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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) 
Karin Byström (C) 
Jimmy Karlsson (BP) 
Sara Shahryari (M) 
Aarno Magnusson (C) 
Lars Halvarson (S) 
Karin Mikkonen (C) 
Roger Åström (M) 
Ros-Marie Svanborg (S) 
Jan Danielsen (KD) 
Kenneth Dahlström (C) 
Yvonne Ineteg (V) 
Inger Matsson (SD) 
Hans-Olof Bogren (C) 
Mats Stenmark (M) 
Mats Blomqvist (BP) 
Per Florén (L) 
Birgitta Jansson (S) 
Per Wiman (KD) 
Ewa Fogelström (C) 
Per Spik (M) 
Erik Varghans (S) 
Markus Kummu (V) 
Roger Arvidsson (C) 
Kerstin Marits (M) 
Mats Pettersson (C) 
Karin Nyström (S) 
Gunnar Fälldin (BP) 
Eva Kempff (C) 
Margareta Jobs (KD) 
Kent Dahlquist (S) 
Gunilla Klingh (M) 
Mats Erkers (C) 
Kajsa Fredholm (V) 
Lina Ruuth (SD) 
Liv Lunde-Andersson (S) 
Marie Johansson-Grop (C) 
Ulrica Granberg (M) 
Mats Fogelström (C) 
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Tjänstgörande ersättare Mats Backlund (C) ers. Elisabet Ingels (C) 
Andreas Ruuth (SD) ers. Håkan Blomkvist (SD) 
Mats Oscarsson (S) ers. Jan-Olof Karlsson (S) 
 

Övriga närvarande  

Ej tjänstgörande ersättare 
 

Lena Ihlar (V) 
Kerstin Englund (C) 
Kristina Hollsten (C) 
Tomas Bergsten (C) 
 

Tjänstemän Kommundirektör Caroline Smitmanis Smids 
Sekreterare Lena Ryen-Laxton 
Ekonomichef Ann-Charlotte Zackrisson, § 30 
VD Leksands bostäder, Anders Eklund, § 34 

Övriga 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Kommunens förtroendevalda revisorer: 
Kerstin Furöstam (S), sammankallande 
Pär Andersson (KD) 
Alf Dahlin (C) 
Lars Melin (M) 
Ingemar Wiborgh (L) 
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Omröstningslista sidan 1    

 
 

§ 40 § § § 
Beslutande  Parti Ja Nej Avst Ja Nej Avst Ja Nej Avst Ja Nej Avst 
 Ulrika Liljeberg C x            
 Viktor Zakrisson S x            
 Sebastian Larsson M x            
 Per-Erik Ingels C x            
 Mikael Kyller KD x            
 Ingrid Rönnblad S  x           
 Inga Westlund V  x           
 Andreas Ruuth SD x            
 Karin Byström C x            
Jimmy Karlsson BP x            
Sara Shahryari M x            
Aarno Magnusson C x            
Lars Halvarsson S  x           
Karin Mikkonen C x            
Roger Åström M x            
Ros-Marie Svanborg S x            
Jan Danielsen KD x            
Kenneth Dahlström  C x            
Yvonne Ineteg V  x           
Inger Matsson SD x            
Mats Oscarsson S x            
Hans-Olof Bogren C x            
Mats Stenmark M x            
Mats Blomqvist BP x            
Per Florén L x            
Mats Backlund C x            
Birgitta Jansson S x            
Per Wiman  KD x            
Ewa Fogelström C x            
Per Spik M x            
Erik Varghans  S x            
 Transport 27 4           
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Omröstningslista sidan 2 
 

§ § § § 
Beslutande  Parti Ja Nej Avst Ja Nej Avst Ja Nej Avst Ja Nej Avst 
Markus Kummu V  x           
Vakant SD             
Roger Arvidsson C x            
Kerstin Marits M x            
Mats Pettersson C x            
Karin Nyström S x            
Gunnar Fälldin BP x            
Eva Kempff C x            
Margareta Jobs KD x            
Kent Dahlquist S  x           
Gunilla Klingh M x            
Mats Erkers C x            
Kajsa Fredholm V  x           
Lina Ruuth SD x            
Liv Lunde Andersson S  x           
Marie Johansson-Grop C x            
Ulrica Granberg M x            
Mats Fogelström C x            
 Antal sid 2 13 4           
 Antal sid 1 27 4           
 Totalsumma 40 8           
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Ärendelista 
 

 § 29 Fastställande av dagordning 
 § 30 Föredragning årsredovisning Leksands kommun 2021 
 § 31 Revisionsberättelser Leksands kommun 2021 
 § 32 Godkännande av årsredovisning Leksands kommun 2021 
 § 33 Ansvarsprövning 2021 - Kommunstyrelsen, nämnder och andra 

förtroendeuppdrag 
 § 34 Årsredovisning Leksandsbostäder AB 2021 
 § 35 Årsredovisning Leksand Vatten AB 2021 
 § 36 Årsredovisning Dala Vatten och Avfall AB 2021 
 § 37 Årsredovisning Brandkåren Norra Dalarna 2021 
 § 38 Revisionsrapport – granskning av kommunens resursfördelningsmodell 
 § 39 Personalpolitiskt program 
 § 40 Handelspolicy för Leksands kommun 
 § 41 De enskilda vägarna i Leksands kommun 
 § 42 Inspektion av överförmyndare i samverkan i norra Dalarna 2021 
 § 43 Anmälan motion om avgiftsfri kulturskola 
 § 44 Avsägelser och fyllnadsval 
 § 45 Interpellation - Höra till Leksand 
 § 46 Anmälan motion angående inventering av ödehus 
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§ 29  

Fastställande av dagordning 

Beskrivning av ärendet 

Kommunfullmäktige har att fastställa dagordningen. 
 
Dagordningen presenteras enligt utskickat förslag med följande 
ändringar:  

• Motion angående inventering av ödehus läggs till som ärende. 

