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Mikael Granath
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Närvarolista
Närvaro

Ledamöter Parti Tjänstgörande ersättare Närv Frånv
Krister Ellström S Kent Dahlquist, ej § 4 X
Ulrika Liljeberg C X
Sebastian Larsson M X
Jan Danielsen KD X
Liv Lunde-Andersson S X
Kenneth Dahlström C X
Jörgen Winther BP X
Lars-Erik Jansson S X
Eric Böwes MP Björn Näslund X
Anna-Maria Ånevall C Elisabet Ingels X
Anne-Lie Stenberg M X
Bengt Park KD X
Håkan Blomqvist SD X
Inga Westlund V X
Ingrid Rönnblad S Beth Holtzmann X
Christer Swedhs C X
Mats Oscarsson S X
Johanna Reichel M X
Karin Byström C X
Erica Strid KD X
David Edin BP X
Birgitta Jansson S X
Ella Gyllenhak Liss MP X
Aarno Magnusson C X
Lotten Kluck L X
Per Spik M X
Lars Halvarson S X
Britt-Marie Laurell KD Kia Rolands X
Land Alice Gustafsson C X
Kajsa Fredholm V X
Siv Gärtner S X
Rune Bröms C X
Christina Arnesson BP Mats Blomqvist X
Mats Stenmark M X
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Ledamöter Parti Tjänstgörande ersättare
Närvaro

Närv Frånv
Peter Brask S Jan-Olof Karlsson X
Per Wiman KD X
Marie Johansson-Grop C X
Anna Walsh MP X
Karin Nyström S X
Per-Erik Ingels C X
Marianne Kronberg M Sara Shahryari X
Magnus Brandt SD X
Elina Olsen Huokko KD X
Viktor Zakrisson S X
Birgitta Pettersson C X
Karin Lundström BP X
Saga Vass V X
Ros-Marie Svanborg S X
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Övriga närvarande ersättare

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

§ 1 Justering av dagordning
§ 2 Information om årsredovisning 2016 för Leksands kommun
§ 3 Finansiering av kollektivtrafiken
§ 4 Ansökan om kommunal borgen för Sätergläntan
§ 5 Utbetalning av kommunalt partistöd 2017
§ 6 Annonsering i ortstidning av fullmäktiges sammanträden
§ 7 Kostpolicy offentlig gastronomi i Leksands kommun
§ 8 Leksands kulturstipendium
§ 9 Program för uppföljning och insyn av verksamhet som drivs med privata 

utförare
§ 10 Revisionsrapport avseende kompetensförsörjning
§ 11 Årsredovisning Gustaf Ankarcronas Stiftelse räkenskapsåret 2015
§ 12 Rapportering av ej verkställda beslut enligt 4 kapitlet 1 § socialtjänstlagen 

och 9 § lagen om stöd och service inom vård och omsorg - kvartal 2/2016
§ 13 Rapportering av ej verkställda beslut enligt 4 kapitlet 1 § socialtjänstlagen 

och 9 § lagen om stöd och service inom vård och omsorg - kvartal 3/2016
§ 14 Avsägelse från politiskt uppdrag - nämndeman vid Mora tingsrätt - Barbro 

Lindroth (C)
§ 15 Avsägelse från politiskt uppdrag - ledamot i kommunfullmäktige och 

ersättare i kommunstyrelsen - Marianne Kronberg
§ 16 Avsägelse från politiskt uppdrag - styrelseledamot i Leksand Vatten AB - 

Birgitta Sjöde
§ 17 Avsägelse från politiskt uppdrag - ersättare i kommunfullmäktige - Gustav 

Stenhols (V)
§ 18 Anmälan av medborgarförslag om att avstå från att använda påskfjädrar
§ 19 Anmälan av medborgarförslag om att ställa krav vid upplåtelse av mark 

och förbjuda cirkusar med vilda djur
§ 20 Anmälan av medborgarförslag om att förbjuda fyrverkerier i Leksands 

kommun
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§ 1

Justering av dagordning

Beskrivning av ärendet
Kommunfullmäktige justerar dagordningen.

Yrkanden
Ordförandens förslag:

Lägga ärende ”Avsägelse från politiskt uppdrag – ersättare i 
kommunfullmäktige – Gustav Stenhols (V)” till dagordningen.

Kommunfullmäktiges beslut
Lägga ärende ”Avsägelse från politiskt uppdrag – ersättare i 
kommunfullmäktige – Gustav Stenhols (V)” till dagordningen.
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§ 2

Information om årsredovisning 2016 för Leksands 
kommun

Beskrivning av ärendet
Kommundirektör Göran Wigert informerar om bokslut 2016 för Leksands 
kommun.

