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1(6) 

Sammanträdesdatum 
2022-02-14 

 
  

Kommunfullmäktige   
 

 
Plats och tid Tegera Arena, Sparbanksfoajén kl 18.30-20.00 

Beslutande Ledamöter 
Se närvarolista sidan 2-3 

Övriga närvarande Ej tjänstgörande ersättare 
Se närvarolista sidan 3 

 Tjänstemän 
Se närvarolista sidan 3 
Övriga 
Se närvarolista sidan 3 

Justeringens plats och tid Digital justering torsdagen den 24 februari kl 13.00 
 
 
Ordförande 

 
 
Per-Erik Ingels (C)  Paragrafer 1-15  

 
Justerare Karin Nyström (S) 

 

  
Eva Kempff (C)  

   

 
  

    
                                                                                                                   
 ANSLAG/BEVIS 

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 

Organ Kommunfullmäktige 

Sammanträdesdatum 2022-02-14 

Datum då anslaget sätts upp 2022-02-25 Datum då anslaget tas ned 2022-03-21 

Förvaringsplats för protokollet Administrativ service 
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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) 
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) 
Elisabet Ingels (C) 
Birgitta Jansson (S) 
Per Wiman (KD) 
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) 
Lina Ruuth (SD) 
Ulrica Granberg (M) 
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Tjänstgörande ersättare Andreas Ruuth (SD) ers: Håkan Blomkvist (SD) 
Robin Malm (BP) ers: Jimmy Karlsson (BP) 
Liv Lunde Andersson (S) ers: Jan-Olof Karlsson (S) 
Tomas Bergsten (C) ers: Ewa Fogelström (C) 
Eva-Karin Sandberg (SD) ers: Anna-Lena Blomkvist (SD) 
Lena Ihlar (V) ers: Kajsa Fredholm (V) 
Mats Oscarsson (S) ers: Vakant (S) 
Birgitta Lokgård (C) ers: Marie Johansson Grop (C) 
Kristina Hollsten (C) ers: Mats Fogelström (C) 
  
 
  
 
 

Övriga närvarande  

Ej tjänstgörande ersättare 
 

 

Tjänstemän 
 
 
 
Övriga 

Kommundirektör Caroline Smitmanis Smids 
Tf sektorchef verksamhetsstöd/ekonomichef Ann-Charlotte Zakrisson §§ 1-10 
Sekreterare Helén Norling 
 
Tf avd-chef administrativ service Joel Johansson 
Nämndsekreterare Sophia Ek 
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Omröstningslista sidan 1    

 
 

§ 6 § § § 
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            
Robin Malm 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           
Liv Lunde Andersson S  X           
Hans-Olof Bogren C X            
Mats Stenmark M X            
Mats Blomqvist BP  X           
Per Florén L X            
Elisabet Ingels C X            
Birgitta Jansson S  X           
Per Wiman  KD X            
Tomas Bergsten C X            
Per Spik M X            
Erik Varghans  S  X           
 Transport 18 13           
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Omröstningslista sidan 2 
 

§ 6 § § § 
Beslutande  Parti Ja Nej Avst Ja Nej Avst Ja Nej Avst Ja Nej Avst 
Markus Kummu V  X           
Eva- Karin Sandberg SD  X           
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            
Lena Ihlar V  X           
Lina Ruuth SD  X           
Mats Oscarsson S  X           
Birgitta Lokgård C  X           
Ulrica Granberg M X            
Kristina Hollsten C X            
 Antal sid 2 9 9           
 Antal sid 1 18 13           
 Totalsumma 27 22           
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Ärendelista 
 

 § 1 Parentation 
 § 2 Fastställande av dagordning 
 § 3 Coronaviruset och covid-19 - åtgärder och information från myndigheter 
 § 4 Information om bokslut 2021 
 § 5 Detaljplan för Åkerö brofästet Järnavägen-Insjövägen 
 § 6 Handelspolicy för Leksands kommun 
 § 7 Utökad gemensam nämnd Leksand/Rättvik 
 § 8 Granskning av bidrag och stöd till föreningar 2021 
 § 9 Uppföljning av tidigare genomförda revisionsrapporter 
 § 10 Utbetalning av kommunalt partistöd 2022 
 § 11 Tillfällig fullmäktigeberedning om arvoden/arvodesreglemente 
 § 12 Utökning av verksamhetsområde Tunsta  
 § 13 Val av ledamöter och ersättare till nämnder, styrelser, kommunala bolag 

och övriga förtroendeuppdrag 
 § 14 Avsägelser och fyllnadsval 
 § 15 Sammanträdesordning 2022 - flyttat möte 
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§ 1  

Parentation 

Beskrivning av ärendet 
Kommunfullmäktiges tidigare ledamot Siv Mattes Gärtner (S) har avlidit. 
Ordförande Per-Erik Ingels (C) håller ett anförande till minnet av Siv och 
därefter hålls en tyst minut. 
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§ 2  

Fastställande av dagordning 

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

• Information om bokslut 2021 läggs till som ett ärende. 

• Tre avsägelser läggs till under ärendet om avsägelser och fyllnadsval. 

Kommunfullmäktiges beslut 
1. Fastställa dagordningen enligt utsänt förslag med ovanstående 

ändring. 
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§ 3 Dnr 2020/324 

Coronaviruset och covid-19 - åtgärder och information 
från myndigheter 

Beskrivning av ärendet 
Vid dagens sammanträde informerar kommundirektör Caroline Smitmanis 
Smids om aktuella frågor samt status i verksamheterna med anledning av 
spridningen av coronaviruset och sjukdomen covid-19. Bland annat 
informeras om följande: 
 
Generellt samt verksamheter 
 
Den omfattande smittspridningen i samhället har en väsentlig påverkan på 
kommunens verksamheter. Det gäller alla verksamheter men i synnerhet de 
personalintensiva verksamheterna inom grundskola, förskola, vård och 
omsorg där det inte är möjligt att bedriva verksamhet på distans. Många 
medarbetare är och har varit sjuka, och/eller i familjekarantän. 
 
Personalläget har varit ansträngt sedan mitten av december men stora 
insatser har gjorts inom respektive verksamhet för att hantera läget och 
hittills har verksamheterna kunnat bedrivas, dock med vissa begränsningar.  
Gymnasiet har möjlighet att bedriva fjärrundervisning vilket har underlättat 
då lärare i familjekarantän kunnat undervisa hemifrån. 
 
Sedan mitten av december har förvaltningen haft dagliga lägesavstämningar 
utifrån bemanningsläget. Förvaltningen har uppdaterat de sedan tidigare i 
pandemin framtagna personalrangeringslistorna men har ännu inte behövt 
aktivera dem. En förfrågan har gått till alla medarbetare om att göra en insats 
inom vård och omsorg under den här perioden. Cirka tio personer har anmält 
sitt intresse vilket kan göra stor skillnad. 
 
Det förekommer viss smittspridning inom alla verksamheter och på boenden. 
Inom äldreomsorgen pågår smittspårning i stort sett hela tiden. Då hittas 
även smittade personer utan symptom, både bland personal och boende. 
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Omvärld 
 
De flesta restriktionerna avvecklades den 9 februari. Återgång till 
arbetsplatser rekommenderas ske successivt. Det råder fortsatt särskilda 
restriktioner gällande hälso- och sjukvård samt äldreomsorg.  
Viktigt att fortsatt stanna hemma vid symptom och att vaccinera sig. 
 
Folkhälsomyndigheten har meddelat att man rekommenderar en fjärde dos 
till alla över 80 år samt personer på särskilt boende eller med hemtjänst. 
 

Kommunfullmäktiges beslut 
1. Lägga informationen till handlingarna. 

Beslutet skickas till 
Kommundirektör Caroline Smitmanis Smids 
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§ 4 Dnr 2022/183 

Information om bokslut 2021 

Beskrivning av ärendet 
Vid dagens sammanträde informerar ekonomichef Lotta Zackrisson om 
bokslut för 2021. Bland annat informeras om följande: 
2021 års resultat är + cirka 36 mkr mot budgeterat resultat + 1 mkr. 
Resultatet motsvarar ett överskott på 3,7 % av skatter och generella statliga 
bidrag. 
 
Verksamheternas (driften) utfall avviker totalt med cirka 15 mkr vilket 
motsvarar cirka 1,7% avvikelse mot budget. Störst procentuell avvikelse har 
verksamhetsstöd med 7% och samhällsutveckling med 4,9%.  Även sociala 
sektorn gör ett större överskott på 5,8 mkr bland annat beroende på högre 
intäkter från Migrationsverket. Samtidigt har kostnaderna för äldreomsorgen 
ökat och avdelningen gör ett underskott på cirka 10 mkr bland annat 
beroende på höga personalkostnader och extra kostnader i samband med 
flytten från Limsjögården till Lyckavägens särskilda boende.   
 
Även 2021 har verksamheten påverkats av pandemin där mycket utveckling 
inte har kunnat genomföras enligt plan. Vissa verksamheter har haft hög 
sjukfrånvaro och vakanser som inte tillsatts. Även under inledningen av 
2021 erhölls kompensation för sjuklönekostnader som har fördelats ut i 
verksamheterna och sänkt nettokostnaderna. 
 
Skatteintäkter ligger på + 9,8 mkr jämfört med budget, men även de 
finansiella kostnaderna blev lägre än budgeterat. 
 
Det fortsatta arbetet med årsredovisningen pågår och kommer som ett senare 
ärende i kommunfullmäktige. 

Beslutsunderlag 
Presentationsunderlag – bokslut 2021 

Kommunfullmäktiges beslut 
1. Lägga informationen till handlingarna. 
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Beslutet skickas till 
Kommundirektör Caroline Smitmanis Smids 
Ekonomichef Ann-Charlotte Zackrisson 
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§ 5 Dnr 2013/1046 

Detaljplan för Åkerö brofästet Järnavägen-Insjövägen 

Beskrivning av ärendet 
I detaljplanen för Åkerö brofäste valde Leksands kommun, i och med mark- 
och miljödomstolens dom i mål nr P 179-20, att göra ett omtag i 
detaljplanearbetet. En ny samrådsprocess påbörjades och planförslaget 
godkändes för samråd av utskottet för samhällsbyggnad den 2020-10-22 § 
104, som utgick från det positiva planbeskedet som givits från 
samhällsbyggnadsutskottet den 2018-12-13 § 166. 
Detaljplanens syfte är att möjliggöra nybyggnad av flerbostadshus, 
parkeringsgarage och småskalig centrumverksamhet inom fastigheterna 
Åkerö 13:8 och 19:4. Den planerade nybebyggelsen avses bli 2 till 6 
våningar. 
Planen har varit utsänd för granskning enligt reglerna för utökat förfarande 
(PBL 2010:900 och dess lydelse från den 1 januari 2015) från 3 november 
till och med den 25 november 2021. 
Utskottet för samhällsbyggnad lämnade positivt planbesked för planprogram 
2013-09-10 § 154. Planprogrammet innehåller bland annat en 
trafikutredning, miljöteknisk markundersökning, vibrationsutredning och ett 
förtida samråd. I slutsatsen av programmet anses det vara lämpligt att 
bebygga planområdet med flerbostadshus med möjlighet till mindre 
verksamheter såsom småbutik, service, restaurang och kontor. En 
byggnadskropp på maximalt 8 våningar bedöms passande inom 
planområdets norra del. Planprogrammet godkändes av Kommunstyrelsen 
2015-01-26 §10. 
För området gäller Översiktsplan för Leksands kommun 2014, som blev 
antagen 2014-07-10. Det aktuella området ingår i planeringsområdet 
Tätorten Leksand, där Norets och de generella riktlinjerna gäller. I 
översiktsplanen står bland annat att det är önskvärt om området närmast 
rondellen på sikt skulle kunna omvandlas till bostäder. Området bör kunna 
bebyggas med högre flerbostadshus som visuellt förbinder Åkerö med Noret.  
Under detaljplanearbetet har det tagits fram flertalet utredningar, bland annat 
för buller och dagvatten, samt en siktstudie från riksintresset för 
kulturmiljövård vid Leksands-Noret, en kulturmiljöanalys och en antikvarisk 
konsekvensbedömning.  
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Ingen av detaljplanens utredningar bedöms påvisa att det inte är lämpligt att 
exploatera området för bostadsbyggnation samt småskalig 
centrumverksamhet. 
I samband med att planprogram för området upprättades år 2014 togs en 
behovsbedömning fram. Resultatet av denna var att planens genomförande 
inte bedömdes medföra några betydande negativa effekter för miljön, hälsan 
eller hushållningsbestämmelserna med naturresurser eller påtagligt skada 
riksintressena. Denna samråddes med länsstyrelsen som delade kommunens 
bedömning. 
För aktuellt detaljplaneförslag har plan- och kartavdelningen arbetat fram en 
undersökning om betydande miljöpåverkan (BMP) för att se om detaljplanen 
behöver genomgå en strategisk miljöbedömning eller ej. Undersökningen har 
kompletterats efter plansamråd då Länsstyrelsen vid det tillfället bedömde att 
undersökningen om BMP ansågs bristfällig med anledning av hur 
kulturvärdena i området beskrevs. Till granskningen av detaljplanen togs en 
antikvarisk konsekvensbedömning fram som nu är ett underlag till 
bedömningen i nämnd undersökning. 
Sammantaget, utifrån undersökningen, har kommunen gjort bedömningen att 
genomförandet av detaljplanen inte kan antas medföra en betydande 
miljöpåverkan. En strategisk miljöbedömning enligt 6 kap. miljöbalken 
behöver därför inte göras. Länsstyrelsen har i sitt granskningsyttrande 
meddelat att de gör samma bedömning som Leksands kommun d.v.s att 
detaljplaneförslaget inte innebär en betydande miljöpåverkan. 