• Rubriken på ärende 16 ändras från ”Val av ledamöter och ersättare 
till utskott och övriga förtroendeuppdrag” till ”Avsägelser och 
fyllnadsval”. Ytterligare en avsägelse har dessutom inkommit från 
Christina Schultz (M) gällande uppdrag som ersättare i 
kommunfullmäktige. 

Kommunfullmäktiges beslut 
1. Fastställa dagordningen enligt utsänt förslag med ovanstående 

ändringar. 
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§ 30 Dnr 2022/431 

Föredragning årsredovisning Leksands kommun 2021 

Beskrivning av ärendet 
Kommunstyrelsens ordförande Ulrika Liljeberg (C) inleder ärendet och 
överlämnar sedan till ekonomichef Ann-Charlotte Zackrisson som föredrar 
årsredovisningen. 

Beslutsunderlag 
Årsredovisning 2021 daterad 2022-04-29 
Presentation av årsredovisningen, daterad 2022-05-09 

Kommunfullmäktiges beslut 
1. Lägga informationen till handlingarna. 

Beslutet skickas till 
Ekonomichef, Ann-Charlotte Zackrisson 
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§ 31 Dnr 2022/573 

Revisionsberättelser Leksands kommun 2021 

Beskrivning av ärendet 
Kommunens revisor har granskat den verksamhet som bedrivits i styrelse, 
nämnder och kommunens företag under 2021. 
Granskningen har utförts enligt kommunallagen, god revisionssed i 
kommunal verksamhet och kommunens revisionsreglemente. Granskningen 
har genomförts med den inriktning och omfattning som behövs för att ge 
rimlig grund för bedömning och ansvarsprövning. 
 
Kommunrevisionens sammankallande Kerstin Furöstam (S), presenterar 
revisionsberättelsen för 2021. 

Revisionens bedömning 
Revisionen bedömer sammantaget att årsredovisningen i allt väsentligt har 
upprättats i enlighet med lagen (2018:597) om kommunal bokföring och 
redovisning (LKBR) och god redovisningssed.  
Styrelse och nämnder ha i Leksands kommun har bedrivit verksamheten på 
ett ändamålsenligt och från ekonomisk synvinkel tillfredsställande sätt. 
Räkenskaperna i allt väsentligt är rättvisande. 
Styrelsens och nämndernas interna kontroll har varit tillräcklig. 
Resultatet enligt årsredovisningen är förenligt med de av fullmäktige 
fastställda finansiella målen då tre av fem mål är uppfyllda och resultatmålet 
missas med endast liten marginal. Revisorerna anser att kommunstyrelsen 
tydligt behöver göra en bedömning om man uppfyllt god ekonomisk 
hushållning eller inte i årsredovisningen. 
Revisorernas bedömning är att det är oklart om resultatet av de av 
fullmäktige beslutade verksamhetsmålen innebär att kommunen uppfyller 
begreppet god ekonomisk hushållning. Revisorerna bedömer att det finns 
otydligheter i kommunens uppföljning av verksamhetsmålen och konstaterar 
att många indikatorer inte har nåtts under 2021. På grund av dessa brister  är 
revisorernas sammanfattande bedömning att det inte finns förutsättningar för 
att bedöma om de av fullmäktige fastställda målen har uppnåtts 2021. Då 
kommunstyrelsen inte gör någon samlad bedömning om man uppfyller god 
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ekonomisk hushållning eller inte kan inte heller revisionen göra denna 
bedömning. 
Revisorerna tillstyrker att fullmäktige beviljar ansvarsfrihet för styrelse, 
nämnder och beredningar samt de enskilda ledamöterna i dessa organ.  
Revisorerna tillstyrker även att fullmäktige godkänner kommunens 
årsredovisning för 2021.  
 
Beslutsunderlag 
Revisionsberättelse för Leksands kommun 2021, daterad 2022-04-29 
Bilaga till revisionsberättelse 2021 för Leksands kommun med revisorernas 
verksamhetsrapport för året 
Granskning årsbokslut daterad 2022-04-29  
Revisionsberättelse språktolknämnden, daterad 2022-05-02 

Kommunfullmäktiges beslut 
1. Lägga revisionsberättelsen för 2021 till handlingarna. 

Beslutet skickas till 
Ekonomichef, Ann-Charlotte Zackrisson 
Sammankallande för kommunrevisionen, Kerstin Furöstam 
Kommundirektör, Caroline Smitmanis Smids 
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§ 32 Dnr 2022/431 

Godkännande av årsredovisning Leksands kommun 
2021 

Beskrivning av ärendet 
Det ekonomiska resultatet för 2021 uppgick till 35,9 miljoner kronor för 
primärkommunen. Det motsvarar ca 3,6 % av skatter och bidrag. Budgeterat 
resultat för året var + 0,8 miljoner kronor och därmed blev avvikelsen 
gentemot budget +35,1 miljoner kronor. Kommunkoncernens resultat 
uppgick till 45,1 miljoner kronor.  
Den positiva budgetavvikelsen för sektorerna på ca 15 miljoner kronor beror 
till stor del på ersättning för sjuklönekostnader, ökade statsbidrag och 
inställd eller uppskjuten verksamhet. Skatteintäkterna för 2021 steg med 44 
mkr jämfört med 2020 och blev ca 10 mkr högre än budgeterat trots att 
kommunen under våren 2021 beslutade om en ändringsbudget utifrån de 
reviderade skattaunderlagsprognoserna. 
Inom ramen för kommunens årsredovisning lämnas även årsredovisningarna 
för språktolksnämnden samt hjälpmedelsnämnden.    
Finansiella mål  
Fyra av de fem finansiella målen nås under 2021, men endast tre mål nås helt 
och hållet då kommunen inte når upp till ett resultat om 2 % av skatter och 
bidrag under planeringsperioden.  

- Soliditeten inklusive ansvarsförbindelsen ökar från 13 % till 16 % 
och målet om ökad soliditet uppnås därmed.  

- Verksamhetens nettokostnad ökade med 3,6 % och skatter och bidrag 
med 4,5  %. Målet om att verksamheternas nettokostnad inte skall 
öka snabbare än skatter och bidrag uppnås därmed.  

