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Justeras Utdrag bestyrks

Närvarolista
Beslutande

Ledamöter Ulrika Liljeberg (C)
Viktor Zakrisson (S)
Sebastian Larsson (M)
Per-Erik Ingels (C)
Ingrid Rönnblad (S)
Inga Westlund (V)
Håkan Blomkvist (SD)
Karin Byström (C)
Jimmy Karlsson (BP)
Sara Shahryari (M)
Aarno Magnusson (C)
Karin Andersson (C)
Roger Åström (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)
Per Wiman (KD)
Ewa Fogelström (C)
Per Spik (M)
Axel Agnas Britts (S)
Markus Kummu (V)
Anna-Lena Blomkvist (SD)
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)
Lina Ruuth (SD)
Siv Mattes Gärtner (S)
Marie Johansson-Grop (C)
Mats Fogelström (C)
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Tjänstgörande ersättare Hans-Olof Bogren (C) ers: Elisabet Ingels (C)
Kerstin Englund (C) ers: Roger Arvidsson (C)
Erik Varghans (S) ers: Lars Halvarson (S)
Mats Rönnblad (S) ers: Birgitta Jansson (S)
Inga-Lill Öhman (M) ers: Ulrica Granberg (M)
Jan Danielsen (KD) ers: Mikael Kyller (KD)
Per Florén (L) ers: Lotten Kluck (L)

Övriga närvarande

Ej tjänstgörande ersättare Tomas Bergsten (C)
Kristina Hollsten (C)
Andreas Ruuth (SD)
Ewa Hjort Axklint (L)

Tjänstemän Kommundirektör Göran Wigert
Kommunsekreterare Björn Arrias

Övriga - 
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Ärendelista

§ 44 Fastställande av dagordning
§ 45 Delårsbokslut per den 31 augusti med helårsprognos 
§ 46 Trafikstrategi för Leksands kommun
§ 47 Yttrande om uppföljande granskning av tidigare revisionsrapporter
§ 48 Yttrande om revisionsrapport om granskning av social arbetsmiljö
§ 49 Rapportering enligt 16 kapitlet 6 f socialtjänstlagen av ej verkställda beslut 

enligt 4 kapitlet 1 § socialtjänstlagen - individ- och familjeomsorgen
§ 50 Rapportering enligt 16 kapitlet 6 f socialtjänstlagen av ej verkställda beslut 

enligt 4 kapitlet 1 § socialtjänstlagen samt 9 § LSS - vård och omsorg 
§ 51 Årsberättelse 2018 - Leksands naturvårdsfond
§ 52 Val av nämndemän till Mora tingsrätt
§ 53 Val av ledamot och ersättare till Region Dalarna, välfärdsrådet
§ 54 Anmälan av motion om klimatnödläge
§ 55 Avsägelser och fyllnadsval
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§ 44  

Fastställande av dagordning

Beskrivning av ärendet
Kommunfullmäktige fastställer dagordningen. 

Yrkanden
Ordföranden, Per-Erik Ingels (C), föreslår att till ärenden som anges i 
kallelsen lägga ärendet Anmälan av motion om klimatnödläge.

Kommunfullmäktiges beslut
Fastställa dagordningen till ärenden som anges i kallelsen med tillägg av 
ärendet Anmälan av motion om klimatnödläge.
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§ 45 Dnr 2019/602

Delårsbokslut per den 31 augusti med helårsprognos

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.
Prognosticerat resultat för kommunen är -13,6 Mkr, mot budgeterat resultat -
14,0 Mkr. Avvikelse utfall mot budget är därmed +0,4 Mkr. Resultatet 
motsvarar ett underskott på -1,5 % av skatter och generella statliga bidrag, 
mot budget -1,6 %. 
Förändringen mot prognos per april månad är +3,7 mkr. Verksamheternas 
(driftens) avvikelse mot budget uppgår till -6,3 Mkr. 
Årets resultat efter balanskravsjusteringar prognosticeras bli -13,6 mkr. Detta 
underskott planeras att täckas upp med resultatutjämningsreserven för att 
undvika ett negativt balanskravsresultat. 

Kommunfullmäktiges beslut
Lägga informationen till handlingarna.