Beslutsunderlag 
Utdrag ur kommunstyrelsens sammanträdesprotokoll 2022-01-24 § 1 
Utdrag ur samhällsbyggnadsutskottets sammanträdesprotokoll 2022-01-20  
§ 7 
Antikvarisk konsekvensbedömning, 2021-10-12 
Planbeskrivning antagande 
Plankarta antagande med bestämmelser  
Illustration på plankarta 
Trafikbullerutredning 2014-05-13 
Granskningsutlåtande 
Planprogram KS 2018-01-26 
Samrådsredogörelse  
Slutrapport rivning och efterbehandling 2020-04-16 
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Övriga handlingar 
Behovsbedömning (godkändes i planprogramsskedet) 
Planprogram Åkerö brofästet Järnavägen-Insjövägen i Leksands kommun, 
godkänt av KS 2015-01-26 
Trafikbullerutredning, 2018-06-28 
Dagvattenutredning, 2018-09-04 
Vibrationsmätning, 2014-05-22 
Geoteknisk utredning, 2018-05-30 
Miljöteknisk undersökning, 2014-05-30 
Solstudie, 2019-05-20 
Flyghinderanalys, 2019-03-28 
Siktstudie, 2019-05-22 
Kulturmiljöanalys, 2020-10-14 
Antikvarisk konsekvensbedömning, 2021-10-12 
Undersökning om betydande miljöpåverkan, 2021-10-12 

Yrkanden 
Sebastian Larsson (M), Viktor Zakrisson (S) och Ulrika Liljeberg (C) yrkar 
bifall till kommunstyrelsens förslag till beslut. 
 
Mats Blomqvist (BP), Inga Westlund (V), Lina Ruuth (SD) och Markus 
Kummu (V) yrkar avslag till kommunstyrelsens förslag till beslut. 
 
Beslutsgång 
Ordföranden ställer yrkandena mot varandra och finner att 
kommunfullmäktige beslutar i enlighet med kommunstyrelsens förslag till 
beslut. 

Kommunfullmäktiges beslut 
1. Anta detaljplanen.  

 
Reservationer 
Andreas Ruuth (SD), Inger Matsson (SD), Eva-Karin Sandberg (SD), Lina 
Ruuth (SD), Inga Westlund (V), Yvonne Ineteg (V), Markus Kummu (V), 
Lena Ihlar (V), Robin Malm (BP), Mats Blomqvist (BP) och Gunnar Fälldin 
(BP) reserverar sig mot beslutet. 
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Beslutet skickas till 
Näringslivsavdelningen 
Plan- och kartavdelningen 
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§ 6 Dnr 2017/1755 

Handelspolicy för Leksands kommun 

Beskrivning av ärendet 
Handelspolicyn är ett stöddokument som ska visa på ståndpunkter och 
riktlinjer för lokalisering av 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. 
Ett omfattande arbete lades ner på att ta fram grunden till handelspolicyn 
under 2016. Den utredning som gjordes 2017 av HUI Research var mycket 
väl genomarbetad och till skillnad från alla tidigare gjorda utredningar 
adderades de positiva effekterna från besöksnäringen till analysen. Inklusive 
det så för kommunen viktiga fritidshusboendet. HUI:s rapport bekräftade i 
stort alla dess delar det arbete som gjordes i samverkan med näringen.   
Utvecklingen av handeln har genom pandemin drivits på. Förutsättningarna 
har förändrats. Hur dessa långsiktigt kommer att påverka handeln i Leksands 
kommun behöver utredas och resultatet menar vi ska ingå i en ny version av 
en handelspolicy. Vår bedömning är att ett sådant arbete kan inledas under 
hösten 2022 under förutsättning att resurser avsätts för detta då 
förutsättningarna för handeln efter pandemin blivit mer konstanta. 

Sektorns/avdelningens bedömning 
Ett omfattande arbete lades ner på att ta fram grunden till handelspolicyn 
under 2016. Den utredning som gjordes 2017 av HUI Research var mycket 
väl genomarbetad och till skillnad från alla tidigare gjorda utredningar 
adderades de positiva effekterna från besöksnäringen till analysen. Inklusive 
det så för kommunen viktiga fritidshusboendet. HUI:s rapport bekräftade i 
stort alla dess delar det arbete som gjordes i samverkan med näringen.   
Utvecklingen av handeln har genom pandemin drivits på. Förutsättningarna 
har förändrats. Hur dessa långsiktigt kommer att påverka handeln i Leksands 
kommun behöver utredas och resultatet menar vi ska ingå i en ny version av 
en handelspolicy. Vår bedömning är att ett sådant arbete kan inledas under 
hösten 2022 under förutsättning att resurser avsätts för detta då 
förutsättningarna för handeln efter pandemin blivit mer konstanta. 
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Beslutsunderlag 
Utdrag ur kommunstyrelsens sammanträdesprotokoll, daterat 2022-01-24  
§ 8 
Utdrag ur allmänna utskottets sammanträdesprotokoll, daterat 2020-01-10  
§ 5 
Tjänsteutlåtande, daterat 2021-12-01 
Handelspolicy daterad 2021-12-14 
Sammanställning av remissvaren från näringslivsorganisationerna 
Remissvar Gagnefs kommun 
 
Yrkanden 
Ulrika Liljeberg (C) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag till beslut. 
 
Viktor Zakrisson (S), Mats Blomqvist (BP) och Markus Kummu (V) yrkar 
att ärendet återremitteras för förankring med Leksands handel och övriga 
företagarorganisationer.  
 
Viktor Zakrisson (S), Mats Blomqvist (BP) och Markus Kummu (V) lämnar 
ett alternativt yrkande om avslag till kommunstyrelsens förslag till beslut om 
kommunfullmäktige inte beslutar att återremittera ärendet. 
 
Beslutsgång 
Ordföranden frågar först kommunfullmäktige om ärendet ska avgöras idag 
eller återremitteras och finner att fullmäktige beslutar att ärendet ska avgöras 
idag. 
 
Omröstning 
Omröstning begärs.  
 
Följande omröstningsordning bestäms: Den som bifaller att ärendet ska 
avgöras idag röstar ja. Den som bifaller att ärendet ska återremitteras röstar 
nej.  
 
Omröstningsresultat 
27 ledamöter röstar ja. 
22 ledamöter röstar nej. 
 
Ordföranden finner att kommunfullmäktige beslutar att ärendet 
återremitteras med minoritetsåterremiss.  

Kommunfullmäktiges beslut 
1. Återremittera ärendet, med minoritetsåterremiss, för förankring med 

Leksands handel och övriga företagarorganisationer. 
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Beslutet skickas till 
Näringslivschef Per Strid 
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§ 7 Dnr 2021/801 

Utökad gemensam nämnd Leksand/Rättvik 

Beskrivning av ärendet 
Vid sammanträdet för gemensam nämnd inom vuxenutbildningen Leksand-
Rättvik 2020-02-05 § 6, beslutades om att utreda möjligheterna att utöka 
nämndens ansvarsområden med arbetsmarknadsenheten, AME och 
integrationsenheten från de båda kommunerna.  
Kommunstyrelserna i Leksand, 2021-09-27 § 109 och Rättvik 2021-06-08 § 
86 fattade ett inriktningsbeslut om att ta fram ett förslag på hur den 
gemensamma vuxenutbildningsnämnden kan utökas med 
arbetsmarknadsenhet och integrationsenhet. Den utökade nämnden ska tillika 
vara arbetslöshetsnämnd. I besluten uppdrogs att ta fram förslag till avtal, 
reglemente, budget, lösning för sekretessfrågor samt en tidsplan.  
Utredarna Joel Johansson, Leksands kommun och Kristina Lundberg, 
Rättviks kommun har nu lämnat ett förslag som är färdigt för beslut. 
Förslaget har förhandlats fackligt i båda kommunerna. 
 
Inriktningen i stort är att arbetsmarknadsenheterna, AME, och 
integrationsenheterna i Leksand och Rättvik går över till den utökade 
gemensamma nämnden 1 juli 2022. 

Sektorns/avdelningens bedömning 
Det är förslagsställarnas bedömning att liggande förslag motsvarar de 
direktiv såsom angivna av respektive kommunstyrelse och att förslaget 
möjliggör en god samverkan mellan kommunerna sett till 
kompetensförsörjningsutmaningen och ett mycket effektivt sätt att nyttja de 
gemensamma resurserna. 

Beslutsunderlag 
Utdrag ur kommunstyrelsens sammanträdesprotokoll, daterat 2022-01-24 § 4 

Tjänsteutlåtande – Förslag till utökad gemensam nämnd Leksand-Rättvik, 
daterat 2021-12-01 

Bildspel – Förslag till utökad gemensam nämnd, daterat 2021-12-01 
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Förslag till utökad gemensam nämnd. Förarbete till förslag, daterat  
2021-12-01 
Bilaga 1. Förslag till ny överenskommelse avseende den gemensamma 
nämnden Leksand-Rättvik 
Bilaga 2. Förslag till nytt reglemente för den gemensamma nämnden 
Leksand-Rättvik 
Bilaga 3. Förslag till ny delegeringsordning för den gemensamma nämnden 
Leksand-Rättvik 
Bilaga 4. Förslag till budget för den gemensamma nämnden Leksand-Rättvik 
2022 

Yrkanden 
Tomas Bergsten (C) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag till beslut med 
ändring av punkt 3 i förslag till beslut enligt följande: Anta ny 
överenskommelse och reglemente för den gemensamma nämnden. 
 
Viktor Zakrisson (S) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag till beslut 
med ändring enligt Tomas Bergstens (C) yrkande.  
 
Beslutsgång 
Ordföranden ställer kommunstyrelsens förslag till beslut mot yrkandet från 
Tomas Bergsten (C) och Viktor Zakrisson (Z) och finner att 
kommunfullmäktige beslutar enligt Tomas Bergstens (C) och Viktor 
Zakrissons (S) yrkande. 

Kommunfullmäktiges beslut 
1. Arbetsmarknadsenheten och integrationsenheten i Leksands kommun 

ska föras över organisatoriskt till den gemensamma nämnden från 
2022-07-01. 

2. Gemensam nämnd inom vuxenutbildningen Leksand-Rättvik byter 
namn till VIA-nämnden. 

3. Anta ny överenskommelse och reglemente för den gemensamma 
nämnden. 

4. Utse den gemensamma nämnden till arbetslöshetsnämnd. 
5. Delegera rätten att begära upplysningar från den gemensamma 

nämnden, enligt 9 kap. 27 § KL, från kommunfullmäktige till 
kommunstyrelsen. 

6. Beslut 2020-11-12 § 27, gemensam nämnd inom vuxenutbildningen 
Leksand-Rättvik ersätts genom antagande av ny överenskommelse och 
nytt reglemente med att förvaltningschef blir skolchef. 
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Beslutet skickas till 
Kommundirektör Leksand, Caroline Smitmanis Smids 
Kommunchef Rättvik, Ulf Israelsson 
Sektorchef utbildningssektorn Leksand, Carin Fredlin 
Förvaltningschef barn- och utbildningsförvaltningen Rättvik, Lars Kratz 
Rektor vuxenutbildningen Leksand-Rättvik, Magnus Körberg 
Verksamhetschef socialförvaltningen Rättvik, Gunilla Klingh 
Verksamhetsekonom Leksand, Mikael Sjöström 
Controller Rättvik, Per Andersson 
Kvalificerad handläggare Rättvik, Kristina Lundberg 
Verksamhetsutvecklare Leksand, Joel Johansson 
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§ 8 Dnr 2021/1344 

Granskning av bidrag och stöd till föreningar 2021 

Beskrivning av ärendet 
Leksands kommuns revisorer har gett KPMG i uppdrag att granska 
kommunens rutiner avseende föreningsbidrag. Uppdraget ingår i 
revisionsplanen för år 2021.  
Syftet med granskningen var att konstatera om kommunstyrelsen har 
ändamålsenliga rutiner och tillfredställande intern kontroll avseende 
handläggningen av föreningsbidrag. 
Utifrån genomförd granskning är KPMG:s sammanfattande bedömning att 
kommunstyrelsen inte har ändamålsenliga rutiner och tillfredställande intern 
kontroll avseende handläggningen av föreningsbidrag. 
Bedömningen baserar KPMG bland annat på att det vid intervjuer 
framkommer att ingen systematisk uppföljning genomförs av föreningarnas 
verksamhet för att kontrollera om bidrag använts enligt ansökan och inte 
heller kontrolleras att uppgifter i inkomna handlingar vid ansökan är 
korrekta. 
KPMG noterar att bidragsgivningen hanteras som en tjänstemannafråga och 
vi ser ett behov att uppdatera kommunstyrelsens delegationsordning för att 
tydliggöra att delegationen avser beslut om bidrag till föreningar. I 
delegationsordningen bör även beloppsnivåer anges. Kommunen måste även 
säkerställa att dessa delegationsbeslut rörande utbetalning av föreningsbidrag 
tydligt dokumenteras. 
Vidare anser KPMG att styrdokument för bidragsgivning till föreningar bör 
uppdateras med aktuella uppgifter, samt riktlinjer för återbetalningskrav 
samt stöd för tjänstemännen att prioritera mellan föreningars ansökningar, 
detta för att slippa att på egen hand prioritera mellan föreningars 
ansökningar. 
Vidare noterade KPMG i den genomförda stickprovsgranskningen flertalet 
avvikelser från det antagna styrdokumentet (Policyn och riktlinjer – Stöd till 
föreningar och organisationer). Bland annat saknas beslut om tilldelat bidrag 
för samtliga av fritidsavdelningens granskade bidrag och det saknas 
motiveringar i de fall där annan summa än den som föreningen ansökt om 
betalats ut. 
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Sektorns/avdelningens bedömning 
Se över och uppdatera styrdokument för bidragsgivning till föreningar. 