- Självfinansieringsgraden för året var 50 %. För målperioden 2021-
2024 bedömer förvaltningen att målet om 100 % självfinansiering 
inte kommer att nås. Målet om 100 % självfinansiering nås därmed 
inte. Nettoinvesteringar uppgick till 159,8 miljoner kronor.  

- Årets resultat motsvarar 3,6 % av skatter och bidrag. För 
planperioden 2018-2022 uppgår det genomsnittliga överskottet med 
årets resultat och budgeterade resultat för kommande år till 1,6 %. 
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Målet om 2 % överskott nås för 2021 men troligen inte för den 5-
åriga planperioden. 

- Sektorerna har haft budgetavvikelser på totalt 15,3 mkr under 2021.  
Alla sektorer förutom utbildningssektorn, som gör ett mindre 
underskott på 0,6 mkr, går med överskott. Avvikelsen mellan 
bokslutet och delårsrapporten är 5 mkr och förklaras till stor del av 
att pandemin tog ny fart och att ett större statsbidrag betalades ut sent 
på året. Bedömningen är att målet nås.  

Verksamhetsmål  
Målet Upprätthålla vår position som kulturkommun samt fortsätta vara en av 
landets främsta sport- och friluftskommuner – med fokus på barn och unga 
samt målet om att Verka för bättre arbets- och studiependling i regionen och 
för gynnande av kommunala/regionala samarbeten är de mål som når hög 
måluppfyllelse. För övriga åtta mål är måluppfyllelsen godkänd. 

Beslutsunderlag 
Årsredovisning 2021 för Leksands kommun, daterad 2022-04-29 
Verksamhetsberättelse och bokslut språktolksnämnden, daterad 2022-03-09 
Bokslut och verksamhetsberättelse hjälpmedelsnämnden, daterad 2022-04-
01 
Beslut språktolknämnden, daterat 2022-03-29 
Utdrag ur sammanträdesprotokoll från kommunstyrelsen 2022-04-11, § 43 
Tjänsteutlåtande daterat 2022-04-01 

Kommunfullmäktiges beslut 
1. Godkänna årsredovisning och bokslut 2021 för Leksands kommun.  

Beslutet skickas till 
Ekonomichef, Ann-Charlotte Zakrisson 
Kommundirektör, Caroline Smitmanis Smids 
Sammankallande för kommunens revisorer, Kerstin Furöstam 
Språktolknämnden 
Hjälpmedelsnämnden 
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§ 33 Dnr 2022/572 

Ansvarsprövning 2021 - Kommunstyrelsen, nämnder 
och andra förtroendeuppdrag 

Beskrivning av ärendet 
Enligt kommunallagen ska kommunfullmäktige vid ett sammanträde före 
utgången av juni månad året efter det år som revisionen avser besluta om 
ansvarsfrihet ska beviljas eller vägras för kommunstyrelsens och nämndernas 
verksamheter. 
Kommunens revisorer tillstyrker i sin revisionsberättelse att fullmäktige 
beviljar ansvarsfrihet för styrelse, nämnder och beredningar samt de enskilda 
ledamöterna i dessa organ för 2021.  
De organ kommunfullmäktige har att behandla är:  

 Kommunstyrelsen och dess enskilda förtroendevalda (inkl. 
kommunstyrelsens utskott) 

 Jävsnämnden och dess enskilda förtroendevalda  

 Individnämnden och dess enskilda förtroendevalda  

 Valnämnden och dess enskilda förtroendevalda  

 Krisledningsnämnden och dess enskilda förtroendevalda  

 Gemensam nämnd för vuxenutbildningen Leksand-Rättvik och dess 
enskilda förtroendevalda  

 Gemensam nämnd för språktolkförmedling och dess enskilda 
förtroendevalda  

 Gemensam hjälpmedelsnämnd och dess enskilda förtroendevalda 

 Överförmyndaren och dennes ersättare  

 Fullmäktiges beredning och dess enskilda förtroendevalda  
Mot bakgrund av att revisorerna tillstyrker ansvarsfrihet för samtliga 
uppräknade organ som fullmäktige har att behandla föreslår fullmäktiges 
presidium att fullmäktige i ansvarsprövningen 2021 behandlar alla organ 
tillsammans i ett samlat beslut. Presidiet föreslår även att ansvarsfrihet 
beviljas. 
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Kommunfullmäktiges beslut 
1. Behandla ansvarsprövningen för 2021 för alla organ tillsammans i ett 

samlat beslut. 
2. Bevilja kommunstyrelsen, nämnder, fullmäktigeberedning och dess 

enskilda förtroendevalda samt överförmyndare och dennes ersättare 
ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2021.  

Beslutet skickas till 
Sammankallande för kommunens revisorer, Kerstin Furöstam  
Gemensamma nämnder  
Överförmyndaren och dennes ersättare 
Kommundirektör Caroline Smitmanis Smids 
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§ 34 Dnr 2022/358 

Årsredovisning Leksandsbostäder AB 2021 

Beskrivning av ärendet 
Leksandsbostäder AB har överlämnat bolagets årsredovisning för år 2021 för 
information till kommunfullmäktige. 
Leksandsbostäders VD Anders Eklund presenterar årsredovisningen. 

Revisorernas bedömning 
Årsredovisningen har upprättats i enlighet med årsredovisningslagen och ger 
en i alla väsentliga avseenden rättvisande bild av Leksand Bostäder AB:s 
finansiella ställning per den 31 december 2021 och av det finansiella resultat 
och kassaflöde för året enligt årsredovisningslagen. 

Förvaltningsberättelsen är förenlig med årsredovisningens övriga delar. 
Revisor tillstyrker att bolagsstämman fastställer resultaträkning och 
balansräkningen. 
 