Beslutet skickas till
Kommundirektör Göran Wigert
Ekonomichef Lars Bäcksholm
Controllingansvarig Kristian Koivumäki
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§ 46 Dnr 2019/825

Trafikstrategi för Leksands kommun

Beskrivning av ärendet
Trafikstrategin är en del av den översiktliga planeringen i Leksands 
kommun. Den har sin grund i och utgår från Visionen, Översiktsplanen och 
övriga politiskt styrande dokument. Trafikstrategin är en sammanställning av 
tidigare ställningstaganden och inriktningsbeslut.
Trafikstrategin ska syfta till att vägleda i alla olika typer av beslut som rör 
transportinfrastrukturen så som utvecklingsplaner, detaljplaner och specifika 
trafikplaner som exempelvis för cykel och kollektivtrafik. 
Leksands kommun är en kommun med stark framtidstro, utveckling och god 
tillväxt. Varje dag rör sig runt 3500 människor fram och tillbaka över 
kommungränsen (arbets- och studiependling). Goda transportmöjligheter för 
både människor och gods är av stor vikt såväl inom kommunen som till 
närliggande kommuner och övriga regionen. För att kunna leva upp till 
visionen att det ska vara lätt att leva i Leksand och förverkliga målet att växa 
till 18 000 invånare år 2025 så kommer det krävas ett långsiktigt helhetstänk 
i den framtida utvecklingen. 
Trafikfrågorna behöver beaktas när exempelvis nya områden för bostäder 
planeras eller nya etableringar av verksamheter sker. Trafiken är också en 
självklar del när det gäller att det ska vara ”Lätt att leva i Leksand”. 
Leksand är också en kommun med stor variation i trafikmängden, till 
exempel så fördubblas trafiken under sommaren med alla turister och 
fritidsboende och på samma vis har vi en stor tillströmning vid olika 
evenemang som exempelvis hockeymatcher. Det gör att vi behöver tänka 
smart när vi ska planera för framtiden. 

Sektorns bedömning
Trafikstrategin beskriver inriktningen som kommunen vill ge sitt arbete med 
trafikfrågorna de kommande åren. Att ta fram en trafikstrategi är ett sätt att 
ta ett samlat grepp inom transportområdet så att alla de planer och åtgärder 
som genomförs bidrar till att uppfylla målen som satts upp för kommunens 
framtida utveckling. Trafikstrategin innehåller dels vision och mål för 
trafiken, dels strategier för hur målen ska nås. 
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Huvudsyftet är att sätta kursen för ett hållbart transportsystem i kommunen, 
såväl ekonomiskt, socialt som miljömässigt. Med trafikstrategin som grund 
kan sedan olika åtgärdsinriktade planer tas fram.

Beslutsunderlag
Utdrag ur kommunstyrelsens sammanträdesprotokoll, daterat 2019-08-26, 
§ 75
Förslag till Trafikstrategi för Leksands kommun
Tjänsteutlåtande, daterat 2019-06-18

Yrkanden
Sebastian Larsson (M) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag till beslut.

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

Beslutet skickas till
Trafikenheten
Åke Sjöberg, Sektorchef Samhällsutveckling
Anna Ograhn, Avdelningschef Strategisk planering
Johanna Ingre, Trafikverket
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§ 47 Dnr 2019/413

Yttrande om uppföljande granskning av tidigare 
revisionsrapporter

Beskrivning av ärendet
På uppdrag av Leksands kommuns revisorer har KPMG genomfört en 
uppföljning av tre granskningar som gjordes under åren 2011-2014. De 
granskningar som ingått i uppföljningen är:

 Granskning avseende efterlevnad av fullmäktiges styr- och 
policydokument från år 2011.

 Granskning av kommunens konstinnehav från år 2013.

 Granskning av systematiskt kvalitetsarbete inom för- och grundskolan 
från år 2014.

Kommunstyrelsen har yttrat sig till revisionen och dess biträde och 
kommunstyrelsens yttrande lämnas till kommunfullmäktige för kännedom. 

Beslutsunderlag
Utdrag ur kommunstyrelsens sammanträdesprotokoll, daterat 2019-08-26, 
§ 83
Tjänsteutlåtande, daterat 2019-04-24
Missiv till revisionsrapport om uppföljning av tidigare revisionsrapporter, 
daterat 2019-03-15
Revisionsrapport – Uppföljning av tidigare revisionsrapporter, daterad 
2019-02-27

Kommunfullmäktiges beslut
Lägga informationen till handlingarna.

Beslutet skickas till
Revisionen
KPMG
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§ 48 Dnr 2019/412

Yttrande om revisionsrapport om granskning av social 
arbetsmiljö

Beskrivning av ärendet
KPMG har på uppdrag av Leksands kommuns revisorer granskat hur 
kommunstyrelsen styr och följer att kommunens arbetsmiljöarbete uppfyller 
lagar, föreskrifter och interna dokument. Granskningen har särskilt belyst 
den organisatoriska och sociala arbetsmiljön.
Syftet med granskningen har varit att bedöma om kommunstyrelsen har 
säkerställt ett ändamålsenligt arbetsmiljöarbete med fokus på organisatorisk 
och social arbetsmiljö.
Kommunstyrelsen har yttrat sig till revisionen och dess biträde och 
kommunstyrelsens yttrande lämnas till kommunfullmäktige för kännedom. 