• Avdelningarna kultur och fritid kommer under 2022 se över och 
revidera styrdokumentet - ” Policy och riktlinjer – Stöd till föreningar 
och organisationer”. Ny policy kommer beslutas av förtroendevalda.  

Revidera kommunstyrelsens delegeringsordning avseende bidragsgivning till 
föreningar samt säkerställ att delegationsbeslut presenteras för 
kommunstyrelsen. 

• Revidera delegeringsordningen i enlighet med revisorernas förslag.  

• Rutin för att återrapportera fattade delegeringsbeslut finns, avdelning 
fritid kommer se över sin rutin för att säkerställa att delegeringsbeslut 
återrapporteras enligt rutin.  

• Avdelning kultur rapporterar redan i dagsläget delegeringsbeslut i 
enlighet med fastlagd rutin.  

Säkerställa att samtliga beslut om utbetalning av föreningsbeslut 
dokumenteras.  

• I dagsläget registrerar avdelningen fritid samtliga ansökningar och 
relaterade handlingar i systemet FRI. Under 2022 kommer 
avdelningen se över om nuvarande rutin behöver förbättras för att 
säkerställa att all relevant dokumentation registreras.  

• Kulturavdelningen använder sig redan idag av 
ärendehanteringssystemet Evolution för att registrera inkomna 
ansökningar samt beslut om beviljat stöd alternativt avslag. Dessa 
beslut rapporteras även till kommunstyrelsen på regelbunden basis 
genom att nämndsekreteraren skapar listor i 
ärendehanteringssystemet Evolution som delges kommunstyrelsen. 
Dessa listor visar vilka delegeringsbeslut som fattats och vem som 
fattat dem.    

Säkerställ att det i handläggningsprocessen genomförs kontroller av 
föreningarnas verksamhet för att säkerställa att bidraget använts på korrekt 
sätt. 

• Avdelningarna kultur och fritid kommer tillskapa en styrgrupp för att 
tillsammans hantera inkommande ansökningar. Styrgruppen kommer 
bestå av avdelningscheferna från respektive avdelning, sektorns 
kvalitetsutvecklare samt två administratörer.  

• Kulturavdelningen genomför redan i dagsläget kontroller i samband 
med att ansökningarna inkommer. Detta görs genom att gå igenom 
efterfrågad dokumentation såsom revisionsrapport och 
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årsredovisning. Enstaka stickprov genomförs i de fall frågetecken 
uppstår.  

• Baserat på nytt styrdokument kommer fritidsavdelningen arbeta fram 
nya rutiner för att säkerställa förbättrad kontroll av föreningarnas 
verksamheter.  

Säkerställ att kontroller av ansökningarnas uppgifter genomförs. 

• Avdelningarna kommer arbeta fram rutiner som säkerställer att 
samtliga handlingar som efterfrågas i ansökningsförfarandet 
inkommer och granskas. Detta arbete kommer vara en del av den ny 
styrgruppens arbetssätt.  

Allmänna utskottet beslutade 2022-01-10, § 8, att ge förvaltningen i uppdrag 
att vidta de åtgärder som redovisats i yttrandet och återrapportera till 
allmänna utskottet 2022-04-19. 

Beslutsunderlag 
Utdrag ur kommunstyrelsens sammanträdesprotokoll, daterat 2022-01-24  
§ 13 
Utdrag ur allmänna utskottets sammanträdesprotokoll, daterat 2022-01-10  
§ 8 
Tjänsteutlåtande, daterat 2021-11-03 
Revisionsrapport, daterad 2021-09-28 

Kommunfullmäktiges beslut 
1. Anta yttrandet i enlighet med förslaget och översända det till 

revisorerna. 

Beslutet skickas till 
Revisorerna 
Sektorchef samhällsutveckling Åke Sjöberg  
Fritidschef  Torkel Holst 
Kulturchef Pär Ohlsson 
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§ 9 Dnr 2021/1343 

Uppföljning av tidigare genomförda revisionsrapporter 

Beskrivning av ärendet 
På uppdrag av de förtroendevalda revisorerna i Leksands kommun har 
KPMG genomfört en uppföljning av ett antal granskningar genomförda åren 
2016 till 2018. De granskningar som ingått i uppföljningen är: 

• Granskningen avseende kommunens lönehantering, år 2016 

• Granskning avseende delegering och återrapportering av 
delegeringsbeslut, år 2017 

• Granskning av hemtjänst, år 2018 
Utifrån genomförd uppföljning är Leksands kommuns revisorers 
sammanfattande bedömning att kommunen övergripande har arbetat aktivt 
med de rekommendationer som lämnades i samband med tidigare 
granskningar. Inom lönehantering finns utifrån den uppföljande 
granskningen mer att göra för att säkerställa att ändamålsenliga åtgärder 
vidtagits utifrån varje rekommendation. 
Revisionen rekommenderar fullmäktige att, från kommunstyrelsen begära in 
ett yttrande avseende de förbättringsområden och rekommendationer som 
framgår av revisionsrapporten till fullmäktiges sammanträde i februari år 
2022. 
De identifierat förbättringsområdena och rekommendationerna är följande:  
Granskning avseende lönehantering  

• Säkerställa skriftliga rutiner för signering av utbetalning hos bank. 

• Säkerställa att intern kontrollplan fastställs i enlighet med 
reglementet. 

• Säkerställa skriftliga rutiner som stöd för chefer vid godkännande av 
utanordningslista. 

Granskning avseende delegering och återrapportering av delegeringsbeslut 

• Ytterligare förtydliga ärendena Farmorsprincipen samt 
Förhandlingsrätt i delegeringsordningen. 
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Granskning av hemtjänst 

• Säkerställa att fastställda rutiner uppdateras utifrån arbetssätt. 

Sektorns/avdelningens bedömning 
Granskning avseende lönehantering  

• Säkerställa skriftliga rutiner för signering av utbetalning hos bank. 

• Säkerställa att intern kontrollplan fastställs i enlighet med 
reglementet. 

• Säkerställa skriftliga rutiner som stöd för chefer vid godkännande av 
utanordningslista. 

Svar/åtgärd:  
Arbetet med att se och dokumentera roller i Heroma pågår och förväntas 
vara klart i vår. Vakans på avdelningen har försenat arbetet, och rollerna 
finns i Heroma men ska dokumenteras i systemdokumentationen.  
 
Arbetet med interkontroll kommer återupptas efter årsskiftet när 
personalstyrkan är fulltalig. Vissa kontroller och åtgärder har redan vidtagits 
så som ex mer detaljerad kontroll inför utanordning.  
 
Granskning avseende delegering och återrapportering av delegeringsbeslut 

• Ytterligare förtydliga ärendena Farmorsprincipen samt 
Förhandlingsrätt i delegeringsordningen. 

Svar/åtgärd:  
Förvaltningen kommer i början av 2022 uppdatera delegeringsordningen där 
de två områdena kommer förtydligas.  
Granskning av hemtjänst 
Säkerställa att fastställda rutiner uppdateras utifrån arbetssätt. 
Svar/åtgärd:  
Sociala sektorn kommer arbeta in rekommendationen under 2022. 
 
Allmänna utskottet beslutade 2022-01-10, § 9, att ge förvaltningen i uppdrag 
att vidta de åtgärder som redovisats i yttrandet och återrapportera till 
allmänna utskottet 2022-04-19. 

Beslutsunderlag 
Utdrag ur kommunstyrelsens sammanträdesprotokoll, daterat 2022-01-24,  
§ 14 
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Utdrag ur allmänna utskottets sammanträdesprotokoll, daterat 2022-01-10,  
§ 9 
Tjänsteutlåtande, daterat 2021-12-17 
Revisionsrapport, daterad 2021-09-02 

Kommunfullmäktiges beslut 
1. Anta yttrandet i enlighet med förslaget och översända det till 

revisorerna. 

Beslutet skickas till 
Revisorerna 
Tf. sektorchef verksamhetsstöd Ann-Charlotte Zakrisson 
Socialchef Ulrika Gärdsback 
 
 

28Protokoll kommunfullmäktige 2022-02-14
(Signerat, SHA-256 7EA7725B7A5215B9A269D7D9EE0B3AD083082108EDF5F59E135D1F5CBFEB95E9)

Sida 28 av 39



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 
1(2) 

Sammanträdesdatum 
2022-02-14 

 
  

Kommunfullmäktige   
 

 
 Utdrag bestyrks 
  

 

§ 10 Dnr 2021/1572 

Utbetalning av kommunalt partistöd 2022 

Beskrivning av ärendet 

Tillämpliga bestämmelser  
I 4 kap. 2932 §§ kommunallagen (2017:725) finns bestämmelser som ger 
kommunerna möjlighet att ge ekonomiskt bidrag till politiska partier för att 
stärka deras ställning i den kommunala demokratin (partistöd). 
Beslut om partistöd ska, enligt 4 kap. 32 § KL, bland annat innehålla ett krav 
på att mottagaren av partistödet årligen ska lämna en skriftlig redovisning 
som visar hur partistödet hur använts. 
Leksands kommunfullmäktige har vid sammanträdet den 19 februari 2018, 
se § 9, antagit Reglemente för kommunalt partistöd. Av reglementet följer 
bland annat att grundstöd ska ges till de partier som finns representerade i 
fullmäktige samt att mandatstöd ska ges för mandat för vilket en vald 
ledamot är fastställd enligt vallagen (2005:837). 
Enligt Bestämmelser om ekonomisk kompensation (arvoden) till 
förtroendevalda i Leksands kommun 2019-2022 kan varje parti per år i 
ekonomiskt stöd få 1/4 prisbasbelopp i grundstöd samt 1/4 prisbasbelopp per 
mandat 1-9 i kommunfullmäktige och 1/6 prisbelopp per mandat 10-x i 
kommunfullmäktige. 

Redovisning rörande tidigare utbetalat partistöd  
Vid fullmäktiges sammanträde 2021-02-15 § 12, beslutades att utbetala 
kommunalt partistöd för 2021. Av beslutet följer även att respektive 
mottagande parti i enlighet med reglementet för kommunalt partistöd ska 
lämna en skriftlig redovisning av hur partistödet används. Samtliga partier 
som idag sitter i fullmäktige har lämnat in detta. 

Sektorns/avdelningens bedömning 
Det finns idag åtta partier representerade i fullmäktige och som därmed är 
berättigade grundstöd. Samtliga 49 mandat har en ledamot som är fastställd 
enligt vallagen och som därmed berättigar mandatstöd. Mot bakgrund av att 
samtliga partier i fullmäktige lämnat in skriftlig redovisning rörande tidigare 
års utbetalning av partistöd är samtliga partier som idag sitter i fullmäktige 
berättigade nytt partistöd (grundstöd och mandatstöd). 
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Prisbasbeloppet för 2022 är 48 300 kronor. Ovannämnda bestämmelse om 
1/4 prisbasbelopp i grundstöd samt 1/4 prisbasbelopp per mandat 1-9 i 
kommunfullmäktige och 1/6 prisbelopp per mandat 10-x i 
kommunfullmäktige ger:   

• Grundstödet ska därmed vara 12 075 kronor 
• Mandatstöd för mandat 1-9 ska vara 12 075 kronor 
• Mandatstöd för mandat 10-x ska vara 8 050 kronor.  
 

Utifrån grundstöd och antalet mandat föreslås därför att utbetala partistöd för 
2022 enligt följande. 