En revision har genomförts av styrelsens och verkställande direktörens 
förvaltning av Leksands Bostäder AB år 2021 samt av förslaget till 
dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust. Revisor tillstyrker att 
bolagsstämman behandlar vinsten enligt förslaget i förvaltningsberättelsen 
och beviljar styrelsens ledamöter och verkställande direktör ansvarsfrihet för 
räkenskapsåret 

Beslutsunderlag 
Utdrag ur sammanträdesprotokoll från Leksandsbostäders styrelse, daterad 
2022-03-30 
Årsredovisning Leksandsbostäder AB 2021 
Granskningsrapport, daterad 2022-04-07 
Bilaga till granskningsrapport, daterad 2022-03-14 
Revisionsberättelse, daterad 2022-04-07 
Utdrag ur kommunstyrelsens sammanträdesprotokoll daterat 2022-04-28, § 
53 
Presentation daterad 2022-05-09 
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Kommunfullmäktiges beslut 
1. Godkänna rapporteringen avseende årsredovisning 2021 

för Leksandsbostäder AB. 
2. Instruera kommunens ombud att på Leksandsbostäder AB:s årsstämma 

rösta i enlighet med revisorernas rekommendationer 

Beslutet skickas till 
VD för Leksandsbostäder AB, Anders Eklund 
Kommunens ombud på Leksandsbostäder AB:s årsstämma, Ulrika Liljeberg 
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§ 35 Dnr 2022/417 

Årsredovisning Leksand Vatten AB 2021 

Beskrivning av ärendet 
Leksand Vatten AB har överlämnat bolagets årsredovisning för år 2021 för 
information. 
Ordförande i styrelsen för Leksand Vatten AB Per Spik (M) presenterar 
årsredovisningen. 
Revisorernas bedömning 
Årsredovisningen har upprättats i enlighet med årsredovisningslagen och ger 
en i alla väsentliga avseenden rättvisande bild av Leksand Vatten AB:s 
finansiella ställning per den 31 december 2021 och av det finansiella resultat 
och kassaflöde för året enligt årsredovisningslagen. 
Förvaltningsberättelsen är förenlig med årsredovisningens övriga delar. 
Revisor tillstyrker att bolagsstämman fastställer resultaträkning och 
balansräkningen. 
 
En revision har genomförts av styrelsens och verkställande direktörens 
förvaltning av Leksand Vatten AB år 2021 samt av förslaget till 
dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust. Revisor tillstyrker att 
bolagsstämman behandlar vinsten enligt förslaget i förvaltningsberättelsen 
och beviljar styrelsens ledamöter och verkställande direktör ansvarsfrihet för 
räkenskapsåret. 
 
Beslutsunderlag 
Utdrag ur sammanträdesprotokoll från Leksand Vatten AB:s styrelsemöte, 
daterat 2022-03-17 
Årsredovisning Leksand Vatten AB 2021, daterad 2022-03-23 
Sammanfattning av årsredovisning 
Granskningsrapport, daterad 2022-03-17 
Revisionsberättelse, daterad 2022-03-23 
Utdrag ur sammanträdesprotokoll från kommunstyrelsen daterat 2022-04-28, 
§ 54. 
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Kommunfullmäktiges beslut 
1. Godkänna rapporteringen avseende årsredovisning 2021 för Leksand 

Vatten AB. 
2. Instruera kommunens ombud att på Leksand Vatten AB:s årsstämma 

rösta i enlighet med revisorernas rekommendationer.  

Beslutet skickas till 
Leksand Vatten AB 
Kommunens ombud på Leksand Vatten AB:s årsstämma, Ulrika Liljeberg 

18



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 
1(2) 

Sammanträdesdatum 
2022-05-09 

 
  

Kommunfullmäktige   
 

 
 Utdrag bestyrks 
  

 

§ 36 Dnr 2022/518 

Årsredovisning Dala Vatten och Avfall AB 2021 

Beskrivning av ärendet 
Dala Vatten och Avfall AB har överlämnat bolagets årsredovisning för år 
2021 för information. 
Leksands kommuns representant i styrelsen för Dala Vatten och avfall, Per 
Spik (M) presenterar årsredovisningen. 
Lekmannarevisor Kerstin Furöstam (S) informerar om revisorernas 
kommentarer gällande sen information från ordförande till styrelsen om att 
verkställande direktören sagt upp sig, vilket medfört att rekryteringen 
kommit i gång sent. 

Revisorernas bedömning 
Årsredovisningen har upprättats i enlighet med årsredovisningslagen och ger 
en i alla väsentliga avseenden rättvisande bild av Dala Vatten och Avfall 
AB:s finansiella ställning per den 31 december 2021 och av det finansiella 
resultat och kassaflöde för året enligt årsredovisningslagen. 
Förvaltningsberättelsen är förenlig med årsredovisningens övriga delar. 
Revisor tillstyrker att bolagsstämman fastställer resultaträkning och 
balansräkningen. 
 
En revision har genomförts av styrelsens och verkställande direktörens 
förvaltning av Dala Vatten och Avfall AB för år 2021 samt av förslaget till 
dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust. Revisor tillstyrker att 
bolagsstämman behandlar förlusten enligt förslaget i förvaltningsberättelsen 
och beviljar styrelsens ledamöter och verkställande direktör ansvarsfrihet för 
räkenskapsåret. 

Beslutsunderlag 
Utdrag ur sammanträdesprotokoll för Dala Vatten och avfall, daterat 2022-
03-17 
Årsredovisning Dala Vatten och Avfall AB 2021, daterad 2022-05-05 
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Revisionsberättelse för Dala Vatten och Avfall AB, 2022-05-05 
 
Granskningsrapport 2021 Dala Vatten och Avfall AB, 2022-05-05 
Utdrag ur sammanträdesprotokoll från kommunstyrelsen, 2022-04-28, § 55 

Kommunfullmäktiges beslut 
1. Godkänna rapporteringen avseende årsredovisning 2021 

för Dala Vatten och Avfall AB. 
2. Instruera kommunens ombud att på Dala Vatten och Avfall AB:s 

årsstämma rösta i enlighet med revisorernas rekommendationer 
 

Beslutet skickas till 
Dala Vatten och Avfall AB 
Leksands kommuns ombud på Dala Vatten och Avfall AB:s årsstämma, 
Ulrika Liljeberg 

20



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 
1(2) 

Sammanträdesdatum 
2022-05-09 

 
  

Kommunfullmäktige   
 

 
 Utdrag bestyrks 
  

 

§ 37 Dnr 2022/506 

Årsredovisning Brandkåren Norra Dalarna 2021 

Beskrivning av ärendet 
Brandkåren Norra Dalarna har överlämnat bolagets årsredovisning för år 
2021 för information. 
En av Leksands kommuns representanter i direktionen, Viktor Zakrisson (S), 
presenterar årsredovisningen.  
Lekmannarevisor Kerstin Furöstam (S) presenterar revisionsberättelsen. 

