker kontinuerligt och det behövs en översyn av översiktsplanen, bland annat 
avseende de frågor som listas ovan, så att den fortsätter att vara ett stabilt 
beslutsunderlag.

Sektorns/avdelningens bedömning
Enligt Plan- och bygglagen (2010:900) ska kommunfullmäktige anta alla 
översiktsplaner. 

Kommunstyrelsen föreslås besluta om samråd och utställning och 
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslås bli styrgrupp där specifika frågor 
kan diskuteras.

Projektgruppen utgörs av chef för sektor samhällsutveckling, chef för 
strategisk planering, chef för plan- och kartavdelningen samt planarkitekt.

Arbetsgrupper bildas beroende på fråga och behov. Deltagande från alla 
sektorer är en förutsättning för att få en bra och väl förankrad översiktsplan. 

Beslutsunderlag
Utdrag ur kommunstyrelsens sammanträdesprotokoll, daterat 2018-08-27, 
§ 104

Tjänsteutlåtande från planarkitekt Andrea Andersson, daterat 2018-08-01

Kommunfullmäktiges beslut
1. Aktualisera nu gällande översiktsplan att gälla till dess att den ersätts av 

en ny översiktsplan.

2. Uppdra till sektorn för samhällsutveckling att påbörja arbetet med en 
revidering av den gällande översiktsplanen.

Beslutet skickas till
Sektorschef Åke Sjöberg

Stadsarkitekt Anna Ograhn

Plan- och kartchef Malin Bengtsson
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§ 14 Dnr 2018/262

Motion om att förbjuda fyrverkerier

Beskrivning av ärendet
Socialdemokraterna yrkar i en motion att förändra de lokala 
ordningsföreskrifterna så att fyrverkerier endast blir tillåtna att maximalt 
användas på två ställen i kommunen och att tiden dessa får användas 
minskas ned. Leksands kommun ska vara en kommun där fyrverkerier är 
något ovanligt.

I de nuvarande allmänna lokala ordningsföreskrifterna för Leksands 
kommun gäller följande:

För användning av fyrverkerier och andra pyrotekniska varor inom 
kommunens tätorter och byar med sammanhållen bebyggelse krävs 
tillstånd av polismyndigheten, dock med undantag för följande tider:

Nyårsafton: från kl. 20.00 och därpå följande dag till kl. 01.00

Valborgsmässoafton: från kl.18.00 till kl.24.00

Tillstånd av polismyndighet krävs alltid för att anordna organiserade 
större fyrverkerier

Enligt 3 kap 7 § ordningslagen (1993:1617) får användandet av 
pyrotekniska varor inte innebära någon risk för skada på eller ge 
upphov till någon beaktningsvärd olägenhet för person eller egendom.

Smällare är förbjudna sen flera år och att förbud mot fyrverkerier av raket-
typ är att vänta från Myndigheten för samhällsskydd och beredskap under 
2019.

Det är polismyndigheten som har tillsynsansvar för att de lokala 
ordningsföreskrifterna efterlevs.

Sektorns/avdelningens bedömning
Miljöenheten har genom åren mottagit klagomål på fyrverkerier vid ett 
flertal tillfällen. I stort sett alla av de klagande anför att deras husdjur, främst 
hund och häst, blir skrämda av ljudet och att det förorsakar betydande 
lidande för djuret. För en del hästar finns även en risk att de skadar sig om de 
försöker fly från ljudet. Enligt 3 kap 7 § ordningslagen (1993:1617) får 
användandet av pyrotekniska varor inte innebära någon risk för skada på 
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eller ge upphov till någon beaktningsvärd olägenhet för person eller 
egendom. I juridisk mening är husdjur egendom. Det bör därför finnas skäl 
för vissa utsatta djurägare att i förväg vända sig till Polisen och åberopa detta 
så att tillsynen av fyrverkerianvändningen skärps kring, till exempel, 
häststallar.

Övriga nackdelar med fyrverkerier är att de kan ge upphov till ett visst mått 
av tungmetallutsläpp, även om detta allmänt anses som ett litet problem, 
samt nedskräpning. En risk att den som avfyrar fyrverkerier skadar sig själv 
eller andra finns också, olyckor inträffar varje år i Sverige. En tendens att 
skjuta mot byggnader och andra människor verkar också finnas, även om 
detta tycks vara ett problem i vissa större städer, det har inte förekommit i 
vår kommun vad vi på miljöenheten känner till. Vi avråder från den del i 
motionen som åberopar att all fyrverkerianvändning borde koncentreras till 
två platser. Vi gör bedömningen att detta skulle öka risken för skador och 
incidenter.

Fördelarna med fyrverkerier är naturligtvis en känsla av fest och tradition 
samt att det är vackert att titta på.

Andra kommuner
Användandet av fyrverkerier regleras inte i miljöbalken då störningen är helt 
tillfällig och inte stadigvarande. Istället är det ordningslagen och 
kommunernas egna lokala ordningsföreskrifter som ger möjlighet att reglera 
användandet av fyrverkerier. 

De flesta kommuner har ett undantag från krav på polistillstånd nyårsafton, 
påskafton och valborgsmässoafton. Klockslagen är ofta något generösare än 
Leksands. Istället är det, i större städer, vanligt förekommande med 
totalförbud i vissa stadsdelar eller till exempel närmare än 200 meter från 
skolor och vårdhem.

Ett antal kommuner har försökt att helt förbjuda fyrverkerianvändning inom 
sina kommungränser men fått besluten upphävda i högre instans när de 
överklagats. Besluten har ansetts vara för långt gående.