Beslutsunderlag
Utdrag ur kommunstyrelsens sammanträdesprotokoll, daterat 2019-08-26, 
§ 84
Tjänsteutlåtande av HR-chef Hanna Trädgårdh Oscarsson 
2019-04-11 där yttrandet ingår
KPMGs granskning av kommunens arbetsmiljöarbete

Kommunfullmäktiges beslut
Lägga informationen till handlingarna.

Beslutet skickas till
Revisionen
KPMG
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§ 49 Dnr 2019/821

Rapportering enligt 16 kapitlet 6 f socialtjänstlagen av 
ej verkställda beslut enligt 4 kapitlet 1 § 
socialtjänstlagen - individ- och familjeomsorgen

Beskrivning av ärendet
Individnämnden ansvarar för utredning och beslut i ärenden som avser 
bistånd enligt 4 kapitlet 1 § socialtjänstlagen och insatser enligt 9 § LSS och 
har rapporteringsskyldighet till kommunfullmäktige enligt 16 § 6 punkten 
socialtjänstlagen samt 28 § LSS. 
Rapporten ska avse de ärenden som utmynnat i ett gynnande beslut som inte 
verkställts inom tre månader. Rapporten ska även avse ärenden där 
verkställighet påbörjats men av någon anledning avbrutits och inte 
verkställts på nytt inom tre månader.
Ärende 1 – pojke
Beslut: Socialtjänstlagen, kontaktperson (Enligt 4 kapitlet 1 § 
socialtjänstlagen)
Datum för gynnande beslut: 2018-10-10
Resurs tillsatt mellan 2018-10-29 – 2018-12-05
Ingen resurs tillsatt sedan 2018-12-05

Beslutsunderlag
Utdrag ur kommunstyrelsens sammanträdesprotokoll, daterat 2019-08-26, 
§ 85
Tjänsteutlåtande, daterat 2019-06-05

Kommunfullmäktiges beslut
Godkänna rapporteringen.

Beslutet skickas till
Sektorschef lärande och stöd, Carin Fredlin
Avd-chef familj och stöd, Zilha Fific
Enhetschef individ- och familjeomsorgen, Johan Jobs
1:e socialsekreterare, Annelie Bylund
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§ 50 Dnr 2019/822

Rapportering enligt 16 kapitlet 6 f socialtjänstlagen av 
ej verkställda beslut enligt 4 kapitlet 1 § 
socialtjänstlagen samt 9 § LSS - vård och omsorg

Beskrivning av ärendet
Individnämnden ansvarar för utredning och beslut i ärenden som avser 
bistånd enligt 4 kapitlet 1 § socialtjänstlagen och insatser enligt 9 § LSS och 
har rapporteringsskyldighet till kommunfullmäktige enligt 16 § 6 punkten 
socialtjänstlagen samt 28 § LSS. 
Rapporten ska avse de ärenden som utmynnat i ett gynnande beslut som inte 
verkställts inom tre månader. Rapporten ska även avse ärenden där 
verkställighet påbörjats men av någon anledning avbrutits och inte 
verkställts på nytt inom tre månader.  
Rapporten ska rapporteras kvartalsvis. 
För första kvartalet 2019 finns inga ej verkställda beslut att rapportera. 

Beslutsunderlag
Utdrag ur kommunstyrelsens sammanträdesprotokoll, daterat 2019-08-26, 
§ 86
Tjänsteutlåtande 2019-04-24

Kommunfullmäktiges beslut
Godkänna rapporteringen.

Beslutet skickas till
Sektorschef, Ulrika Gärdsback
Avd-chef ordinärt boende/verksamhetschef HSR, Marie van Geffen 
Blomberg
Avd-chef särskilt boende/LSS, Niclas Knuts
Myndighetschef, Katja Vestling
Systemansvarig, Anna-Maria Jerström
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§ 51 Dnr 2019/797

Årsberättelse 2018 - Leksands naturvårdsfond

Beskrivning av ärendet
Stiftelsen Leksands naturvårdsfond har upprättat sin årsredovisning för 2018. 
I stadgarna för Leksands naturvårdsfond står att stiftelsens verksamhets-/ 
årsberättelse ska delges kommunfullmäktige. 
Stiftelsen Leksands naturvårdsfond har till uppgift att verka för skyddet av 
värdefull natur i Leksands kommun.