Revisorernas bedömning 
Resultatet enligt årsredovisningen är vad gäller förbundets måluppfyllelse 
inte förenligt med de finansiella mål som direktionen uppställt. Detta då ett 
av två finansiella mål inte uppnåtts. Då det saknas en sammanfattande 
bedömning från direktionen av om man bedömer att man har uppnått god 
ekonomisk hushållning för verksamhetsmålen eller inte har revisorerna ingen 
bedömning att utgå ifrån. 
 
Revisorerna bedömer sammantaget att räkenskaperna i allt väsentligt är 
rättvisande. 
Revisorerna bedömer att direktionens interna kontroll varit tillräcklig. 
Revisorerna tillstyrker att respektive fullmäktige tillstyrker ansvarsfrihet för 
direktionen samt de enskilda ledamöterna i densamma. 

Beslutsunderlag 
Utdrag ur sammanträdesprotokoll för Brandkåren Norra Dalarna, daterat 
2022-03-31 
Årsredovisning Brandkåren Norra Dalarna 2021, daterad 2022-04-13 
Utdrag ur sammanträdesprotokoll från kommunstyrelsen 2022-04-28, § 56 
Revisionsberättelse för Brandkåren Norra Dalarna 2021, daterat 2022-05-09 
 
Granskning av bokslut och årsredovisning Brandkåren norra Dalarna, 
daterad 2022-05-09 
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Kommunfullmäktiges beslut 
1. Godkänna årsredovisning 2021 för Brandkåren Norra Dalarna. 
2. Bevilja direktionen i Brandkåren Norra Dalarna och dess enskilda 

förtroendevalda ansvarsfrihet för 2021.  

Beslutet skickas till 
Brandkåren Norra Dalarna, direktion 
Lekmanna revisor Kerstin Furöstam 
 

22



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 
1(3) 

Sammanträdesdatum 
2022-05-09 

 
  

Kommunfullmäktige   
 

 
 Utdrag bestyrks 
  

 

§ 38 Dnr 2022/190 

Revisionsrapport – granskning av kommunens 
resursfördelningsmodell 

Beskrivning av ärendet 
KPMG har på uppdrag av de förtroendevalda revisorerna i Leksands 
kommun och lekmannarevisorerna granskat om kommunens 
resursfördelningsmodell är ändamålsenlig.  
Revisorernas sammanfattande bedömning är att kommunens 
resursfördelningsmodell inte fullt ut är ändamålsenlig. Revisorerna bedömer 
att det saknas en tydlig koppling mellan kommunfullmäktiges mål och 
resursfördelningen i kommunen. Vidare konstaterar revisorerna att den 
politiska viljan också läggs fram sent i budgetprocessen (efter 
verksamheterna lämnat budgetförslaget). 
Revisorerna bedömer att de variabler som används för resursfördelning inom 
utbildningssektorn och den sociala sektorn till stor del är ändamålsenliga. 
Däremot efterlyser revisorerna en kommunövergripande resursfördelnings-
modell som omhändertar samtliga verksamhetsområden.  
Mot bakgrund av granskningen rekommenderar revisorerna 
kommunstyrelsen att: 

• ta ut riktningen/prioritera inför kommande års budget  

• se över möjligheten att ta fram styrande dokument som fastslår hur 
kommunen avser att hantera fördelningen av resurser för samtliga 
kommunens verksamheter  

• se över möjligheterna att ta fram en kommunövergripande 
resursfördelningsmodell som täcker in samtliga av kommunens 
verksamhetsområden  

• koppla ihop kommunfullmäktiges mål med fördelning av resurser  

Sektorns/avdelningens bedömning 
Förvaltningen har tagit del av revisorernas granskning som ger ett underlag 
inför förvaltningens pågående utvecklingsarbete. Förvaltningen delar dock 
inte fullt ut bilden gällande behovet av en övergripande 
resursfördelningsmodell för kommunens samtliga verksamhetsområden. Det 
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är positivt att revisorerna bedömer att de modeller som används inom 
utbildningssektorn och sociala sektorn är ändamålsenliga. Dessa två sektorer 
står för ca 78 % av förvaltningens driftskostnader. Räknas även kost och 
lokalvården in där vi har resursfördelningsmodeller återstår endast en mindre 
del av kommunens verksamhet för vilka det kan vara svårt att hitta nycklar 
och parametrar att fördela resurserna utifrån. Även inom de två stora 
sektorerna görs kompletteringar och avsteg löpnade då det är svårt att enbart 
arbeta med parametrar i en modell då behoven och verksamheterna ständigt 
förändras. Vi delar dock bedömningen att principer och riktlinjer kring 
resursfördelningen bör klargöras i en övergripande modell för hela 
kommunen, snarare än modeller för samtliga verksamhetsområden.  
Kommunfullmäktige gav förvaltningen i uppdrag att ta fram en ny 
styrmodell under 2022. Detta arbete kommer i stor utsträckning svara på 
merparten av rekommendationerna som revisorerna ger.  

• Styrmodellen för Leksands kommun ska fortsatt bygga på mål- och 
resultatstyrning. Styrmodellen ska omfatta både planering och 
uppföljning av verksamheten. 

• Styrmodellen ska utgå från en målstruktur med långsiktiga 
strategiska inriktningsmål som bryts ned till årliga mål och riktade 
uppdrag. 