Parti Mandat Partistöd (SEK) 
Centerpartiet 15 169 050 
Socialdemokraterna  10 128 800 
Moderaterna 8 108 675 
Kristdemokraterna 4 60 375 
Vänsterpartiet 4 60 375 
Sverigedemokraterna 4 60 375 
Bygdepartiet 3 48 300 
Liberalerna 1 24 150 
  Totalt (SEK): 660 100     

 

Beslutsunderlag 
Tjänsteutlåtande, daterat 2022-01-10 

Kommunfullmäktiges beslut 
1. Utbetala kommunalt partistöd för 2022 om totalt 660 100 kronor med 

fördelning i enlighet med förslaget. 
2. Ställa kravet att respektive mottagande parti senast den 30 juni 2023 ska 

lämna en skriftlig redovisning av hur partistödet enligt första punkten 
använts.  

Beslutet skickas till 
Partierna i kommunfullmäktige genom dess gruppledare 
Ekonomiavdelningen 
Administrativ service 
 

30Protokoll kommunfullmäktige 2022-02-14
(Signerat, SHA-256 7EA7725B7A5215B9A269D7D9EE0B3AD083082108EDF5F59E135D1F5CBFEB95E9)

Sida 30 av 39



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 
1(2) 

Sammanträdesdatum 
2022-02-14 

 
  

Kommunfullmäktige   
 

 
 Utdrag bestyrks 
  

 

§ 11 Dnr 2020/796 

Tillfällig fullmäktigeberedning om arvoden/ 
arvodesreglemente 

Beskrivning av ärendet 
I anslutning till fullmäktiges beslut om budget 2020-2022 (KF 2019-10-14, § 
64) uppdrogs fullmäktiges presidium att utreda effektiviseringar inom den 
politiska organisationen. Inom ramarna för detta uppdrag mottog presidiet 
synpunkter och frågor gällande nivåer och konstruktionen för arvoden till 
förtroendevalda.  
I sin rapportering av uppdraget (KF 2020-09-21, § 50) meddelade presidiet 
att den avsåg återkomma med direktiv för en fullmäktigeberedning (tillfällig) 
rörande ersättningar och arvoden till förtroendevalda. Vid fullmäktiges 
sammanträde den 10 december 2020, § 72-73, antogs direktiv till en sådan 
beredning och förrättades val till beredningen. 

Beredningens uppdrag 
Beredningen har av fullmäktige fått i uppdrag att   

− göra en översyn av principer, regler och nivåer för ekonomiska 
ersättningar till kommunens förtroendevalda i nämnder, styrelse, bolag 
och andra organ, från och med nästa mandatperiod  

− upprätta beskrivningar av uppdrag med årsarvoden och vilka övriga 
förtroendeuppdrag som förväntas följa med respektive uppdrag  

− se över och vid behov föreslå ändringar i kommunens regler om 
partistöd.  

I den slutliga rapporteringen skulle ett förslag lämnas avseende nytt 
arvodesreglemente för förtroendevalda i Leksands kommun för 2023-2026.  

Uppdraget är utfört och har rapporterats till kommunfullmäktige 2021-11-29, § 
74. På detta sammanträde uppdrog kommunfullmäktige till kommunstyrelsen att 
bereda förslaget om arvodesreglemente. Kommunfullmäktige entledigade 
samtidigt den tillfälliga arvodesberedningen. 
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Beslutsunderlag 
Utdrag ur kommunstyrelsens sammanträdesprotokoll, daterat 2022-01-24 § 6 
Utdrag ur sammanträdesprotokoll från kommunfullmäktiges sammanträde 
2021-11-29, § 74 
Förslag till arvodesreglemente, daterat 2021-12-08 
Redovisning Tillfällig fullmäktigeberedning om arvoden, inkl. redovisning 
av avvikande meningar, daterad 2021-12-08 
 
Yrkanden 
Inga Westlund (V) och Mats Blomqvist (BP) yrkar bifall till Vänsterpartiets 
förslag om att ersättning för kommunstyrelsens ordförande, oppositionsråd 
samt utskottsordföranden ska ligga på samma nivå som förra 
mandatperioden. 
 
Karin Byström (C), Kerstin Marits (M) och Mikael Kyller (KD) yrkar bifall 
till kommunstyrelsens förslag till beslut. 

Kommunfullmäktiges beslut 
1. Anta arvodesreglemente för Leksands kommun, i enlighet med förslaget. 
2. Reglementet ska tillämpas från 1 januari 2023, då motsvarande 

reglemente upphör att gälla. 
3. Nivåerna i bilagan ska från 1 januari 2023 anpassas utifrån de nivåer på 

jämförelsebelopp som gäller vid den tidpunkten. 

 
Reservationer 
Inga Westlund (V), Yvonne Ineteg (V), Markus Kummu (V), Lena Ihlar (V), 
Robin Malm (BP), Mats Blomqvist (BP) och Gunnar Fälldin (BP) reserverar 
sig mot beslutet. 
 
 
Beslutet skickas till 
Administrativ service 
Lönekontoret 
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§ 12 Dnr  

Utökning av verksamhetsområde Tunsta  

Beskrivning av ärendet 
Styrelsen i Leksand Vatten AB föreslår en utökning av verksamhetsområdet 
för vatten och spillvatten, ej dagvatten, för fastigheten Tunsta 15:26.  
Inom Tunsta 15:26 finns sedan 2005 en detaljplan med byggrätter för 
småhus. Området ligger till viss del utanför nuvarande verksamhetsområde. 
Fastighetsägaren har nu inkommit med ansökan om VA-anslutning. 
Förslaget till utökning av VA - verksamhetsområdet innebär att ytterligare 3 
fastigheter, idag obebyggda, kan anslutas. 
Nu aktuella VA-anläggningsavgifter bedöms täcka de kostnader som uppstår 
för att anlägga servisledningar. 

Beslutsunderlag 
Utdrag ur kommunstyrelsens sammanträdesprotokoll, daterat 2022-01-24 § 7 
Utdrag ur allmänna utskottets , daterat 2022-01-10, § 10 
Tjänsteutlåtande från Dala Vatten och Avfall AB, daterat 2021-06-15 
inklusive bilagor 
Protokoll Leksand Vatten AB, daterat 2021-09-16 
Yttrande från miljöenheten, daterat 2021-10-18  

Kommunfullmäktiges beslut 
1. Utöka verksamhetsområdet för vatten och avlopp, ej dagvatten, i enlighet 

med karta i bilaga 1. 

Beslutet skickas till 
Leksand Vatten AB 
Miljöenheten 
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§ 13 Dnr 2018/1486 

Val av ledamöter och ersättare till nämnder, styrelser, 
kommunala bolag och övriga förtroendeuppdrag 

Beskrivning av ärendet 
 
Revisor och revisorsersättare för Gustaf Ankarcronas stiftelse 
 
Leksands kommun ska enligt Gustaf Ankarcronas stiftelses stadgar utse 
revisor och revisorsersättare för Gustaf Ankarcronas stiftelse.  
 
Enligt § 4 i stadgarna: ”Stiftelsens räkenskaper och styrelsens förvaltning 
skall årligen granskas av två revisorer. En av revisorerna utses av Leksands 
kommun och en av hemslöjdsföreningen. Två ersättare utses i samma 
ordning. Revisorernas berättelse skall överlämnas till kommunen och 
hemslöjdsföreningen." 
 
Styrelsen har lämnat följande förslag på revisor och revisorsersättare:  
Revisor: Ulrika Hagberg, från QRev AB 
Ersättare revisor: Slott Sofie Lindberg, från QRev AB 
 
Fyllnadsval ersättare i kommunstyrelsen och ledamot samt 1:e vice 
ordförande i utbildningsutskottet  
PG Gregard (M) har inkommit med en avsägelse avseende samtliga politiska 
uppdrag; ersättare i individnämnden, ersättare i kommunstyrelsen, ersättare i 
valberedningen, ledamot i kommunfullmäktige, 1:e vice ordförande i 
utbildningsutskottet och ledamot i Leksandsbostäder AB styrelse. 
Avsägelsen godkändes av kommunfullmäktige 2021-11-29, § 79.  
 
Moderaterna föreslår Kaj Bergenhill (M) som ersättare i kommunstyrelsen 
samt som ledamot och 1:e vice ordförande i utbildningsutskottet. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteutlåtande, daterat 2022-01-11 
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Kommunfullmäktiges beslut 
1. Utse Ulrika Hagberg på QRev AB till revisor i Gustaf Ankarcronas 

stiftelse.  
2. Utse Slott Sofie Lindberg, QRev AB till ersättande revisor i Gustaf 

Ankarcronas stiftelse.  
3. Utse Kaj Bergenhill (M) till ersättare i kommunstyrelsen efter PG 

Gregard (M) till och med 2022-12-31. 
 

Beslutet skickas till 
Ordförande Gustaf Ankarcronas stiftelse, Eva Kempff 
Kulturchef och sekreterare i Gustaf Ankarcronas stiftelse, Pär Ohlsson  
Ulrika Hagberg 
Slott Sofie Lindberg 
Kaj Bergenhill 
Administrativ service 
 

35Protokoll kommunfullmäktige 2022-02-14
(Signerat, SHA-256 7EA7725B7A5215B9A269D7D9EE0B3AD083082108EDF5F59E135D1F5CBFEB95E9)

Sida 35 av 39



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 
1(2) 

Sammanträdesdatum 
2022-02-14 

 
  

Kommunfullmäktige   
 

 
 Utdrag bestyrks 
  

 

§ 14 Dnr 2018/1486 

Avsägelser och fyllnadsval 

Beskrivning av ärendet 
Siv Mattes Gärtner (S) har avlidit. Hon var ledamot i kommunfullmäktige, 
ersättare i kommunstyrelsen, ersättare i valnämnden och ledamot i 
socialutskottet. Fyllnadsval till socialutskottet hanteras av kommunstyrelsen. 
Eva Hedvall (M) har inkommit med en avsägelse avseende uppdraget som 
ersättare i kommunfullmäktige. 
 
Ewa Hjort Axklint (L) har inkommit med en avsägelse avseende samtliga 
politiska uppdrag; ersättare i gemensam nämnd för vuxenutbildning, 
ersättare i kommunstyrelsen, ersättare i kommunfullmäktige och ersättare i 
utbildningsutskottet. Fyllnadsval till utbildningsutskottet hanteras av 
kommunstyrelsen. 
 
Martin Danielsen (KD) har inkommit med en avsägelse av uppdraget som 
ledamot i valnämnden. Kristdemokraterna föreslår Sven Påfvels till ny 
ledamot i valnämnden. 
 
Åsa Hammarsten Tirus (S) har inkommit med en avsägelse av uppdraget 
som ersättare i kommunfullmäktige.  
 
Avsägelse från PG Gregard (M) av samtliga politiska uppdrag godkändes av 
kommunfullmäktige 2021-11-29 § 79. Till uppdraget som ersättare i 
individnämnden och ledamot i gemensam nämnd för vuxenutbildningen 
föreslår Moderaterna Kaj Bergenhill.  

Beslutsunderlag 
Avsägelse från Eva Hedvall, inkommen 2022-01-24 
Avsägelse från Ewa Hjort Axklint, inkommen 2022-02-04 
Avsägelse från Martin Danielsen, inkommen, 2022-02-08 
Avsägelse från Åsa Hammarsten Tirus, inkommen, 2022-02-11 
Framställan avsägelser och fyllnadsval, daterad 2022-01-27 
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Kommunfullmäktiges beslut 
1. Bevilja avsägelsen från Eva Hedvall (M). 
2. Begära ny sammanräkning från Länsstyrelsen i Dalarna avseende 

uppdraget som ledamot i kommunfullmäktige efter Siv Mattes 
Gärtner (S) och ersättaren Eva Hedvall (M). 

3. Bevilja avsägelsen från Ewa Hjort Axklint (L). 
4. Begära ny sammanräkning från Länsstyrelsen i Dalarna avseende 

uppdraget som ersättare i kommunfullmäktige efter Ewa Hjort 
Axklint (L). 

5. Lämna uppdraget som ny ersättare i gemensam nämnd för 
vuxenutbildningen efter Ewa Hjort Axklint (L) vakant tillsvidare. 

6. Lämna uppdraget som ny ersättare i kommunstyrelsen efter Ewa 
Hjort Axklint (L) vakant tillsvidare. 

7. Bevilja avsägelsen från Martin Danielsen (KD). 
8. Välja Sven Påfvels (KD) till ny ledamot i valnämnden efter Martin 

Danielsen (KD) till och med 2022-12-31. 
9. Bevilja avsägelse från Åsa Hammarsten Tirus (S). 
10. Begära ny sammanräkning från Länsstyrelsen i Dalarna avseende 

uppdraget som ersättare i kommunfullmäktige efter Åsa Hammarsten 
Tirus (S). 