Det preliminära bokslutet för 2016 visar bland annat på följande:

- Resultatet för kommunen är +37,8 miljoner kronor mot budgeterat 
resultat +11,9 miljoner kronor.

- Resultatet motsvarar ett överskott om 4,6 % av skatter och generella 
statliga bidrag.

- Verksamheternas (driftens) årsnettoavvikelse mot budget uppgår till 
totalt -1,5 miljoner kronor.

Kommunfullmäktiges beslut
Lägga informationen till handlingarna.
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§ 3 Dnr 2016/1480

Finansiering av kollektivtrafiken

Beskrivning av ärendet
Kollektivtrafiken har sedan 1 juli 2014 finansierats via en 50/50-fördelning 
av kostnaderna för trafiken mellan kommunerna och Landstinget. Ärendets 
beredning har skett inom ramen för ett kollektivtrafikråd, lett av tjänstemän 
på Region Dalarna. De slutgiltiga avtalsförslagen har föregåtts av ett antal 
möten där berörda instanser har haft möjlighet att inkomma med synpunkter. 
En analys av finansieringssystemet för Dalarnas kollektivtrafik har gjorts av 
en extern konsult och bifogas detta tjänsteutlåtande. 

Allmän kollektivtrafik
I avtalet för den allmänna kollektivtrafiken regleras kostnaden för den trafik 
som är öppen som:

 stråktrafik inklusive tågtrafik bedriven av Tåg i Bergslagen AB
 mellankommunal trafik
 landsbygdstrafik
 lokaltrafik
 flextrafik
 öppen och stängd skolskjutstrafik (*) inkl. skolbuss och taxiresa beställd 

genom BC Dalarna
 AB Dalatrafiks organisation
 Infrastruktur

*Stängd skolskjutstrafik ingår i allmänhet inte i begreppet allmän 
kollektivtrafik. I avtalet finns det med för att underlätta kommande 
integrering in i den öppna skolskjutstrafiken och allmän kollektivtrafik

I korthet går det nya avtalet ut på att kostnaderna fördelas med 41 % på 
landstinget och 59 % på kommunkollektivet. Inom kommunkollektivet 
beräknas kostnaden procentuellt med utgångspunkt från respektive kommuns 
invånarantal. 
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Avtalet innebär också att en kommun, och landstinget, efter medgivande av 
Region Dalarnas direktion (kollektivtrafikmyndigheten) får göra tillköp av 
trafik men ska då själv betala kostnaden för den tillkommande trafiken och 
eventuellt andra kostnader som tillköpet medför.

Avtalet gäller under år 2017 med möjlighet till förlängning t.o.m. 2018 och 
följs av en skatteväxling senast år 2019.

Särskild kollektivtrafik
I avtalet för den särskilda kollektivtrafiken regleras kostnaden för den trafik 
som i allmänhet kräver
någon form av tillstånd och eller särskilda arrangemang. Denna trafik 
benämns Servicetrafik och omfattar följande kommunala resandeformer:

 • Färdtjänstresor
• Särskilda skolresor
• BC Dalarna

För omsorgsresor, resor till och från korttidsboende och kommunresor 
ansvarar varje kommun själv för vad gäller handläggning, hantering och 
finansiering.

Principerna för fördelning av kostnaden för färdtjänst och särskilda skolresor 
betalas till 100 % av kommunkollektivet. Kostnaderna beräknas så att ett 
belopp per invånare bestäms för kommunerna. Beräkningen görs på 
invånarantalet per 2015-11-01.

Kostnaden för BC Dalarna fördelas enligt följande: 60 % på Landstinget 
Dalarna och 40 % på kommunkollektivet. Inom kommunkollektivet fördelas 
kostnaden som ett belopp per invånare.

Avtalet om bidrag till den särskilda kollektivtrafiken i Dalarnas län ersätter 
nu gällande överenskommelser om finansiering av den särskilda 
kollektivtrafiken och gäller från och med 2017-01-01 till 2021-12-31.
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Sektorns/avdelningens bedömning
Avtalsförslagen har arbetas fram på ett sätt så att alla instanser har fått 
komma till tals. En mera rättvisande kostnadsfördelning ligger till grund för 
de nya avtalen som avdelningen stöder. Bedömning är att de nya avtalen 
uppfyller kraven på tydlighet som efterfrågats.

Beslutsunderlag
Protokoll direktionen Region Dalarna, daterad 2016-11-23

Skrivelse Region Dalarna, daterad 2016-11-24

Förslag till avtal allmän kollektivtrafik, daterad 2016-11-25

Förslag till avtal särskild kollektivtrafik, daterad 2016-11-25

Prognos 2016 betalning av trafik samt utjämningssystemets effekt, daterad 
2016-11-25

Prognos betalning för trafik 2017, jämförelse 2016, daterad 2016-11-25

Simulerad budget 2017, daterad 2016-11-25

Betalning, effekt av utjämning och sammantagen effekt per invånare, daterad 
2016-11-25

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

Kommunfullmäktiges beslut
1. Godkänna förslaget till finansieringsavtalen för den allmänna resp. den 

särskilda kollektivtrafiken.