• Styrmodellen ska kunna hantera alla typer av styrning. Styrning kan 
ske med till exempel lagstiftning, regler, riktlinjer, principer, policys, 
vision, värderingar, mål, uppdrag, m.m. 

• Styrmodellen ska innehålla en beskrivning av rollfördelning och 
definitioner av ingående begrepp som exempelvis nyckeltal och 
indikatorer. 

Som en del i styrmodellen ska även principerna för resursfördelningen och 
ekonomistyrning tydliggöras.  

Beslutsunderlag 
Tjänsteutlåtande daterat 2022-04-01 
Revisionsrapport från KPMG Granskning av resursfördelning 
Missiv revisionsrapport daterat 2022-02-16 
Utdrag ur sammanträdesprotokoll från kommunstyrelsen 2022-05-28, § 52 

Kommunfullmäktiges beslut 
1. Uppdra åt förvaltningen att inom ramen för uppdraget med att ta fram en 

ny styrmodell beakta granskningens rekommendationer.   
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Beslutet skickas till 
Kommundirektör, Caroline Smitmanis Smids 
Ekonomichef, Ann-Charlotte Zackrisson 
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§ 39 Dnr 2021/1569 

Personalpolitiskt program 

Beskrivning av ärendet 
Det personalpolitiska programmet utgör en ram och riktning för hur 
kommunen ska arbeta med arbetsgivarfrågor. Det ska tydliggöra den 
gemensamma och övergripande personalpolitiken för alla anställda i 
Leksands kommun.  
Det personalpolitiska programmet ska vara vägledande i arbetet med att 
skapa rätt förutsättningar för att hitta och behålla medarbetare med rätt 
kompetens och förmågor för både nuvarande och framtida arbetsuppgifter. 
Programmet ska ses över och vid behov revideras minst en gång per 
mandatperiod.  
Det övergripande uppdraget för medarbetarna i Leksands kommun är att 
tillhandahålla välfärd, service och tjänster av hög kvalitet till medborgarna i 
livets olika skeden.  

Beslutsunderlag 
Tjänsteutlåtande Personalpolitiskt program, av HR- och säkerhetsskyddschef 
Hanna Trädgårdh Oscarsson, daterat 2022-04-21. 
Personalpolitiskt program, daterat 2022-04-21 
Utdrag ur sammanträdesprotokoll från kommunstyrelsen 2022-04-28, §50 
 
Yrkanden 
Viktor Zakrisson (S) yrkar bifall till förslaget. 

Kommunfullmäktigs beslut 
1. Anta personalpolitiskt program.  

Beslutet skickas till 
HR- och säkerhetsskyddschef, Hanna Trädgårdh Oscarsson 
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§ 40 Dnr 2017/1755 

Handelspolicy för Leksands kommun 

Beskrivning av ärendet 
En Handelspolicy är ett stöddokument som ska visa på ståndpunkter och 
riktlinjer för lokalisering, utveckling och tillkommande handelsaktörer i 
Leksands kommun. Policyn behövs för att öka tydligheten i vilka 
handelsområden som är prioriterade för olika slag av handel och för fortsatt 
utveckling i Leksands kommun. En Handelspolicy utgör också ett dokument 
för underlag till detaljplaner. 

Bakgrund 
Bakgrunden och processen för framtagandet av föreslagen Handelspolicy har 
utförligt beskrivits i ett tidigare tjänsteutlåtande daterat 2021-12-01 och 
återges därför inte i detta tjänsteutlåtande.  
Vid kommunfullmäktiges sammanträde 2022-02-14 beslutades det att 
ärendet skulle återremitteras. Näringslivschefen fick i uppdrag att förankra 
den föreslagna Handelspolicyn med Leksands Handel. På eget initiativ har 
näringslivsavdelningen också bjudit in Hjultorget köpcentrum, Företagarna i 
Leksand och företrädare för den gruppering finns med fastighetsägare som är 
verksamma i kommunen.  

Process 
Målsättningen med en handelspolicy är att ta tillvara invånarnas och 
besökarnas intressen ur ett varuförsörjningsperspektiv. Den ska inte begränsa 
konkurrensen och inte heller detaljstyra utbudet 

Möten har genomförts med Leksand Handel och fastighetsägargruppen. 
Hjultorgets köpcentrum har avböjt att både medverka vid möte och inkomma 
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med några synpunkter på förslaget. Företagarna har återkopplat med 
hänvisning till tidigare yttrande. 

Yttranden från Leksand Handels styrelse, fastighetsägargruppen och 
Företagarna bifogas. 

Sektorns/avdelningens bedömning 
Leksands Handel och fastighetsägarna, tillsammans med Företagarna, ställer 
sig bakom förslaget till Handelspolicyn och att den kan antas med nuvarande 
formuleringar.  
De betonar samtidigt vikten av att den måste uppdateras och kompletteras 
med fakta och utredningar av bland annat konsekvenserna av den ökade e-
handeln och förändrade kundbeteenden på grund av bland annat pandemin. 
Logistik, flexibla lokaler och samspelet mellan fler bostäder i centrala 
Leksand i relation till verksamhetslokaler är några av de områden som 
framkom i samtalen och som återges i yttrandena. Dialogen med Leksands 
Handel och fastighetsägarna har varit framåtriktad och i positiv anda. 
I Leksand Handels yttrande framgår det att föreningen önskar att det mera i 
detalj beskriv hur några av målen i Handelspolicyn ska uppfyllas. 
Avdelningens bedömning är att det i en policy inte kan och ska vara 
beskrivet hur mål ska uppfyllas. Det är förvaltningen som tillsammans med 
övriga intressenter som har att arbeta för att beslutade mål ska uppfylls och 
hur måluppfyllelsen ska finansieras. 
Vidare har Leksand Handel framfört att det i Handelspolicyn ska införas ett 
krav på att det i nybyggnationer i centrala Leksand ska uppföras med lokaler 
avsedda för handel i bottenplan. Avdelnings bedömning är att det i en policy 
inte ska vara ett att absolut skallkrav. Vid tillskapandet av nya detaljplaner 
ska skrivningarna i gällande Handelspolicy beaktas och sammanvägas med 
lämpligheten varje enskilt objekt. Den föreslagna formuleringen i 
Handelspolicyn menar vi är tillräcklig: ”I samband med framtagandet av nya 
detaljplaner i utpekade handelsområden ska möjlighet ges till verksamheter i 
bottenplan”. 
Avdelningens bedömning är att förslagen Handelspolicy nu är förankrad 
enligt uppdraget. 