11. Välja Kaj Bergenhill (M) som ny ersättare i individnämnden efter PG 
Gregard (M) till och med 2022-12-31. 

12. Välja Kaj Bergenhill (M) som ny ledamot i gemensam nämnd för 
vuxenutbildningen till och med 2022-12-31. 

Beslutet skickas till 
Eva Hedvall  
Ewa Hjort Axklint 
Martin Danielsen 
Åsa Hammarsten Tirus 
Sven Påfvels 
Kaj Bergenhill 
Administrativ service 
 

37Protokoll kommunfullmäktige 2022-02-14
(Signerat, SHA-256 7EA7725B7A5215B9A269D7D9EE0B3AD083082108EDF5F59E135D1F5CBFEB95E9)

Sida 37 av 39



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 
1(1) 

Sammanträdesdatum 
2022-02-14 

 
  

Kommunfullmäktige   
 

 
 Utdrag bestyrks 
  

 

§ 15 Dnr 2020/1065 

Sammanträdesordning 2022 - flyttat möte 

Beskrivning av ärendet 
Kommunfullmäktiges sammanträde måndagen den 13 juni föreslås flyttas till 
måndagen den 27 juni.  

Kommunfullmäktiges beslut 
1. Flytta sammanträdet måndagen den 13 juni till måndagen den 27 

juni. 

Beslutet skickas till 
Kommundirektör 
Sektorchefer 
Administrativ service 
Kommunfullmäktiges ledamöter och ersättare 
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Justeringens plats och tid Digital justering torsdagen den 24 februari kl 13.00 
 
 
Ordförande 


 
 
Per-Erik Ingels (C)  Paragrafer 1-15  


 
Justerare Karin Nyström (S) 


 


  
Eva Kempff (C)  


   


 
  


    
                                                                                                                   
 ANSLAG/BEVIS 


Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 


Organ Kommunfullmäktige 


Sammanträdesdatum 2022-02-14 


Datum då anslaget sätts upp 2022-02-25 Datum då anslaget tas ned 2022-03-21 


Förvaringsplats för protokollet Administrativ service 
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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) 
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) 
Elisabet Ingels (C) 
Birgitta Jansson (S) 
Per Wiman (KD) 
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) 
Lina Ruuth (SD) 
Ulrica Granberg (M) 
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Tjänstgörande ersättare Andreas Ruuth (SD) ers: Håkan Blomkvist (SD) 
Robin Malm (BP) ers: Jimmy Karlsson (BP) 
Liv Lunde Andersson (S) ers: Jan-Olof Karlsson (S) 
Tomas Bergsten (C) ers: Ewa Fogelström (C) 
Eva-Karin Sandberg (SD) ers: Anna-Lena Blomkvist (SD) 
Lena Ihlar (V) ers: Kajsa Fredholm (V) 
Mats Oscarsson (S) ers: Vakant (S) 
Birgitta Lokgård (C) ers: Marie Johansson Grop (C) 
Kristina Hollsten (C) ers: Mats Fogelström (C) 
  
 
  
 
 


Övriga närvarande  


Ej tjänstgörande ersättare 
 


 


Tjänstemän 
 
 
 
Övriga 


Kommundirektör Caroline Smitmanis Smids 
Tf sektorchef verksamhetsstöd/ekonomichef Ann-Charlotte Zakrisson §§ 1-10 
Sekreterare Helén Norling 
 
Tf avd-chef administrativ service Joel Johansson 
Nämndsekreterare Sophia Ek 
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Omröstningslista sidan 1    


 
 


§ 6 § § § 
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            
Robin Malm 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           
Liv Lunde Andersson S  X           
Hans-Olof Bogren C X            
Mats Stenmark M X            
Mats Blomqvist BP  X           
Per Florén L X            
Elisabet Ingels C X            
Birgitta Jansson S  X           
Per Wiman  KD X            
Tomas Bergsten C X            
Per Spik M X            
Erik Varghans  S  X           
 Transport 18 13           
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Omröstningslista sidan 2 
 


§ 6 § § § 
Beslutande  Parti Ja Nej Avst Ja Nej Avst Ja Nej Avst Ja Nej Avst 
Markus Kummu V  X           
Eva- Karin Sandberg SD  X           
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            
Lena Ihlar V  X           
Lina Ruuth SD  X           
Mats Oscarsson S  X           
Birgitta Lokgård C  X           
Ulrica Granberg M X            
Kristina Hollsten C X            
 Antal sid 2 9 9           
 Antal sid 1 18 13           
 Totalsumma 27 22           
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Ärendelista 
 


 § 1 Parentation 
 § 2 Fastställande av dagordning 
 § 3 Coronaviruset och covid-19 - åtgärder och information från myndigheter 
 § 4 Information om bokslut 2021 
 § 5 Detaljplan för Åkerö brofästet Järnavägen-Insjövägen 
 § 6 Handelspolicy för Leksands kommun 
 § 7 Utökad gemensam nämnd Leksand/Rättvik 
 § 8 Granskning av bidrag och stöd till föreningar 2021 
 § 9 Uppföljning av tidigare genomförda revisionsrapporter 
 § 10 Utbetalning av kommunalt partistöd 2022 
 § 11 Tillfällig fullmäktigeberedning om arvoden/arvodesreglemente 
 § 12 Utökning av verksamhetsområde Tunsta 15:26 
 § 13 Val av ledamöter och ersättare till nämnder, styrelser, kommunala bolag 


och övriga förtroendeuppdrag 
 § 14 Avsägelser och fyllnadsval 
 § 15 Sammanträdesordning 2022 - flyttat möte 
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§ 1  


Parentation 


Beskrivning av ärendet 
Kommunfullmäktiges tidigare ledamot Siv Mattes Gärtner (S) har avlidit. 
Ordförande Per-Erik Ingels (C) håller ett anförande till minnet av Siv och 
därefter hålls en tyst minut. 
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§ 2  


Fastställande av dagordning 


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


• Information om bokslut 2021 läggs till som ett ärende. 


• Tre avsägelser läggs till under ärendet om avsägelser och fyllnadsval. 


Kommunfullmäktiges beslut 
1. Fastställa dagordningen enligt utsänt förslag med ovanstående 


ändring. 
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§ 3 Dnr 2020/324 


Coronaviruset och covid-19 - åtgärder och information 
från myndigheter 


Beskrivning av ärendet 
Vid dagens sammanträde informerar kommundirektör Caroline Smitmanis 
Smids om aktuella frågor samt status i verksamheterna med anledning av 
spridningen av coronaviruset och sjukdomen covid-19. Bland annat 
informeras om följande: 
 
Generellt samt verksamheter 
 
Den omfattande smittspridningen i samhället har en väsentlig påverkan på 
kommunens verksamheter. Det gäller alla verksamheter men i synnerhet de 
personalintensiva verksamheterna inom grundskola, förskola, vård och 
omsorg där det inte är möjligt att bedriva verksamhet på distans. Många 
medarbetare är och har varit sjuka, och/eller i familjekarantän. 
 
Personalläget har varit ansträngt sedan mitten av december men stora 
insatser har gjorts inom respektive verksamhet för att hantera läget och 
hittills har verksamheterna kunnat bedrivas, dock med vissa begränsningar.  
Gymnasiet har möjlighet att bedriva fjärrundervisning vilket har underlättat 
då lärare i familjekarantän kunnat undervisa hemifrån. 
 
Sedan mitten av december har förvaltningen haft dagliga lägesavstämningar 
utifrån bemanningsläget. Förvaltningen har uppdaterat de sedan tidigare i 
pandemin framtagna personalrangeringslistorna men har ännu inte behövt 
aktivera dem. En förfrågan har gått till alla medarbetare om att göra en insats 
inom vård och omsorg under den här perioden. Cirka tio personer har anmält 
sitt intresse vilket kan göra stor skillnad. 
 
Det förekommer viss smittspridning inom alla verksamheter och på boenden. 
Inom äldreomsorgen pågår smittspårning i stort sett hela tiden. Då hittas 
även smittade personer utan symptom, både bland personal och boende. 
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Omvärld 
 
De flesta restriktionerna avvecklades den 9 februari. Återgång till 
arbetsplatser rekommenderas ske successivt. Det råder fortsatt särskilda 
restriktioner gällande hälso- och sjukvård samt äldreomsorg.  
Viktigt att fortsatt stanna hemma vid symptom och att vaccinera sig. 
 
Folkhälsomyndigheten har meddelat att man rekommenderar en fjärde dos 
till alla över 80 år samt personer på särskilt boende eller med hemtjänst. 
 


Kommunfullmäktiges beslut 
1. Lägga informationen till handlingarna. 


Beslutet skickas till 
Kommundirektör Caroline Smitmanis Smids 


10







SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 
1(2) 


Sammanträdesdatum 
2022-02-14 


 
  


Kommunfullmäktige   
 


 
 Utdrag bestyrks 
  


 


§ 4 Dnr 2022/183 


Information om bokslut 2021 


Beskrivning av ärendet 
Vid dagens sammanträde informerar ekonomichef Lotta Zackrisson om 
bokslut för 2021. Bland annat informeras om följande: 
2021 års resultat är + cirka 36 mkr mot budgeterat resultat + 1 mkr. 
Resultatet motsvarar ett överskott på 3,7 % av skatter och generella statliga 
bidrag. 
 
Verksamheternas (driften) utfall avviker totalt med cirka 15 mkr vilket 
motsvarar cirka 1,7% avvikelse mot budget. Störst procentuell avvikelse har 
verksamhetsstöd med 7% och samhällsutveckling med 4,9%.  Även sociala 
sektorn gör ett större överskott på 5,8 mkr bland annat beroende på högre 
intäkter från Migrationsverket. Samtidigt har kostnaderna för äldreomsorgen 
ökat och avdelningen gör ett underskott på cirka 10 mkr bland annat 
beroende på höga personalkostnader och extra kostnader i samband med 
flytten från Limsjögården till Lyckavägens särskilda boende.   
 
Även 2021 har verksamheten påverkats av pandemin där mycket utveckling 
inte har kunnat genomföras enligt plan. Vissa verksamheter har haft hög 
sjukfrånvaro och vakanser som inte tillsatts. Även under inledningen av 
2021 erhölls kompensation för sjuklönekostnader som har fördelats ut i 
verksamheterna och sänkt nettokostnaderna. 
 
Skatteintäkter ligger på + 9,8 mkr jämfört med budget, men även de 
finansiella kostnaderna blev lägre än budgeterat. 
 
Det fortsatta arbetet med årsredovisningen pågår och kommer som ett senare 
ärende i kommunfullmäktige. 


Beslutsunderlag 
Presentationsunderlag – bokslut 2021 


Kommunfullmäktiges beslut 
1. Lägga informationen till handlingarna. 
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Beslutet skickas till 
Kommundirektör Caroline Smitmanis Smids 
Ekonomichef Ann-Charlotte Zackrisson 
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§ 5 Dnr 2013/1046 


Detaljplan för Åkerö brofästet Järnavägen-Insjövägen 


Beskrivning av ärendet 
I detaljplanen för Åkerö brofäste valde Leksands kommun, i och med mark- 
och miljödomstolens dom i mål nr P 179-20, att göra ett omtag i 
detaljplanearbetet. En ny samrådsprocess påbörjades och planförslaget 
godkändes för samråd av utskottet för samhällsbyggnad den 2020-10-22 § 
104, som utgick från det positiva planbeskedet som givits från 
samhällsbyggnadsutskottet den 2018-12-13 § 166. 
Detaljplanens syfte är att möjliggöra nybyggnad av flerbostadshus, 
parkeringsgarage och småskalig centrumverksamhet inom fastigheterna 
Åkerö 13:8 och 19:4. Den planerade nybebyggelsen avses bli 2 till 6 
våningar. 
Planen har varit utsänd för granskning enligt reglerna för utökat förfarande 
(PBL 2010:900 och dess lydelse från den 1 januari 2015) från 3 november 
till och med den 25 november 2021. 
Utskottet för samhällsbyggnad lämnade positivt planbesked för planprogram 
2013-09-10 § 154. Planprogrammet innehåller bland annat en 
trafikutredning, miljöteknisk markundersökning, vibrationsutredning och ett 
förtida samråd. I slutsatsen av programmet anses det vara lämpligt att 
bebygga planområdet med flerbostadshus med möjlighet till mindre 
verksamheter såsom småbutik, service, restaurang och kontor. En 
byggnadskropp på maximalt 8 våningar bedöms passande inom 
planområdets norra del. Planprogrammet godkändes av Kommunstyrelsen 
2015-01-26 §10. 
För området gäller Översiktsplan för Leksands kommun 2014, som blev 
antagen 2014-07-10. Det aktuella området ingår i planeringsområdet 
Tätorten Leksand, där Norets och de generella riktlinjerna gäller. I 
översiktsplanen står bland annat att det är önskvärt om området närmast 
rondellen på sikt skulle kunna omvandlas till bostäder. Området bör kunna 
bebyggas med högre flerbostadshus som visuellt förbinder Åkerö med Noret.  
Under detaljplanearbetet har det tagits fram flertalet utredningar, bland annat 
för buller och dagvatten, samt en siktstudie från riksintresset för 
kulturmiljövård vid Leksands-Noret, en kulturmiljöanalys och en antikvarisk 
konsekvensbedömning.  
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Ingen av detaljplanens utredningar bedöms påvisa att det inte är lämpligt att 
exploatera området för bostadsbyggnation samt småskalig 
centrumverksamhet. 
I samband med att planprogram för området upprättades år 2014 togs en 
behovsbedömning fram. Resultatet av denna var att planens genomförande 
inte bedömdes medföra några betydande negativa effekter för miljön, hälsan 
eller hushållningsbestämmelserna med naturresurser eller påtagligt skada 
riksintressena. Denna samråddes med länsstyrelsen som delade kommunens 
bedömning. 
För aktuellt detaljplaneförslag har plan- och kartavdelningen arbetat fram en 
undersökning om betydande miljöpåverkan (BMP) för att se om detaljplanen 
behöver genomgå en strategisk miljöbedömning eller ej. Undersökningen har 
kompletterats efter plansamråd då Länsstyrelsen vid det tillfället bedömde att 
undersökningen om BMP ansågs bristfällig med anledning av hur 
kulturvärdena i området beskrevs. Till granskningen av detaljplanen togs en 
antikvarisk konsekvensbedömning fram som nu är ett underlag till 
bedömningen i nämnd undersökning. 
Sammantaget, utifrån undersökningen, har kommunen gjort bedömningen att 
genomförandet av detaljplanen inte kan antas medföra en betydande 
miljöpåverkan. En strategisk miljöbedömning enligt 6 kap. miljöbalken 
behöver därför inte göras. Länsstyrelsen har i sitt granskningsyttrande 
meddelat att de gör samma bedömning som Leksands kommun d.v.s att 
detaljplaneförslaget inte innebär en betydande miljöpåverkan. 