Beslutsunderlag
Utdrag ur kommunstyrelsens sammanträdesprotokoll, daterat 2018-09-24, 
§ 119

Tjänsteutlåtande av miljöchefen Olle Ryberg, daterat 2018-08-21

Motion av Socialdemokraterna, daterad 2018-02-28

Yrkanden
Viktor Zakrisson (S) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag till beslut.
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Kommunfullmäktiges beslut
1. Bifalla motionen.

2. Ändra 18 § i de lokala ordningsföreskrifterna enligt följande:

För användning av fyrverkerier och andra pyrotekniska varor inom 
kommunens tätorter och byar med sammanhållen bebyggelse krävs 
tillstånd av polismyndigheten, dock med undantag för följande tider:

Nyårsafton: från kl. 23.00 och därpå följande dag till kl. 01.00

Valborgsmässoafton: från kl. 20.00 till kl. 23.00

Tillstånd av polismyndighet krävs alltid för att anordna organiserade 
större fyrverkerier.

Enligt 3 kap. 7 § ordningslagen (1993:1617) får användandet av 
pyrotekniska varor inte innebära någon risk för skada på eller ge upphov 
till någon beaktningsvärd olägenhet för person eller egendom.

Beslutet skickas till
Miljöchef Olle Ryberg
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§ 15 Dnr 2018/288

Yttrande och granskning av - "Mest sjuka äldre - 
samgranskning Dalarna"

Beskrivning av ärendet
KPMG har granskat den kommunala vård och omsorgen samt landstingets 
hälso- och sjukvård i relation till gruppen mest sjuka äldre i Leksands 
kommun. Syftet med granskningen var att undersöka om planeringen av 
vården inom kommunen och landstinget sker utifrån relevanta 
förutsättningar och senaste kunskaper på området. 

Rapporten visar att kommunen på många sätt arbetar bra och strukturerat 
mot målgruppen. KPMG påpekar dock att kommunen kan förtydliga 
ansvarsroller i organisationen och föreslår även att biståndsbesluten ska ha 
ännu tydligare mål för individen om att förhindra försämring.

Kommunen fick följande rekommendationer:

1. Att säkerställa att uppföljning av biståndsbeslut sker på det sätt som är 
formulerat i beslutade riktlinjer

2. Att i den planering och uppföljning av kommunens insatser till äldre i 
högre utsträckning redovisa vad som gäller för gruppen mest sjuka äldre.

Sektorns bedömning 
Förvaltningen redovisade för kommunstyrelsen att den avser att tydliggöra 
ansvaret för de mest sjuka äldre i våra dokument och i organisationen. 
Förvaltningen kommer även att arbeta för att biståndsbesluten har tydliga 
mål för samtliga beslut.

Uppföljning av biståndsbeslut ska ske i alla verksamheter, även på särskilt 
boende. IBIC skall införas i hela verksamheten. Det kommer att planeras och 
följas upp mest sjuka äldre som tidigare, men nu även redovisa åtgärder och 
resultat för den specifika målgruppen. 

Kommunstyrelsen beslutade vid sammanträdet den 7 juni 2018, § 91, att anta 
yttrandet och översända det till revisionen samt uppdra till sektorn för vård 
och omsorg att genomföra föreslagna åtgärder. Kommunstyrelsen beslutade 
vidare att översända revisionsrapporten och yttrandet till 
kommunfullmäktige för kännedom.
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Beslutsunderlag
Utdrag ur kommunstyrelsens sammanträdesprotokoll, daterat 2018-06-07, 
§ 91

Tjänsteutlåtande, daterat 2018-05-14

Revisionsrapport, daterad 2018-01-26

Försättsblad, daterat 2018-02-28

Kommunfullmäktiges beslut
1. Lägga informationen till handlingarna.

Beslutet skickas till
Avdelningschef Marie van Geffen Blomberg

Sektorschef Ulrika Gärdsback
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§ 16 Dnr 2018/1130

Sammanträdesordning 2019

Beskrivning av ärendet
En sammanträdesordning för kommunfullmäktige behöver fastställas för 
2019.

Kommunfullmäktiges beslut
1. Fastställa sammanträdestider för 2019 i enlighet med följande

 Måndagen den 18 februari

 Måndagen den 6 maj

 Onsdagen den 12 juni 

 Måndagen den 16 september 

 Måndagen den 14 oktober 

 Måndagen den 25 november 

2. Samtliga sammanträden börjar kl. 18.30 om inte annat anges i kallelsen.

Beslutet skickas till
Administrativ service för vidarebefordran till berörda.
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§ 17 Dnr 2018/920

Fyllnadsval av nämndeman till Mora tingsrätt

Beskrivning av ärendet
Vid kommunfullmäktiges sammanträde den 7 juni 2018, § 44, beviljades 
avsägelse från Ella Gyllenhak Liss (MP) avseende uppdraget som 
nämndeman till Mora tingsrätt. Vid dagens sammanträdes förrättas 
fyllnadsval.

Yrkande
Kenneth Dahlström (C) yrkar att Hans-Olof Bogren (C) utses till ny 
nämndeman till Mora tingsrätt till och med 2019-12-31.

Kommunfullmäktiges beslut
Utse Hans-Olof Bogren (C) till nämndeman till Mora tingsrätt till och med 
2019-12-31.

Beslutet skickas till
Hans-Olof Bogren (C) 

Mora tingsrätt 
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