2. Ge kommundirektören i uppdrag att underteckna avtalen för Leksands 
kommuns räkning.

Beslutet skickas till
Region Dalarna

Ekonomichef Lars Bäcksholm

Näringslivschef Per Strid

10



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sida
1(2)

Sammanträdesdatum
2017-02-20

Kommunfullmäktige

Justeras Utdrag bestyrks

§ 4 Dnr 2017/207

Ansökan om kommunal borgen för Sätergläntan

Beskrivning av ärendet
Sätergläntan, institutet för slöjd och hantverk, har i en skrivelse ansökt om en 
kommunal borgensförbindelse om 2 miljoner kronor.

Sätergläntans huvudmän är Sveriges hemslöjdföreningars riksförbund, SHR, 
och Leksands kommun.

Under läsåret 2016 – 2017 har Sätergläntan inte kunnat fylla alla 
studerandeplatser och har av den anledningen drabbats av likviditetsbrist.

Beslutsunderlag
Ansökan om kommunal borgen, daterad 2016-01-26

Resultatrapport 2016, daterad 2017-02-13

Åtgärdsplan 2017, daterad 2017-02-13

Jäv
På grund av jäv deltar inte Kent Dahlquist (S) i handläggningen av ärendet.

Yrkanden
Ulrika Liljebergs (C) förslag:

Bevilja borgen till Sätergläntan om 1 miljon kronor under ett år. I övrigt 
enligt kommunstyrelsens förslag.

Beslutsgång
Ordföranden ställer kommunstyrelsens förslag mot Ulrika Liljebergs (C) 
förslag och finner att kommunfullmäktige beslutar enligt Ulrika Liljebergs 
(C) förslag.
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Kommunfullmäktiges beslut
Bevilja borgen till Sätergläntan om 1 miljon kronor under ett år, med 
följande villkor:

1. En konkret åtgärdsplan ska redovisas till kommunen innan borgen 
ges.

2. En ekonomisk rapport ska redovisas löpande under tiden för 
borgensåtagandet.

Beslutet skickas till
Sätergläntan

Ekonomiavdelningen
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§ 5 Dnr 2016/1592

Utbetalning av kommunalt partistöd 2017

Beskrivning av ärendet
Enligt kommunallagen får kommuner ge ekonomiskt stöd (s.k. partistöd) till 
politiska partier för att stärka deras ställning i den kommunala demokratin. 

Reglemente för kommunalt partistöd, antaget av fullmäktige 2016-02-15 § 6, 
stadgar att grundstöd ska ges till de partier som finns representerade i 
fullmäktige samt att mandatstöd endast ska ges för mandat för vilket en vald 
ledamot är fastställd enligt vallagen. 

Vidare fattade kommunfullmäktige 2015-02-16 § 13 beslut om att anta 
Bestämmelser om ekonomisk kompensation (arvoden) till förtroendevalda i 
Leksands kommun 2015-2018, populärt kallat arvodesreglementet. I dessa 
bestämmelser framkommer även omfattningen på det kommunala 
partistödet. Varje parti ska, per år, i ekonomiskt stöd få ¼ prisbasbelopp i 
grundstöd samt ¼ prisbasbelopp per mandat i kommunfullmäktige.

Prisbasbeloppet för år 2017 uppgår till 44 800 SEK.

För att kommunen ska kunna betala ut det kommunala partistödet krävs, för 
varje år, ett beslut om detta i kommunfullmäktige. Beslutet ska förenas med 
ett krav på att mottagande partier årligen lämnar en skriftlig redovisning som 
visar att partistödet har använts för det ändamål som kommunallagen 
föreskriver.

Sektorns/avdelningens bedömning
Mot bakgrund av aktuella regler för kommunalt partistöd framkommer att 
det i Leksands kommun finns 9 stycken partier som är berättigade till 
grundstöd och totalt 48 stycken mandat i fullmäktige där en ledamot är 
fastställd enligt vallagen, och därmed berättigar till mandatstöd.
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Partistöd för år 2017 ska därmed fördelas enligt följande:

Parti Mandat Partistöd (SEK)
Socialdemokraterna 12 145 600   
Centerpartiet 11 134 400   
Moderaterna 6 78 400   
Kristdemokraterna 6 78 400   
Bygdepartiet 4 56 000   
Miljöpartiet 3 44 800   
Vänsterpartiet 3 44 800   
Sverigedemokraterna 2 33 600   
Liberalerna 1 22 400   

Totalt (SEK): 638 400   

Beslutsunderlag
Protokollsutdrag KS § 4/2017

Kommunfullmäktiges beslut
1. Utbetala kommunalt partistöd för år 2017 om totalt 638 400 kronor enligt 

beskrivning i ärendet.