Beslutsunderlag 
Utdrag ur kommunstyrelsens sammanträdesprotokoll 2022-01-24 § 1 
Utdrag ur samhällsbyggnadsutskottets sammanträdesprotokoll 2022-01-20  
§ 7 
Antikvarisk konsekvensbedömning, 2021-10-12 
Planbeskrivning antagande 
Plankarta antagande med bestämmelser  
Illustration på plankarta 
Trafikbullerutredning 2014-05-13 
Granskningsutlåtande 
Planprogram KS 2018-01-26 
Samrådsredogörelse  
Slutrapport rivning och efterbehandling 2020-04-16 
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Övriga handlingar 
Behovsbedömning (godkändes i planprogramsskedet) 
Planprogram Åkerö brofästet Järnavägen-Insjövägen i Leksands kommun, 
godkänt av KS 2015-01-26 
Trafikbullerutredning, 2018-06-28 
Dagvattenutredning, 2018-09-04 
Vibrationsmätning, 2014-05-22 
Geoteknisk utredning, 2018-05-30 
Miljöteknisk undersökning, 2014-05-30 
Solstudie, 2019-05-20 
Flyghinderanalys, 2019-03-28 
Siktstudie, 2019-05-22 
Kulturmiljöanalys, 2020-10-14 
Antikvarisk konsekvensbedömning, 2021-10-12 
Undersökning om betydande miljöpåverkan, 2021-10-12 


Yrkanden 
Sebastian Larsson (M), Viktor Zakrisson (S) och Ulrika Liljeberg (C) yrkar 
bifall till kommunstyrelsens förslag till beslut. 
 
Mats Blomqvist (BP), Inga Westlund (V), Lina Ruuth (SD) och Markus 
Kummu (V) yrkar avslag till kommunstyrelsens förslag till beslut. 
 
Beslutsgång 
Ordföranden ställer yrkandena mot varandra och finner att 
kommunfullmäktige beslutar i enlighet med kommunstyrelsens förslag till 
beslut. 


Kommunfullmäktiges beslut 
1. Anta detaljplanen.  


 
Reservationer 
Andreas Ruuth (SD), Inger Matsson (SD), Eva-Karin Sandberg (SD), Lina 
Ruuth (SD), Inga Westlund (V), Yvonne Ineteg (V), Markus Kummu (V), 
Lena Ihlar (V), Robin Malm (BP), Mats Blomqvist (BP) och Gunnar Fälldin 
(BP) reserverar sig mot beslutet. 
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Beslutet skickas till 
Näringslivsavdelningen 
Plan- och kartavdelningen 
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§ 6 Dnr 2017/1755 


Handelspolicy för Leksands kommun 


Beskrivning av ärendet 
Handelspolicyn är ett stöddokument som ska visa på ståndpunkter och 
riktlinjer för lokalisering av 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. 
Ett omfattande arbete lades ner på att ta fram grunden till handelspolicyn 
under 2016. Den utredning som gjordes 2017 av HUI Research var mycket 
väl genomarbetad och till skillnad från alla tidigare gjorda utredningar 
adderades de positiva effekterna från besöksnäringen till analysen. Inklusive 
det så för kommunen viktiga fritidshusboendet. HUI:s rapport bekräftade i 
stort alla dess delar det arbete som gjordes i samverkan med näringen.   
Utvecklingen av handeln har genom pandemin drivits på. Förutsättningarna 
har förändrats. Hur dessa långsiktigt kommer att påverka handeln i Leksands 
kommun behöver utredas och resultatet menar vi ska ingå i en ny version av 
en handelspolicy. Vår bedömning är att ett sådant arbete kan inledas under 
hösten 2022 under förutsättning att resurser avsätts för detta då 
förutsättningarna för handeln efter pandemin blivit mer konstanta. 


Sektorns/avdelningens bedömning 
Ett omfattande arbete lades ner på att ta fram grunden till handelspolicyn 
under 2016. Den utredning som gjordes 2017 av HUI Research var mycket 
väl genomarbetad och till skillnad från alla tidigare gjorda utredningar 
adderades de positiva effekterna från besöksnäringen till analysen. Inklusive 
det så för kommunen viktiga fritidshusboendet. HUI:s rapport bekräftade i 
stort alla dess delar det arbete som gjordes i samverkan med näringen.   
Utvecklingen av handeln har genom pandemin drivits på. Förutsättningarna 
har förändrats. Hur dessa långsiktigt kommer att påverka handeln i Leksands 
kommun behöver utredas och resultatet menar vi ska ingå i en ny version av 
en handelspolicy. Vår bedömning är att ett sådant arbete kan inledas under 
hösten 2022 under förutsättning att resurser avsätts för detta då 
förutsättningarna för handeln efter pandemin blivit mer konstanta. 
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Beslutsunderlag 
Utdrag ur kommunstyrelsens sammanträdesprotokoll, daterat 2022-01-24  
§ 8 
Utdrag ur allmänna utskottets sammanträdesprotokoll, daterat 2020-01-10  
§ 5 
Tjänsteutlåtande, daterat 2021-12-01 
Handelspolicy daterad 2021-12-14 
Sammanställning av remissvaren från näringslivsorganisationerna 
Remissvar Gagnefs kommun 
 
Yrkanden 
Ulrika Liljeberg (C) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag till beslut. 
 
Viktor Zakrisson (S), Mats Blomqvist (BP) och Markus Kummu (V) yrkar 
att ärendet återremitteras för förankring med Leksands handel och övriga 
företagarorganisationer.  
 
Viktor Zakrisson (S), Mats Blomqvist (BP) och Markus Kummu (V) lämnar 
ett alternativt yrkande om avslag till kommunstyrelsens förslag till beslut om 
kommunfullmäktige inte beslutar att återremittera ärendet. 
 
Beslutsgång 
Ordföranden frågar först kommunfullmäktige om ärendet ska avgöras idag 
eller återremitteras och finner att fullmäktige beslutar att ärendet ska avgöras 
idag. 
 
Omröstning 
Omröstning begärs.  
 
Följande omröstningsordning bestäms: Den som bifaller att ärendet ska 
avgöras idag röstar ja. Den som bifaller att ärendet ska återremitteras röstar 
nej.  
 
Omröstningsresultat 
27 ledamöter röstar ja. 
22 ledamöter röstar nej. 
 
Ordföranden finner att kommunfullmäktige beslutar att ärendet 
återremitteras med minoritetsåterremiss.  


Kommunfullmäktiges beslut 
1. Återremittera ärendet, med minoritetsåterremiss, för förankring med 


Leksands handel och övriga företagarorganisationer. 
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Beslutet skickas till 
Näringslivschef Per Strid 
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§ 7 Dnr 2021/801 


Utökad gemensam nämnd Leksand/Rättvik 


Beskrivning av ärendet 
Vid sammanträdet för gemensam nämnd inom vuxenutbildningen Leksand-
Rättvik 2020-02-05 § 6, beslutades om att utreda möjligheterna att utöka 
nämndens ansvarsområden med arbetsmarknadsenheten, AME och 
integrationsenheten från de båda kommunerna.  
Kommunstyrelserna i Leksand, 2021-09-27 § 109 och Rättvik 2021-06-08 § 
86 fattade ett inriktningsbeslut om att ta fram ett förslag på hur den 
gemensamma vuxenutbildningsnämnden kan utökas med 
arbetsmarknadsenhet och integrationsenhet. Den utökade nämnden ska tillika 
vara arbetslöshetsnämnd. I besluten uppdrogs att ta fram förslag till avtal, 
reglemente, budget, lösning för sekretessfrågor samt en tidsplan.  
Utredarna Joel Johansson, Leksands kommun och Kristina Lundberg, 
Rättviks kommun har nu lämnat ett förslag som är färdigt för beslut. 
Förslaget har förhandlats fackligt i båda kommunerna. 
 
Inriktningen i stort är att arbetsmarknadsenheterna, AME, och 
integrationsenheterna i Leksand och Rättvik går över till den utökade 
gemensamma nämnden 1 juli 2022. 


Sektorns/avdelningens bedömning 
Det är förslagsställarnas bedömning att liggande förslag motsvarar de 
direktiv såsom angivna av respektive kommunstyrelse och att förslaget 
möjliggör en god samverkan mellan kommunerna sett till 
kompetensförsörjningsutmaningen och ett mycket effektivt sätt att nyttja de 
gemensamma resurserna. 


Beslutsunderlag 
Utdrag ur kommunstyrelsens sammanträdesprotokoll, daterat 2022-01-24 § 4 


Tjänsteutlåtande – Förslag till utökad gemensam nämnd Leksand-Rättvik, 
daterat 2021-12-01 


Bildspel – Förslag till utökad gemensam nämnd, daterat 2021-12-01 
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Förslag till utökad gemensam nämnd. Förarbete till förslag, daterat  
2021-12-01 
Bilaga 1. Förslag till ny överenskommelse avseende den gemensamma 
nämnden Leksand-Rättvik 
Bilaga 2. Förslag till nytt reglemente för den gemensamma nämnden 
Leksand-Rättvik 
Bilaga 3. Förslag till ny delegeringsordning för den gemensamma nämnden 
Leksand-Rättvik 
Bilaga 4. Förslag till budget för den gemensamma nämnden Leksand-Rättvik 
2022 


Yrkanden 
Tomas Bergsten (C) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag till beslut med 
ändring av punkt 3 i förslag till beslut enligt följande: Anta ny 
överenskommelse och reglemente för den gemensamma nämnden. 
 
Viktor Zakrisson (S) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag till beslut 
med ändring enligt Tomas Bergstens (C) yrkande.  
 
Beslutsgång 
Ordföranden ställer kommunstyrelsens förslag till beslut mot yrkandet från 
Tomas Bergsten (C) och Viktor Zakrisson (Z) och finner att 
kommunfullmäktige beslutar enligt Tomas Bergstens (C) och Viktor 
Zakrissons (S) yrkande. 


Kommunfullmäktiges beslut 
1. Arbetsmarknadsenheten och integrationsenheten i Leksands kommun 


ska föras över organisatoriskt till den gemensamma nämnden från 
2022-07-01. 


2. Gemensam nämnd inom vuxenutbildningen Leksand-Rättvik byter 
namn till VIA-nämnden. 


3. Anta ny överenskommelse och reglemente för den gemensamma 
nämnden. 


4. Utse den gemensamma nämnden till arbetslöshetsnämnd. 
5. Delegera rätten att begära upplysningar från den gemensamma 


nämnden, enligt 9 kap. 27 § KL, från kommunfullmäktige till 
kommunstyrelsen. 