Beslutsunderlag 
Handelspolicy daterad 2021-12-14 
Tjänsteutlåtande daterat 2022-01-01 
Yttrande Handelspolicy Leksand Handel 2022-03-28 
Yttrande Handelspolicy Företagarna 2022-03-30 
Yttrande Handelspolicy fastighetsägargruppen 2022-03-31 
Utdrag ur kommunstyrelsens sammanträdesprotokoll 2022-04-28, § 51 
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Kommunstyrelsens förslag till beslut i kommunfullmäktige 
1. Anta föreslagen handelspolicy att gälla från och med 1 juni 2022. 
2. Tidigare handelspolicy från 2003 upphör att gälla.  

Yrkanden 
Ulrika Liljeberg (C) och Viktor Zakrisson (S) yrkar bifall till 
kommunstyrelsens förslag. 
Marcus Kummu (V) och Ingrid Rönnblad (S) yrkar på avslag till 
kommunstyrelsens förslag.  
 
Propositionsordning 
Ordförande ställer Liljebergs och Zakrissons yrkande om bifall till 
kommunstyrelsens förslag mot Kummus och Rönnblads yrkande om avslag 
och finner att fullmäktige beslutar i enlighet med Liljebergs och Zakrissons 
yrkande.  
 
Omröstning 
Omröstning begärs.  
 
Följande omröstningsordning bestäms:  
Den som bifaller yrkande om bifall till kommunstyrelsens förslag röstar ja.  
Den som bifaller yrkande om avslag till kommunstyrelsens förslag röstar nej. 
 
Omröstningsresultat 
40 ledamöter röstar ja. 
8 ledamöter röstar nej. 
 
Ordföranden finner att kommunfullmäktige beslutar att bifalla yrkande om 
bifall till kommunstyrelsens förslag. 

Kommunfullmäktiges beslut 
1. Anta föreslagen handelspolicy att gälla från och med 1 juni 2022 
2. Tidigare handelspolicy från 2003 upphör att gälla. 

Beslutet skickas till 
Näringslivschef, Per Strid  
Leksand handel 
Företagarna 
Fastighetsägargruppen 
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§ 41 Dnr 2016/716 

De enskilda vägarna i Leksands kommun 

Beskrivning av ärendet 
Syftet med besluten i projektet ”Våra vägar i Leksand” är att få till stånd en 
aktiv väghållningsorganisation för de enskilda vägar där kommunen idag 
bidrar med skötsel. Det innebär bl.a. en process för att förtydliga det ansvar 
som vägs ägare har och i avtal reglera kommunens erbjudande om fortsatt 
skötsel eller bidrag till det. Ett antal beslut har fattas av kommunfullmäktige 
om regelverk för den fortsatta skötseln och ekonomiska bidrag till de 
lantmäteriförrättningar som ofta behöver genomföras för att få en långsiktigt 
hållbar väghållarorganisation. 
I samband med den pågående processen har framkommit behov av att 
förtydliga vissa delar av processen samt att tillföra ytterligare medel i form 
av bidrag till Lantmäteriets kostnader för genomförande av förrättningar. 
Beslut i dessa frågor kommer att fattas före halvårsskiftet 2022. 
En annan aspekt som framkommit under processen är att de statliga vägarna 
och de kommunala gatorna är olika fördelade i kommunen. Till exempel har 
de större genomfartsvägarna inne i tätorterna Djura, Siljansnäs och Tällberg 
statligt huvudmannaskap, medan så inte är fallet inne i tätorten Insjön.  

Sektorns/avdelningens bedömning 
Bedömningen är att det är skäligt och rimligt att utreda förutsättningarna för 
ombildande av enskilda vägar av större allmänt intresse i tätorten Insjön till 
kommunal gata. Då detta kan komma att påverka den pågående 
lantmäteriförrättningen har kommunen beslutat att återta ansökan om 
förrättning avseende Insjöns enskilda vägar. Den kommer att återupptas, 
alternativt omstartas, efter genomförd och redovisad utredning. 
I övrigt fortsätter processen. Sedan tidigare finns ett uppdrag till 
förvaltningen att se över möjligheterna att ombilda kommunal gata till 
enskild väg i norra delarna av centrala Leksand. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteutlåtande, daterat 2022-04-26 
Utdrag ur sammanträdesprotokoll från kommunstyrelsen 2022-04-28, §57 
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Kommunstyrelsens förslag till beslut i kommunfullmäktige 
1. Ge förvaltningen i uppdrag att utreda förutsättningarna för ombildande 

av vissa enskilda vägar till kommunal gata i tätorten Insjön, Leksands 
kommun.  

 
Yrkanden 
Ulrika Liljeberg (C), Sebastian Larsson (M), Viktor Zakrisson (S), Markus 
Kummu (V) och Karin Mikkonen (C) yrkar bifall till kommunstyrelsens 
förslag. 

Kommunfullmäktiges beslut 
1. Ge förvaltningen i uppdrag att utreda förutsättningarna för ombildande 

av vissa enskilda vägar till kommunal gata i tätorten Insjön, Leksands 
kommun.  
 

Jimmy Karlsson (BP) deltar inte i beslutet. 

Beslutet skickas till 
Kommundirektör Caroline Smitmanis Smids 
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§ 42 Dnr 2022/108 

Inspektion av överförmyndare i samverkan i norra 
Dalarna 2021 

Beskrivning av ärendet 
Länsstyrelsen har genomfört tillsyn av överförmyndarverksamheten i 
Leksand, Mora, Orsa, Rättvik, Vansbro och Älvdalens kommuner.  
Tillsynen genomfördes hos överförmyndarenheten i Mora den 1 december 
2021. 
 