2. Som motprestation ska respektive mottagande parti, i enlighet med 
reglementet för kommunalt partistöd, senast 2018-06-30 lämna en 
skriftlig redovisning om hur partistödet använts.

Beslutet skickas till
Partier representerade i fullmäktige

Ekonomiavdelningen
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§ 6 Dnr 2016/1537

Annonsering i ortstidning av fullmäktiges 
sammanträden

Beskrivning av ärendet
Enligt kommunallagen 5 kap. 10 § är det obligatoriskt att annonsera tid och 
plats för fullmäktiges sammanträden i en eller flera ortstidningar

Inom ramen för ovanstående ingår även att tid och plats för sammanträdet 
ska kungöras i den eller de ortstidningar som fullmäktige bestämmer.

På uppdrag av fullmäktiges presidium har ett antal förslag till annonsering 
undersökts. Viktiga aspekter i detta har varit kostnad samt täckningsgrad, 
alltså andelen av kommunens medborgare som nås av annonsen.

Sektorns/avdelningens bedömning
Idag kungörs kommunfullmäktiges sammanträden med tid och plats i 
tidningarna Dala-Demokraten samt i Falu Kuriren.

På uppdrag av fullmäktiges presidium har en genomgång gjorts av vilka 
alternativ till annonsering som finns att tillgå. 

Utgångspunkter
Fokus har legat på att nå så många kommunmedborgare som möjligt, till en 
så låg kostnad som möjligt. Utgångspunkten har varit att 
kommunfullmäktige även fortsättningsvis sammanträder vid sex tillfällen per 
år och där annonseringen vid två tillfällen kräver något större annonser för 
att information om årsredovisning och förslag till budget ska rymmas. 
Uppgift om pris och täckningsgrad härrör från kontakt med respektive 
tidning och var aktuella under hösten 2016. Priser redovisas exklusive 
moms. Illustration av annons för respektive alternativ hittas i handlingarna.

Presentation av alternativ
Alternativ 1
Alternativ 1 innebär en fortsättning av dagens modell för annonsering på 
Leksandssidan i Dala-Demokraten och Falu Kuriren.

Kostnad/år: cirka 40 000 kronor.
Täckning: 50 % av kommunens hushåll
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Alternativ 2
Alternativ 2 innebär en till omfånget mindre annons. Samt eventuellt 
annonsering i enbart en av tidningarna Falu Kuriren respektive Dala-
Demokraten.

Kostnad/år: Annonsering i Falu Kuriren 8 468 kronor.
Annonsering i Dala-Demokraten 9 988 kronor.
Annonsering i båda tidningar 18 456 kronor.

Täckning: Med annonsering i båda tidningar 50 % av kommunens 
hushåll. Uppgift saknas avseende täckning för endera tidning.

Alternativ 3
Alternativ 3 innebär annonsering i annonsbladet Magasin Leksand med en 
mindre annons.

Kostnad/år: 3 760 kronor.
Täckning: 100 % av kommunens hushåll.

Samtliga av ovanstående alternativ uppfyller kommunallagens krav på 
annonsering i ortstidning.

Slutsats
Mot bakgrund av vad som framkommit ovan avseende täckning och kostnad 
framstår alternativ 3, med annonsering i Magasin Leksand, som det enda 
försvarbara alternativet. 

Beslutsunderlag
Bilagor 1 – 3, daterade 2016-12-02

Protokollsutdrag KS § 8/2017

Kommunfullmäktiges beslut
1. Upphäva fullmäktiges beslut § 118/2008.

2. Tills vidare annonsera tid och plats för kommunfullmäktiges 
sammanträden i annonsbladet Magasin Leksand.

Beslutet skickas till
Administrativ chef Andriette Ivarsson
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§ 7 Dnr 2016/512

Kostpolicy offentlig gastronomi i Leksands kommun

Beskrivning av ärendet
Förvaltningen har utarbetat förslag till ny kostpolicy. Styrdokumentet syftar 
till att tydliggöra kommunens övergripande arbete inom kost och innefattar 
samtliga steg, från upphandling av råvaror till servering av maten till 
kommunens kunder och matgäster.

Sektorns/avdelningens bedömning
Kostavdelningen har reviderat kostpolicyn med utgångspunkt i 
Livsmedelsverkets råd för förskola, skola och äldreomsorg samt de Nordiska 
näringsrekommendationerna och Socialstyrelsens vägledning ”Näring för 
god vård och omsorg”.