6. Beslut 2020-11-12 § 27, gemensam nämnd inom vuxenutbildningen 
Leksand-Rättvik ersätts genom antagande av ny överenskommelse och 
nytt reglemente med att förvaltningschef blir skolchef. 
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Beslutet skickas till 
Kommundirektör Leksand, Caroline Smitmanis Smids 
Kommunchef Rättvik, Ulf Israelsson 
Sektorchef utbildningssektorn Leksand, Carin Fredlin 
Förvaltningschef barn- och utbildningsförvaltningen Rättvik, Lars Kratz 
Rektor vuxenutbildningen Leksand-Rättvik, Magnus Körberg 
Verksamhetschef socialförvaltningen Rättvik, Gunilla Klingh 
Verksamhetsekonom Leksand, Mikael Sjöström 
Controller Rättvik, Per Andersson 
Kvalificerad handläggare Rättvik, Kristina Lundberg 
Verksamhetsutvecklare Leksand, Joel Johansson 
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§ 8 Dnr 2021/1344 


Granskning av bidrag och stöd till föreningar 2021 


Beskrivning av ärendet 
Leksands kommuns revisorer har gett KPMG i uppdrag att granska 
kommunens rutiner avseende föreningsbidrag. Uppdraget ingår i 
revisionsplanen för år 2021.  
Syftet med granskningen var att konstatera om kommunstyrelsen har 
ändamålsenliga rutiner och tillfredställande intern kontroll avseende 
handläggningen av föreningsbidrag. 
Utifrån genomförd granskning är KPMG:s sammanfattande bedömning att 
kommunstyrelsen inte har ändamålsenliga rutiner och tillfredställande intern 
kontroll avseende handläggningen av föreningsbidrag. 
Bedömningen baserar KPMG bland annat på att det vid intervjuer 
framkommer att ingen systematisk uppföljning genomförs av föreningarnas 
verksamhet för att kontrollera om bidrag använts enligt ansökan och inte 
heller kontrolleras att uppgifter i inkomna handlingar vid ansökan är 
korrekta. 
KPMG noterar att bidragsgivningen hanteras som en tjänstemannafråga och 
vi ser ett behov att uppdatera kommunstyrelsens delegationsordning för att 
tydliggöra att delegationen avser beslut om bidrag till föreningar. I 
delegationsordningen bör även beloppsnivåer anges. Kommunen måste även 
säkerställa att dessa delegationsbeslut rörande utbetalning av föreningsbidrag 
tydligt dokumenteras. 
Vidare anser KPMG att styrdokument för bidragsgivning till föreningar bör 
uppdateras med aktuella uppgifter, samt riktlinjer för återbetalningskrav 
samt stöd för tjänstemännen att prioritera mellan föreningars ansökningar, 
detta för att slippa att på egen hand prioritera mellan föreningars 
ansökningar. 
Vidare noterade KPMG i den genomförda stickprovsgranskningen flertalet 
avvikelser från det antagna styrdokumentet (Policyn och riktlinjer – Stöd till 
föreningar och organisationer). Bland annat saknas beslut om tilldelat bidrag 
för samtliga av fritidsavdelningens granskade bidrag och det saknas 
motiveringar i de fall där annan summa än den som föreningen ansökt om 
betalats ut. 
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Sektorns/avdelningens bedömning 
Se över och uppdatera styrdokument för bidragsgivning till föreningar. 


• Avdelningarna kultur och fritid kommer under 2022 se över och 
revidera styrdokumentet - ” Policy och riktlinjer – Stöd till föreningar 
och organisationer”. Ny policy kommer beslutas av förtroendevalda.  


Revidera kommunstyrelsens delegeringsordning avseende bidragsgivning till 
föreningar samt säkerställ att delegationsbeslut presenteras för 
kommunstyrelsen. 


• Revidera delegeringsordningen i enlighet med revisorernas förslag.  


• Rutin för att återrapportera fattade delegeringsbeslut finns, avdelning 
fritid kommer se över sin rutin för att säkerställa att delegeringsbeslut 
återrapporteras enligt rutin.  


• Avdelning kultur rapporterar redan i dagsläget delegeringsbeslut i 
enlighet med fastlagd rutin.  


Säkerställa att samtliga beslut om utbetalning av föreningsbeslut 
dokumenteras.  


• I dagsläget registrerar avdelningen fritid samtliga ansökningar och 
relaterade handlingar i systemet FRI. Under 2022 kommer 
avdelningen se över om nuvarande rutin behöver förbättras för att 
säkerställa att all relevant dokumentation registreras.  


• Kulturavdelningen använder sig redan idag av 
ärendehanteringssystemet Evolution för att registrera inkomna 
ansökningar samt beslut om beviljat stöd alternativt avslag. Dessa 
beslut rapporteras även till kommunstyrelsen på regelbunden basis 
genom att nämndsekreteraren skapar listor i 
ärendehanteringssystemet Evolution som delges kommunstyrelsen. 
Dessa listor visar vilka delegeringsbeslut som fattats och vem som 
fattat dem.    


Säkerställ att det i handläggningsprocessen genomförs kontroller av 
föreningarnas verksamhet för att säkerställa att bidraget använts på korrekt 
sätt. 


• Avdelningarna kultur och fritid kommer tillskapa en styrgrupp för att 
tillsammans hantera inkommande ansökningar. Styrgruppen kommer 
bestå av avdelningscheferna från respektive avdelning, sektorns 
kvalitetsutvecklare samt två administratörer.  


• Kulturavdelningen genomför redan i dagsläget kontroller i samband 
med att ansökningarna inkommer. Detta görs genom att gå igenom 
efterfrågad dokumentation såsom revisionsrapport och 
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årsredovisning. Enstaka stickprov genomförs i de fall frågetecken 
uppstår.  


• Baserat på nytt styrdokument kommer fritidsavdelningen arbeta fram 
nya rutiner för att säkerställa förbättrad kontroll av föreningarnas 
verksamheter.  


Säkerställ att kontroller av ansökningarnas uppgifter genomförs. 


• Avdelningarna kommer arbeta fram rutiner som säkerställer att 
samtliga handlingar som efterfrågas i ansökningsförfarandet 
inkommer och granskas. Detta arbete kommer vara en del av den ny 
styrgruppens arbetssätt.  


Allmänna utskottet beslutade 2022-01-10, § 8, att ge förvaltningen i uppdrag 
att vidta de åtgärder som redovisats i yttrandet och återrapportera till 
allmänna utskottet 2022-04-19. 


Beslutsunderlag 
Utdrag ur kommunstyrelsens sammanträdesprotokoll, daterat 2022-01-24  
§ 13 
Utdrag ur allmänna utskottets sammanträdesprotokoll, daterat 2022-01-10  
§ 8 
Tjänsteutlåtande, daterat 2021-11-03 
Revisionsrapport, daterad 2021-09-28 


Kommunfullmäktiges beslut 
1. Anta yttrandet i enlighet med förslaget och översända det till 


revisorerna. 


Beslutet skickas till 
Revisorerna 
Sektorchef samhällsutveckling Åke Sjöberg  
Fritidschef  Torkel Holst 
Kulturchef Pär Ohlsson 
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§ 9 Dnr 2021/1343 


Uppföljning av tidigare genomförda revisionsrapporter 


Beskrivning av ärendet 
På uppdrag av de förtroendevalda revisorerna i Leksands kommun har 
KPMG genomfört en uppföljning av ett antal granskningar genomförda åren 
2016 till 2018. De granskningar som ingått i uppföljningen är: 


• Granskningen avseende kommunens lönehantering, år 2016 


• Granskning avseende delegering och återrapportering av 
delegeringsbeslut, år 2017 


• Granskning av hemtjänst, år 2018 
Utifrån genomförd uppföljning är Leksands kommuns revisorers 
sammanfattande bedömning att kommunen övergripande har arbetat aktivt 
med de rekommendationer som lämnades i samband med tidigare 
granskningar. Inom lönehantering finns utifrån den uppföljande 
granskningen mer att göra för att säkerställa att ändamålsenliga åtgärder 
vidtagits utifrån varje rekommendation. 
Revisionen rekommenderar fullmäktige att, från kommunstyrelsen begära in 
ett yttrande avseende de förbättringsområden och rekommendationer som 
framgår av revisionsrapporten till fullmäktiges sammanträde i februari år 
2022. 
De identifierat förbättringsområdena och rekommendationerna är följande:  
Granskning avseende lönehantering  


• Säkerställa skriftliga rutiner för signering av utbetalning hos bank. 


• Säkerställa att intern kontrollplan fastställs i enlighet med 
reglementet. 


• Säkerställa skriftliga rutiner som stöd för chefer vid godkännande av 
utanordningslista. 


Granskning avseende delegering och återrapportering av delegeringsbeslut 


• Ytterligare förtydliga ärendena Farmorsprincipen samt 
Förhandlingsrätt i delegeringsordningen. 
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Granskning av hemtjänst 


• Säkerställa att fastställda rutiner uppdateras utifrån arbetssätt. 


Sektorns/avdelningens bedömning 
Granskning avseende lönehantering  


• Säkerställa skriftliga rutiner för signering av utbetalning hos bank. 


• Säkerställa att intern kontrollplan fastställs i enlighet med 
reglementet. 


• Säkerställa skriftliga rutiner som stöd för chefer vid godkännande av 
utanordningslista. 


Svar/åtgärd:  
Arbetet med att se och dokumentera roller i Heroma pågår och förväntas 
vara klart i vår. Vakans på avdelningen har försenat arbetet, och rollerna 
finns i Heroma men ska dokumenteras i systemdokumentationen.  
 
Arbetet med interkontroll kommer återupptas efter årsskiftet när 
personalstyrkan är fulltalig. Vissa kontroller och åtgärder har redan vidtagits 
så som ex mer detaljerad kontroll inför utanordning.  
 
Granskning avseende delegering och återrapportering av delegeringsbeslut 


• Ytterligare förtydliga ärendena Farmorsprincipen samt 
Förhandlingsrätt i delegeringsordningen. 


Svar/åtgärd:  
Förvaltningen kommer i början av 2022 uppdatera delegeringsordningen där 
de två områdena kommer förtydligas.  
Granskning av hemtjänst 
Säkerställa att fastställda rutiner uppdateras utifrån arbetssätt. 
Svar/åtgärd:  
Sociala sektorn kommer arbeta in rekommendationen under 2022. 
 
Allmänna utskottet beslutade 2022-01-10, § 9, att ge förvaltningen i uppdrag 
att vidta de åtgärder som redovisats i yttrandet och återrapportera till 
allmänna utskottet 2022-04-19. 


Beslutsunderlag 
Utdrag ur kommunstyrelsens sammanträdesprotokoll, daterat 2022-01-24,  
§ 14 
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Utdrag ur allmänna utskottets sammanträdesprotokoll, daterat 2022-01-10,  
§ 9 
Tjänsteutlåtande, daterat 2021-12-17 
Revisionsrapport, daterad 2021-09-02 


Kommunfullmäktiges beslut 
1. Anta yttrandet i enlighet med förslaget och översända det till 


revisorerna. 


Beslutet skickas till 
Revisorerna 
Tf. sektorchef verksamhetsstöd Ann-Charlotte Zakrisson 
Socialchef Ulrika Gärdsback 
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§ 10 Dnr 2021/1572 


Utbetalning av kommunalt partistöd 2022 


Beskrivning av ärendet 


Tillämpliga bestämmelser  
I 4 kap. 2932 §§ kommunallagen (2017:725) finns bestämmelser som ger 
kommunerna möjlighet att ge ekonomiskt bidrag till politiska partier för att 
stärka deras ställning i den kommunala demokratin (partistöd). 
Beslut om partistöd ska, enligt 4 kap. 32 § KL, bland annat innehålla ett krav 
på att mottagaren av partistödet årligen ska lämna en skriftlig redovisning 
som visar hur partistödet hur använts. 
Leksands kommunfullmäktige har vid sammanträdet den 19 februari 2018, 
se § 9, antagit Reglemente för kommunalt partistöd. Av reglementet följer 
bland annat att grundstöd ska ges till de partier som finns representerade i 
fullmäktige samt att mandatstöd ska ges för mandat för vilket en vald 
ledamot är fastställd enligt vallagen (2005:837). 
Enligt Bestämmelser om ekonomisk kompensation (arvoden) till 
förtroendevalda i Leksands kommun 2019-2022 kan varje parti per år i 
ekonomiskt stöd få 1/4 prisbasbelopp i grundstöd samt 1/4 prisbasbelopp per 
mandat 1-9 i kommunfullmäktige och 1/6 prisbelopp per mandat 10-x i 
kommunfullmäktige. 


Redovisning rörande tidigare utbetalat partistöd  
Vid fullmäktiges sammanträde 2021-02-15 § 12, beslutades att utbetala 
kommunalt partistöd för 2021. Av beslutet följer även att respektive 
mottagande parti i enlighet med reglementet för kommunalt partistöd ska 
lämna en skriftlig redovisning av hur partistödet används. Samtliga partier 
som idag sitter i fullmäktige har lämnat in detta. 


Sektorns/avdelningens bedömning 
Det finns idag åtta partier representerade i fullmäktige och som därmed är 
berättigade grundstöd. Samtliga 49 mandat har en ledamot som är fastställd 
enligt vallagen och som därmed berättigar mandatstöd. Mot bakgrund av att 
samtliga partier i fullmäktige lämnat in skriftlig redovisning rörande tidigare 
års utbetalning av partistöd är samtliga partier som idag sitter i fullmäktige 
berättigade nytt partistöd (grundstöd och mandatstöd). 
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Prisbasbeloppet för 2022 är 48 300 kronor. Ovannämnda bestämmelse om 
1/4 prisbasbelopp i grundstöd samt 1/4 prisbasbelopp per mandat 1-9 i 
kommunfullmäktige och 1/6 prisbelopp per mandat 10-x i 
kommunfullmäktige ger:   


• Grundstödet ska därmed vara 12 075 kronor 
• Mandatstöd för mandat 1-9 ska vara 12 075 kronor 
• Mandatstöd för mandat 10-x ska vara 8 050 kronor.  
 


Utifrån grundstöd och antalet mandat föreslås därför att utbetala partistöd för 
2022 enligt följande. 