Länsstyrelsens samlade intryck är att enheten bedriver en välfungerande 
verksamhet med bra ordning på ärendena. Länsstyrelsen anser att de 
anställda på överförmyndarenheten gör ett bra arbete trots att enheten har 
varit underbemannad under en längre tid. Enheten kommer att förstärkas 
med en jurist under 2022.  
Leksands kommun har 181 ställföreträdarskap och 113 av dessa avser vuxna 
personer. Antalet förvaltarskap är 11,5% vilket är något lägre än 
riksgenomsnittet på 15 %. Av beslutade arvoden står kommunen för 31 % av 
kostnaderna vilket är betydligt lägre än riksgenomsnittet på 43 %. 
 
Länsstyrelsen granskade tre akter. En av akterna granskades utan 
anmärkning och två akter begärde länsstyrelsen återkoppling om. Efter 
återkoppling från överförmyndarenheten betraktades även de två akterna 
vara utan anmärkning.  

Beslutsunderlag 
- Inspektion av överförmyndarna i Leksand, Mora, Orsa, Rättvik, Vansbro 

och Älvdalens kommuner den 1 december 2021 
- Bilaga för Leksand 
- Tjänsteutlåtande av överförmyndare Lotta Arnesson, daterat 2022-03-01 
- Utdrag yr sammanträdesprotokoll från kommunstyrelsens sammanträde 

2022-04-28, § 45 

Kommunfullmäktiges beslut 
1.Lägga informationen till handlingarna. 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 
2(2) 

Sammanträdesdatum 
2022-05-09 

 
  

Kommunfullmäktige   
 

 
 Utdrag bestyrks 
  

 

Beslutet skickas till 
Överförmyndaren i Leksands kommun 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 
1(1) 

Sammanträdesdatum 
2022-05-09 

 
  

Kommunfullmäktige   
 

 
 Utdrag bestyrks 
  

 

§ 43 Dnr 2022/189 

Anmälan motion om avgiftsfri kulturskola 

Beskrivning av ärendet 
Vänsterpartiet har inkommit med en motion om avgiftsfri kulturskola. 

Beslutsunderlag 
Motion om avgiftsfri kulturskola, daterat 2022-02-15. 

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

Beslutet skickas till 
Kommunstyrelsen 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 
1(2) 

Sammanträdesdatum 
2022-05-09 

 
  

Kommunfullmäktige   
 

 
 Utdrag bestyrks 
  

 

§ 44 Dnr 2018/1555 

Avsägelser och fyllnadsval 

Beskrivning av ärendet 
Vid sammanträdet görs fyllnadsval. I stiftelsen för Karl och Kerstin Jones 
minne har tidigare Cecilia Åhlberg representerat Leksands Sparbank. 
Cecilia Åhlberg kommer att lämna sin tjänst och presidiet föreslår, efter 
samråd med banken, att vd Björn Rinstad väljs som ny styrelseledamot. 
 
En avsägelse har även kommit från Christina Schultz (M) gällande uppdrag 
som ersättare i kommunfullmäktige. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteutlåtande daterat 2022-04-28 
Avsägelse från Cecilia Åhlberg, daterad 2022 -03-17 
Avsägelse från Christina Schultz, daterad 2022-03-09 

Kommunfullmäktiges beslut 
1. Bevilja avsägelse från Cecilia Åhlberg från uppdrag som ledamot i 

styrelsen för Karl och Kerstin Jones minne. 
2. Välja Björn Rinstad till ny ledamot i styrelsen för stiftelsen Karl och 

Kerstin Jones minne, till och med 2022-12-31, att ersätta Cecilia 
Åhlberg. 

3. Bevilja avsägelsen från Christina Schultz (M) som ersättare i 
kommunfullmäktige. 

4. Begära ny sammanräkning från Länsstyrelsen i Dalarna avseende 
uppdraget som ersättare i kommunfullmäktige efter Christina Schultz 
(M). 

Beslutet skickas till 
Ekonomiavdelningen, Mikael Öhström 
Cecilia Åhlberg 
Björn Rinstad 
Christina Schultz 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 
2(2) 

Sammanträdesdatum 
2022-05-09 

 
  

Kommunfullmäktige   
 

 
 Utdrag bestyrks 
  

 

Länsstyrelsen Dalarna 
Administrativ service, Anna-Carin Ingels 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 
1(1) 

Sammanträdesdatum 
2022-05-09 

 
  

Kommunfullmäktige   
 

 
 Utdrag bestyrks 
  

 

§ 45 Dnr 2022/578 

Interpellation - Höra till Leksand 

Beskrivning av ärendet 
En interpellation gällande det avslutade projektet ”Höra till Leksand” har 
lämnats in av oppositionsråd Viktor Zakrisson (S).  
 
Frågan lyder: 
-Vad hände med de förslag och rekommendationer som gavs i slutrapporten? 
Kommunstyrelsens ordförande Ulrika Liljeberg (C) besvarar 
interpellationen.  
 
Oppositionsråd Viktor Zakrisson (S) tackar för svaret. 

Beslutsunderlag 
Interpellation, daterad 2022-04-29 
Svar på interpellation, daterad 2022-05-09 

Kommunfullmäktiges beslut 
1. Anse interpellationen besvarad.  

Beslutet skickas till 
Viktor Zakrisson (S) 
Ulrika Liljeberg (C) 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 
1(1) 

Sammanträdesdatum 
2022-05-09 

 
  

Kommunfullmäktige   
 

 
 Utdrag bestyrks 
  

 

§ 46 Dnr 2022/612 

Anmälan motion angående inventering av ödehus 

Beskrivning av ärendet 
Sverigedemokraterna har lämnat in en motion angående inventering av 
ödehus. 

Beslutsunderlag 
Motion daterad 2022-05-05 

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

Beslutet skickas till 
Kommunstyrelsen 
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