Kostpolicyn tydliggör hur kommunen övergripande ska arbeta i kostfrågan, 
från upphandling av livsmedel till hur maten ska serveras.

I revideringen har bland annat hänsyn tagits till kommunens ambition med: 

 Nöjdare gäster

 Ökad användning av ekologiska/miljömärkta livsmedel

 Ökad nöjdhet i måltidsmiljön

Beslutsunderlag
Protokollsutdrag KS § 6/2017

Förslag till kostpolicy offentlig gastronomi i Leksands kommun, daterad 
2017-01-30

Yrkanden
Viktor Zakrissons (S) förslag:

Ärendet återremitteras för att:

1. kompletteras med ställningstaganden kring krav kring hur kött och 
ägg som Leksands kommun köper in skall produceras.

2. se över målsättningen om hus stor andel av livsmedlen som ska vara 
ekologiskt producerade.
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Ulrika Liljeberg (C) yrkar bifall till Viktor Zakrissons (S) förslag.

Beslutsgång
Ordföranden ställer frågan om ärendet ska avgöras idag eller återremitteras 
och finner att kommunfullmäktige beslutar att ärendet ska återremitteras.

Kommunfullmäktiges beslut
Ärendet återremitteras för att:

1. kompletteras med ställningstaganden kring krav kring hur kött och 
ägg som Leksands kommun köper in skall produceras.

2. se över målsättningen om hus stor andel av livsmedlen som ska vara 
ekologiskt producerade.

Beslutet skickas till
Kostchef Tullie Sundberg

Administrativ chef Andriette Ivarsson
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§ 8 Dnr 2016/1379

Leksands kulturstipendium

Beskrivning av ärendet
Förslag till Leksands kulturstipendium har tagits fram

Stipendiet ska vara på 30 000 kronor och ska tillfalla en stipendiat som
 Är en person, grupp eller förening
 Har gjort stora insatser för kulturen i Leksand och har verkat för 

utveckling och förnyelse
 Har lyft fram Leksand i sin gärning eller är starkt förknippad med 

Leksand och därigenom stärker Leksands varumärke

Stipendiet ska användas till fortsatt utvecklingsarbete inom kulturområdet 
och att sätta kulturen i nya sammanhang.

Stipendiet kan inte sökas. Vem som helst kan nominera någon till stipendiet, 
dock inte sig själv. Stipendiater nomineras under maj månad till 
kulturchefen. Kulturchefen föreslår efter samråd med kommunledningen och 
allmänna utskottets presidium en kandidat som sedan beslutas av 
kommunstyrelsens ordförande. Stipendiet utdelas varje år med början 2017.

Sektorns/avdelningens bedömning
Kulturchefen har i samråd med kommundirektören sett behovet av ett 
kulturstipendium i Leksands kommun. Dels för att stärka kommunens 
varumärke i kulturella sammanhang, dels för att kunna ge större tyngd åt 
kulturella insatser

Beslutsunderlag
Protokollsutdrag KS § 7/2017

Yrkanden
Lotten Kluck (L) yrkar bifall till kommunstyrelsens beslut.

Kommunfullmäktiges beslut
Inrätta årligt kulturstipendium från och med 2017 enligt utarbetat förslag.
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Beslutet skickas till
Kulturchef Pär Ohlsson

Ekonomiavdelningen
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§ 9 Dnr 2016/799

Program för uppföljning och insyn av verksamhet som 
drivs med privata utförare

Beskrivning av ärendet
Fullmäktige ska för varje mandatperiod anta ett program med mål och 
riktlinjer för verksamheter som utförs av privata utförare. Detta gäller enligt 
kommunallagen från 1 januari 2015. 

Syftet med förändringarna i kommunallagen är att förbättra uppföljning och 
kontroll av privata utförare samt öka allmänhetens insyn i privata utförares 
verksamhet.

Programmet omfattar inte fristående förskolor, skolor, pedagogisk omsorg 
eller hel- eller delägda kommunala bolag. 

Kommuner ska:

- Kontrollera och följa upp verksamhet som enligt avtal drivs av en 
privat utförare, och detta arbete ska vara strategiskt och systematiskt.

- Genom avtal tillförsäkra information som gör det möjligt för 
allmänheten att få insyn.

- Se till att kommunala företag ger allmänheten insyn i verksamhet 
som de överlämnar till privata utförare

- I fullmäktige besluta om ett program för varje mandatperiod med 
generella mål och riktlinjer när verksamheter drivs av privata utförare

- Ha en generell informationsskyldighet när enskilda personer kan 
välja mellan olika utförare.