Beslutsunderlag
Utdrag ur kommunstyrelsens sammanträdesprotokoll, daterat 2019-08-26, 
§ 87
Årsredovisning 2018, inkommen 2019-06-12

Kommunfullmäktiges beslut
Ta årsberättelse för Stiftelsen Leksands naturvårdsfond 2018 som en 
information till protokollet.

Beslutet skickas till
Kommunekolog Åsa Rydell
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§ 52 Dnr 2019/1020

Val av nämndemän till Mora tingsrätt

Beskrivning av ärendet
Fullmäktige ska välja nämndemän till Mora tingsrätt för fyra år.

Valberedningens förslag
Valberedningen föreslår att välja följande personer till nämndemän för 
perioden 2020-01-01    2023-12-31.
Marie Johansson-Grop
Hans-Olof Bogren
Rune Bröms
Sara Shahryari
Roger Åström
Magnus Rolands
Maria Qvarnström
Birgitta Jansson
Mats Oskarsson
David Edin

Kommunfullmäktiges beslut
Välja nämndemän till Mora tingsrätt i enlighet med förslaget

Beslutet skickas till
Mora tingsrätt
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§ 53 Dnr 2018/1486

Val av ledamot och ersättare till Region Dalarna, 
välfärdsrådet

Beskrivning av ärendet
Välfärdsrådet är ett politiskt samverkansorgan på övergripande regional nivå 
mellan Region Dalarna och länets kommuner.
Denna samverkan omfattar kommunernas omsorgsverksamhet, 
kommunernas och regionens hälso- och sjukvård, vissa gemensamma 
utvecklingsinsatser samt förslag till överenskommelser inom området. 
Välfärdsrådet ska följa utvecklingen av omsorg och hälso- och sjukvård 
inom länet. 

Yrkanden
Kenneth Dahlström (C) föreslår att ordföranden i utskottet för vård och 
omsorg ska vara ordinarie ledamot samt att ordförande i utskottet för lärande 
och stöd ska vara ersättare.

Kommunfullmäktiges beslut
1. Välja Kenneth Dahlström (C) till ledamot i Region Dalarna, 

välfärdsrådet, till och med 2022-12-31.
2. Välja Tomas Bergsten (C) till ersättare i Region Dalarna, välfärdsrådet, 

till och med 2022-12-31.

Beslutet skickas till
Tanja Mårtensson, Region Dalarna
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§ 54 Dnr 2019/1131

Anmälan av motion om klimatnödläge

Beskrivning av ärendet
Vänsterpartiet har lämnat in en motion om klimatnödläge.
Vid dagens sammanträde redogör Markus Kummu (V) för motionen.

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

Beslutet skickas till
Kommunstyrelsen
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§ 55 Dnr 2018/1486

Avsägelser och fyllnadsval

Beskrivning av ärendet
Vid dagens sammanträde beslutas om avsägelser från förtroendevalda som 
kommit in sedan fullmäktiges senaste sammanträde.
Det görs även fyllnadsval för förtroendeuppdrag som tidigare innehafts av 
Mats Aspemo (M).

Beslutsunderlag
Avsägelse från Karin Lundström (BP), inkommen 2019-08-23
Avsägelse från Ewa Berglund (V), inkommen 2019-09-11
Avsägelse från Olle Berglund (V), inkommen 2019-08-28

Kommunfullmäktiges beslut
1. Bevilja avsägelse från Karin Lundström (BP) som ledamot i fullmäktige.
2. Bevilja avsägelse från Ewa Berglund (V) som ledamot i fullmäktige.
3. Bevilja avsägelse från Olle Berglund (V) som ersättare i fullmäktige.
4. Översända beslutet enligt första till tredje punkten till Länsstyrelsen i 

Dalarna för ny sammanräkning.
5. Bevilja avsägelse från Olle Berglund (V) som ledamot i valnämnden och 

lämna platsen vakant tills vidare.
6. Bevilja avsägelse från Ewa Berglund (V) som ersättare i 

kommunstyrelsen och välja Lena Bröms Burman (V) till ny ersättare i 
kommunstyrelsen till och med 2022-12-31.

7. Välja Kerstin Marits (M) till ny ledamot i kommunstyrelsen till och med 
2022-12-31.

8. Välja PG Gregard (M) till ny ledamot i gemensam nämnd för 
vuxenutbildning till och med 2022-12-31.

9. Välja PG Gregard (M) till ny ersättare i individnämnden till och med 
2022-12-31.
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Beslutet skickas till
Länsstyrelsen i Dalarna
Administrativ service
Samtliga valda
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