Parti Mandat Partistöd (SEK) 
Centerpartiet 15 169 050 
Socialdemokraterna  10 128 800 
Moderaterna 8 108 675 
Kristdemokraterna 4 60 375 
Vänsterpartiet 4 60 375 
Sverigedemokraterna 4 60 375 
Bygdepartiet 3 48 300 
Liberalerna 1 24 150 
  Totalt (SEK): 660 100     


 


Beslutsunderlag 
Tjänsteutlåtande, daterat 2022-01-10 


Kommunfullmäktiges beslut 
1. Utbetala kommunalt partistöd för 2022 om totalt 660 100 kronor med 


fördelning i enlighet med förslaget. 
2. Ställa kravet att respektive mottagande parti senast den 30 juni 2023 ska 


lämna en skriftlig redovisning av hur partistödet enligt första punkten 
använts.  


Beslutet skickas till 
Partierna i kommunfullmäktige genom dess gruppledare 
Ekonomiavdelningen 
Administrativ service 
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§ 11 Dnr 2020/796 


Tillfällig fullmäktigeberedning om arvoden/ 
arvodesreglemente 


Beskrivning av ärendet 
I anslutning till fullmäktiges beslut om budget 2020-2022 (KF 2019-10-14, § 
64) uppdrogs fullmäktiges presidium att utreda effektiviseringar inom den 
politiska organisationen. Inom ramarna för detta uppdrag mottog presidiet 
synpunkter och frågor gällande nivåer och konstruktionen för arvoden till 
förtroendevalda.  
I sin rapportering av uppdraget (KF 2020-09-21, § 50) meddelade presidiet 
att den avsåg återkomma med direktiv för en fullmäktigeberedning (tillfällig) 
rörande ersättningar och arvoden till förtroendevalda. Vid fullmäktiges 
sammanträde den 10 december 2020, § 72-73, antogs direktiv till en sådan 
beredning och förrättades val till beredningen. 


Beredningens uppdrag 
Beredningen har av fullmäktige fått i uppdrag att   


− göra en översyn av principer, regler och nivåer för ekonomiska 
ersättningar till kommunens förtroendevalda i nämnder, styrelse, bolag 
och andra organ, från och med nästa mandatperiod  


− upprätta beskrivningar av uppdrag med årsarvoden och vilka övriga 
förtroendeuppdrag som förväntas följa med respektive uppdrag  


− se över och vid behov föreslå ändringar i kommunens regler om 
partistöd.  


I den slutliga rapporteringen skulle ett förslag lämnas avseende nytt 
arvodesreglemente för förtroendevalda i Leksands kommun för 2023-2026.  


Uppdraget är utfört och har rapporterats till kommunfullmäktige 2021-11-29, § 
74. På detta sammanträde uppdrog kommunfullmäktige till kommunstyrelsen att 
bereda förslaget om arvodesreglemente. Kommunfullmäktige entledigade 
samtidigt den tillfälliga arvodesberedningen. 
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Beslutsunderlag 
Utdrag ur kommunstyrelsens sammanträdesprotokoll, daterat 2022-01-24 § 6 
Utdrag ur sammanträdesprotokoll från kommunfullmäktiges sammanträde 
2021-11-29, § 74 
Förslag till arvodesreglemente, daterat 2021-12-08 
Redovisning Tillfällig fullmäktigeberedning om arvoden, inkl. redovisning 
av avvikande meningar, daterad 2021-12-08 
 
Yrkanden 
Inga Westlund (V) och Mats Blomqvist (BP) yrkar bifall till Vänsterpartiets 
förslag om att ersättning för kommunstyrelsens ordförande, oppositionsråd 
samt utskottsordföranden ska ligga på samma nivå som förra 
mandatperioden. 
 
Karin Byström (C), Kerstin Marits (M) och Mikael Kyller (KD) yrkar bifall 
till kommunstyrelsens förslag till beslut. 


Kommunfullmäktiges beslut 
1. Anta arvodesreglemente för Leksands kommun, i enlighet med förslaget. 
2. Reglementet ska tillämpas från 1 januari 2023, då motsvarande 


reglemente upphör att gälla. 
3. Nivåerna i bilagan ska från 1 januari 2023 anpassas utifrån de nivåer på 


jämförelsebelopp som gäller vid den tidpunkten. 


 
Reservationer 
Inga Westlund (V), Yvonne Ineteg (V), Markus Kummu (V), Lena Ihlar (V), 
Robin Malm (BP), Mats Blomqvist (BP) och Gunnar Fälldin (BP) reserverar 
sig mot beslutet. 
 
 
Beslutet skickas till 
Administrativ service 
Lönekontoret 
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§ 12 Dnr 2021/1212 


Utökning av verksamhetsområde Tunsta 15:26 


Beskrivning av ärendet 
Styrelsen i Leksand Vatten AB föreslår en utökning av verksamhetsområdet 
för vatten och spillvatten, ej dagvatten, för fastigheten Tunsta 15:26.  
Inom Tunsta 15:26 finns sedan 2005 en detaljplan med byggrätter för 
småhus. Området ligger till viss del utanför nuvarande verksamhetsområde. 
Fastighetsägaren har nu inkommit med ansökan om VA-anslutning. 
Förslaget till utökning av VA - verksamhetsområdet innebär att ytterligare 3 
fastigheter, idag obebyggda, kan anslutas. 
Nu aktuella VA-anläggningsavgifter bedöms täcka de kostnader som uppstår 
för att anlägga servisledningar. 


Beslutsunderlag 
Utdrag ur kommunstyrelsens sammanträdesprotokoll, daterat 2022-01-24 § 7 
Utdrag ur allmänna utskottets , daterat 2022-01-10, § 10 
Tjänsteutlåtande från Dala Vatten och Avfall AB, daterat 2021-06-15 
inklusive bilagor 
Protokoll Leksand Vatten AB, daterat 2021-09-16 
Yttrande från miljöenheten, daterat 2021-10-18  


Kommunfullmäktiges beslut 
1. Utöka verksamhetsområdet för vatten och avlopp, ej dagvatten, i enlighet 


med karta i bilaga 1. 


Beslutet skickas till 
Leksand Vatten AB 
Miljöenheten 
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§ 13 Dnr 2018/1486 


Val av ledamöter och ersättare till nämnder, styrelser, 
kommunala bolag och övriga förtroendeuppdrag 


Beskrivning av ärendet 
 
Revisor och revisorsersättare för Gustaf Ankarcronas stiftelse 
 
Leksands kommun ska enligt Gustaf Ankarcronas stiftelses stadgar utse 
revisor och revisorsersättare för Gustaf Ankarcronas stiftelse.  
 
Enligt § 4 i stadgarna: ”Stiftelsens räkenskaper och styrelsens förvaltning 
skall årligen granskas av två revisorer. En av revisorerna utses av Leksands 
kommun och en av hemslöjdsföreningen. Två ersättare utses i samma 
ordning. Revisorernas berättelse skall överlämnas till kommunen och 
hemslöjdsföreningen." 
 
Styrelsen har lämnat följande förslag på revisor och revisorsersättare:  
Revisor: Ulrika Hagberg, från QRev AB 
Ersättare revisor: Slott Sofie Lindberg, från QRev AB 
 
Fyllnadsval ersättare i kommunstyrelsen och ledamot samt 1:e vice 
ordförande i utbildningsutskottet  
PG Gregard (M) har inkommit med en avsägelse avseende samtliga politiska 
uppdrag; ersättare i individnämnden, ersättare i kommunstyrelsen, ersättare i 
valberedningen, ledamot i kommunfullmäktige, 1:e vice ordförande i 
utbildningsutskottet och ledamot i Leksandsbostäder AB styrelse. 
Avsägelsen godkändes av kommunfullmäktige 2021-11-29, § 79.  
 
Moderaterna föreslår Kaj Bergenhill (M) som ersättare i kommunstyrelsen 
samt som ledamot och 1:e vice ordförande i utbildningsutskottet. 


Beslutsunderlag 
Tjänsteutlåtande, daterat 2022-01-11 
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Kommunfullmäktiges beslut 
1. Utse Ulrika Hagberg på QRev AB till revisor i Gustaf Ankarcronas 


stiftelse.  
2. Utse Slott Sofie Lindberg, QRev AB till ersättande revisor i Gustaf 


Ankarcronas stiftelse.  
3. Utse Kaj Bergenhill (M) till ersättare i kommunstyrelsen efter PG 


Gregard (M) till och med 2022-12-31. 
 


Beslutet skickas till 
Ordförande Gustaf Ankarcronas stiftelse, Eva Kempff 
Kulturchef och sekreterare i Gustaf Ankarcronas stiftelse, Pär Ohlsson  
Ulrika Hagberg 
Slott Sofie Lindberg 
Kaj Bergenhill 
Administrativ service 
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§ 14 Dnr 2018/1486 


Avsägelser och fyllnadsval 


Beskrivning av ärendet 
Siv Mattes Gärtner (S) har avlidit. Hon var ledamot i kommunfullmäktige, 
ersättare i kommunstyrelsen, ersättare i valnämnden och ledamot i 
socialutskottet. Fyllnadsval till socialutskottet hanteras av kommunstyrelsen. 
Eva Hedvall (M) har inkommit med en avsägelse avseende uppdraget som 
ersättare i kommunfullmäktige. 
 
Ewa Hjort Axklint (L) har inkommit med en avsägelse avseende samtliga 
politiska uppdrag; ersättare i gemensam nämnd för vuxenutbildning, 
ersättare i kommunstyrelsen, ersättare i kommunfullmäktige och ersättare i 
utbildningsutskottet. Fyllnadsval till utbildningsutskottet hanteras av 
kommunstyrelsen. 
 
Martin Danielsen (KD) har inkommit med en avsägelse av uppdraget som 
ledamot i valnämnden. Kristdemokraterna föreslår Sven Påfvels till ny 
ledamot i valnämnden. 
 
Åsa Hammarsten Tirus (S) har inkommit med en avsägelse av uppdraget 
som ersättare i kommunfullmäktige.  
 
Avsägelse från PG Gregard (M) av samtliga politiska uppdrag godkändes av 
kommunfullmäktige 2021-11-29 § 79. Till uppdraget som ersättare i 
individnämnden och ledamot i gemensam nämnd för vuxenutbildningen 
föreslår Moderaterna Kaj Bergenhill.  


Beslutsunderlag 
Avsägelse från Eva Hedvall, inkommen 2022-01-24 
Avsägelse från Ewa Hjort Axklint, inkommen 2022-02-04 
Avsägelse från Martin Danielsen, inkommen, 2022-02-08 
Avsägelse från Åsa Hammarsten Tirus, inkommen, 2022-02-11 
Framställan avsägelser och fyllnadsval, daterad 2022-01-27 
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Kommunfullmäktiges beslut 
1. Bevilja avsägelsen från Eva Hedvall (M). 
2. Begära ny sammanräkning från Länsstyrelsen i Dalarna avseende 


uppdraget som ledamot i kommunfullmäktige efter Siv Mattes 
Gärtner (S) och ersättaren Eva Hedvall (M). 


3. Bevilja avsägelsen från Ewa Hjort Axklint (L). 
4. Begära ny sammanräkning från Länsstyrelsen i Dalarna avseende 


uppdraget som ersättare i kommunfullmäktige efter Ewa Hjort 
Axklint (L). 


5. Lämna uppdraget som ny ersättare i gemensam nämnd för 
vuxenutbildningen efter Ewa Hjort Axklint (L) vakant tillsvidare. 


6. Lämna uppdraget som ny ersättare i kommunstyrelsen efter Ewa 
Hjort Axklint (L) vakant tillsvidare. 


7. Bevilja avsägelsen från Martin Danielsen (KD). 
8. Välja Sven Påfvels (KD) till ny ledamot i valnämnden efter Martin 


Danielsen (KD) till och med 2022-12-31. 
9. Bevilja avsägelse från Åsa Hammarsten Tirus (S). 
10. Begära ny sammanräkning från Länsstyrelsen i Dalarna avseende 


uppdraget som ersättare i kommunfullmäktige efter Åsa Hammarsten 
Tirus (S). 


11. Välja Kaj Bergenhill (M) som ny ersättare i individnämnden efter PG 
Gregard (M) till och med 2022-12-31. 


12. Välja Kaj Bergenhill (M) som ny ledamot i gemensam nämnd för 
vuxenutbildningen till och med 2022-12-31. 


Beslutet skickas till 
Eva Hedvall  
Ewa Hjort Axklint 
Martin Danielsen 
Åsa Hammarsten Tirus 
Sven Påfvels 
Kaj Bergenhill 
Administrativ service 
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§ 15 Dnr 2020/1065 


Sammanträdesordning 2022 - flyttat möte 


Beskrivning av ärendet 
Kommunfullmäktiges sammanträde måndagen den 13 juni föreslås flyttas till 
måndagen den 27 juni.  


Kommunfullmäktiges beslut 
1. Flytta sammanträdet måndagen den 13 juni till måndagen den 27 


juni. 


Beslutet skickas till 
Kommundirektör 
Sektorchefer 
Administrativ service 
Kommunfullmäktiges ledamöter och ersättare 
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