Kommunen är huvudman för flertalet välfärdstjänster och har därigenom 
enligt lag ansvar för att tillhandahålla tjänster med tillfredsställande kvalitet 
till kommunens invånare. 

Med en privat utförare avses en juridisk person eller en enskild individ som 
har hand om vården av en kommunal angelägenhet enligt 3 kap. §16 
kommunallagen. 
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Exempel på verksamhetsområden där privata utförare förkommer inom 
Leksands kommun: 

- Hemtjänst

- Distansundervisning

- Vikarier inom städ

Sektorns/avdelningens bedömning
Förslag till Program för uppföljning och tillsyn av verksamhet som drivs av 
privata utförare svarar upp mot de krav som ställs i kommunallagen.

Beslutsunderlag
Förslag till Program för uppföljning och tillsyn av verksamhet som drivs 
med privata utförare daterat 2016-10-17

Protokollsutdrag KS § 201/2016

Kommunfullmäktiges beslut
Fastställa ”Program för uppföljning och insyn av verksamhet som bedrivs 
med privata utförare 2016-2018”.

Beslutet skickas till
Utredare Maria Skalk
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§ 10 Dnr 2016/1259

Revisionsrapport avseende kompetensförsörjning

Beskrivning av ärendet
PWC har genomfört en granskning av kommunens kompetensförsörjning. 
Granskningen har genomförts genom intervjuer samt genom att ta del av 
vision, värdegrund, sektorplan m.m. samt material från den externa 
hemsidan.

Syftet med granskningen har varit att bedöma om kommunens arbete rörande 
personal- och kompetensförsörjning samt rekrytering är ändamålsenlig och 
tillräcklig för att kunna tillgodose verksamheternas behov av 
personalresurser på kort och längre sikt. Granskningen har syftat till att 
besvara revisionsfrågan;

Har kommunstyrelsen en ändamålsenlig styrning och uppföljning av 
kompetensförsörjningen? 

PWC;s samlade bedömning efter genomförd granskning är att 
kommunstyrelsen i väsentliga delar har en ändamålsenlig styrning och 
uppföljning av kompetensförsörjningen. För att ytterligare stärka styrningen 
och på så sätt bidra till förbättrade förutsättningar för den framtida 
kompetensförsörjningen rekommenderar PWC dock följande;

Arbeta fram en kommungemensam strategi med tillhörande mål och 
aktiviteter för den framtida kompetensförsörjningen som ger en tydlig 
vägledning för verksamheternas arbete inom området.
HR-avdelningen arbetar aktivt med olika insatser gällande kommunens 
arbetsgivarvarumärke för att stärka detta och bidra till att kommunen 
uppfattas som en än mer attraktiv arbetsgivare. Sektorerna gör sedan tidigare 
analyser av inom vilka yrkeskategorier det finns behov av insatser för att 
vara konkurrenskraftig i framtida kompetensförsörjning och HR-avdelningen 
samordnar dessa. Bland annat arbetet med yrkesmässa samt praktikplatser är 
en del i detta arbete. HR-avdelningen ser även över rekryteringsprocessen 
för att förstärka kandidatupplevelsen och därmed öka attraktionskraften. En 
kommungemensam strategi kommer att vara ett led i HR-avdelningens 
arbete för kommunens övergripande mål - att vara en attraktiv arbetsgivare.
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Genomföra systematiska analyser och sjukfrånvarons orsaker inom samtliga 
verksamhetsområden. 
Statistik gällande sjukfrånvaro redogörs av HR-avdelningen i 
kommunledningsgrupp samt i central samverkan. Alla chefer har tillgång till 
sjukfrånvaro för respektive ansvarsområde. Ansvaret ligger hos respektive 
chef, med grupp- och medarbetarkännedom, att analysera anledning till 
sjukfrånvaro för den egna enheten. HR-avdelningen agerar i samverkan med 
berörda chefer utifrån ett övergripande perspektiv då signaler kommer från 
organisationen vilket visar på behov av insatser eller förebyggande åtgärder. 
Vid sådana insatser gör HR-avdelningen en övergripande analys om 
liknande situationer förekommer inom olika delar av organisationen. 

Säkerställa så långt möjligt att avgångssamtal genomförs konsekvent. Chefer 
och HR-avdelningen har en viktig uppgift att informera om och uppmuntra 
till att avgångssamtal hålls och att sedan informationen tas omhand och 
analyseras. 
Mallar och rutiner för avgångssamtal finns och dessa är tillgängliga via vårt 
intranät. Dock finns ett behov av att säkerställa och informera om vikten av 
att dessa genomförs då det är ett led i arbetet med vårt arbetsgivarvarumärke. 
Det bör även dokumenteras om den anställde av någon anledning inte vill 
genomföra avgångssamtal med berörd chef eller med HR-avdelningen varför 
en sådan checklista ska skapas. 

Analysera de bakomliggande orsakerna till låga värden inom 
medarbetarundersökningen. Följ upp att åtgärder vidtas efter analyserna. 
Alla verksamheter tar del av resultat av denna undersökning. Alla chefer får 
gemensam information om det övergripande sammanställda resultatet och får 
sedan ut resultat för respektive verksamhet att arbeta med. HR-avdelningen 
gör en övergripande analys av om och varför liknande resultat framkommer i 
olika delar av organisationen och gör sedan ett förslag på insats och åtgärd 
till kommunledning. 

Beslutsunderlag
Protokollsutdrag KS § 10/2017

Kommunfullmäktiges beslut
Lägga informationen till handlingarna.

Beslutet skickas till
HR-chef Hanna Trädgårdh Oscarsson

Sektorchef för verksamhetsstöd Lennart Ljungemo

Kommunens revisorer
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§ 11 Dnr 2016/1374

Årsredovisning Gustaf Ankarcronas Stiftelse 
räkenskapsåret 2015

Beskrivning av ärendet
Gustaf Ankarcronas Stiftelses årsredovisning för räkenskapsåret 2015 delges 
Leksands kommun.

Beslutsunderlag
Årsredovisning Gustaf Ankarcronas Stiftelse räkenskapsåret 2015 samt 
revisionsberättelse daterad 2016-04-30

Protokollsutdrag KS § 202/2016

Kommunfullmäktiges beslut
Lägga årsredovisningen för Gustaf Ankarcronas stiftelse för räkenskapsåret 
2015 till handlingarna.

Beslutet skickas till
Stiftelsen Gustaf Ankarcrona
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§ 12 Dnr 2016/306

Rapportering av ej verkställda beslut enligt 4 kapitlet 1 
§ socialtjänstlagen och 9 § lagen om stöd och service 
inom vård och omsorg - kvartal 2/2016

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

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

Rapporten ska rapporteras kvartalsvis.

Rapportering avseende andra kvartalet 2016
För andra kvartalet 2016 finns tre ej verkställda beslut att rapportera:

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

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

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

För andra kvartalet 2016 finns ett beslut där verkställighet påbörjats men 
inte verkställts på nytt inom tre månader:
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Ärende 4 – man
Beslut: LSS, Kontaktperson 9 § 4 punkten
Datum för gynnande beslut: 2016-02-01

Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande, daterat 2016-08-23

Protokollsutdrag, Individnämnden § 459/2016

Protokollsutdrag KS § 200/2016

Kommunfullmäktiges beslut
Lägga informationen till handlingarna.

Beslutet skickas till
Marie van Geffen Blomberg, avdelningschef vård och omsorg

Joacim Andersson, avdelningschef vård och omsorg

Katja Vestling, myndighetschef vård och omsorg

Anna-Maria Jerström, systemansvarig vård och omsorg
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§ 13 Dnr 2016/306

Rapportering av ej verkställda beslut enligt 4 kapitlet 1 
§ socialtjänstlagen och 9 § lagen om stöd och service 
inom vård och omsorg - kvartal 3/2016

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

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

Rapporten ska rapporteras kvartalsvis.

Rapportering avseende tredje kvartalet 2016
För tredje kvartalet 2016 finns fem ej verkställda beslut att rapportera: 

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

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

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

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

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

Ärende 6 – man
Beslut: LSS, Kontaktperson 9 § 4 punkten
Datum för gynnande beslut: 2016-02-01

Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande, daterat 2016-11-07

Protokollsutdrag individnämnden § 546

Protokollsutdrag KS § 9/2017

Kommunfullmäktiges beslut
Lägga informationen till handlingarna.

Beslutet skickas till
Marie van Geffen Blomberg, avdelningschef vård och omsorg

Joacim Andersson, avdelningschef vård och omsorg

Katja Vestling, myndighetschef vård och omsorg

Anna-Maria Jerström, systemansvarig vård och omsorg
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§ 14 Dnr 2016/1639

Avsägelse från politiskt uppdrag - nämndeman vid 
Mora tingsrätt - Barbro Lindroth (C)

Beskrivning av ärendet
En avsägelse har inkommit från Barbro Lindroth avseende uppdraget som 
nämndeman vid Mora tingsrätt.

Beslutsunderlag
Avsägelse, daterad 2016-12-21

Yrkanden
Per-Erik Ingels (C) förslag:

Utse Rune Bröms (C) till ny nämndeman vid Mora tingsrätt till och med 
2019-12-31.

Kommunfullmäktiges beslut
1. Bevilja avsägelsen.

2. Utse Rune Bröms (C) till ny nämndeman vid Mora tingsrätt till och med 
2019-12-31.

Beslutet skickas till
Mora tingsrätt

Rune Bröms

Barbro Lindroth

Administrativ service

30



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sida
1(1)

Sammanträdesdatum
2017-02-20

Kommunfullmäktige

Justeras Utdrag bestyrks

§ 15 Dnr 2017/221

Avsägelse från politiskt uppdrag - ledamot i 
kommunfullmäktige och ersättare i kommunstyrelsen - 
Marianne Kronberg

Beskrivning av ärendet
En avsägelse har inkommit från Marianne Kronberg avseende uppdragen 
som ledamot i kommunfullmäktige och ersättare i kommunstyrelsen.

Beslutsunderlag
Avsägelse, daterad 2017-01-30

Yrkanden
Anne-Lie Stenbergs (M) förslag:

Utse Eva Hedvall (M) till ny ersättare i kommunstyrelsen fram till och med 
2018-12-31.

Kommunfullmäktiges beslut
1. Bevilja avsägelserna.

2. Utse Eva Hedvall (M) till ny ersättare i kommunstyrelsen fram till och 
med 2018-12-31.

3. Skicka ärendet vad avser ledamot i kommunfullmäktige till 
Länsstyrelsen i Dalarnas Län för ny sammanräkning.

Beslutet skickas till
Länsstyrelsen Dalarna

Eva Hedvall

Marianne Kronberg

Administrativ service

Lön och bemanningsenheten

IT-avdelningen
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§ 16 Dnr 2017/230

Avsägelse från politiskt uppdrag - styrelseledamot i 
Leksand Vatten AB - Birgitta Sjöde

Beskrivning av ärendet
En avsägelse har inkommit från Birgitta Sjöde avseende uppdraget som 
styrelseledamot i Leksand Vatten AB.

Enligt bolagsordningen har kommunfullmäktige att utse ny ledamot i 
styrelsen.

Beslutsunderlag
Avsägelse, daterad 2017-02-01

Yrkanden
Anne-Lie Stenbergs (M) förslag:

Utse Martin Larshans (M) till ny styrelseledamot i Leksand Vatten AB till 
och med den årsstämma som följer efter nästa val till kommunfullmäktige.

Kommunfullmäktiges beslut
1. Bevilja avsägelsen.

2. Utse Martin Larshans (M) till ny styrelseledamot i Leksand Vatten AB 
till och med den årsstämma som följer efter nästa val till 
kommunfullmäktige.

Beslutet skickas till
Martin Larshans

Birgitta Sjöde

Leksand Vatten AB

Administrativ service

Lön och bemanningsenheten

IT-avdelningen
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§ 17 Dnr 2017/348

Avsägelse från politiskt uppdrag - ersättare i 
kommunfullmäktige - Gustav Stenhols (V)

Beskrivning av ärendet
En avsägelse har inkommit från Gustav Stenhols (V) avseende uppdraget 
som ersättare i kommunfullmäktige.

Beslutsunderlag
Avsägelse, daterad 2017-02-20

Kommunfullmäktiges beslut
1. Bevilja avsägelsen.

2. Skicka ärendet till Länsstyrelsen i Dalarnas län för ny sammanräkning.

Beslutet skickas till
Länsstyrelsen Dalarna

Gustav Stenhols

Administrativ service

Lön och bemanningsenheten

IT-avdelningen
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§ 18 Dnr 2016/1471

Anmälan av medborgarförslag om att avstå från att 
använda påskfjädrar

Beskrivning av ärendet
Ett medborgarförslag har inkommit med förslag om att kommunen ska avstå 
från att använda påskfjädrar.

Beslutsunderlag
Medborgarförslag, daterat 2016-11-21

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

Beslutet skickas till
Administrativ chef Andriette Ivarsson
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§ 19 Dnr 2016/1526

Anmälan av medborgarförslag om att ställa krav vid 
upplåtelse av mark och förbjuda cirkusar med vilda 
djur

Beskrivning av ärendet
Ett medborgarförslag har inkommit med förslag om att kommunen bör ställa 
krav vid upplåtelse av mark och förbjuda cirkusar med vilda djur

Beslutsunderlag
Medborgarförslag, daterat 2016-11-29

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

Beslutet skickas till
Administrativ chef Andriette Ivarsson
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§ 20 Dnr 2017/89

Anmälan av medborgarförslag om att förbjuda 
fyrverkerier i Leksands kommun

Beskrivning av ärendet
Ett medborgarförslag har inkommit med förslag om att fyrverkerier bör 
förbjudas i Leksands kommun.

Beslutsunderlag
Medborgarförslag, daterat 2017-01-12

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

Beslutet skickas till
Administrativ chef Andriette Ivarsson
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