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Närvarolista
Beslutande

Ledamöter Ulrika Liljeberg (C)
Sebastian Larsson (M)
Viktor Zakrisson (S)
Kenneth Dahlström (C)
Karin Byström (C)
Tomas Bergsten (C)
Sara Shahryari (M)
Mats Aspemo (M)
Kia Rolands (KD)
Ingrid Rönnblad (S)
Jan-Olof Karlsson (S)
Inga Westlund (V)

Tjänstgörande ersättare Aarno Magnusson (C) ers: Karin Andersson (C)
Mats Stenmark (M) ers: Anna-Lena Blomkvist (SD)
Åke Arnesson (BP) ers: Gunnar Fälldin (BP)

Övriga närvarande

Ej tjänstgörande ersättare Rune Bröms (C)
Kerstin Marits (M)
Per Wiman (KD)
Margareta Jobs (KD)
Kent Dahlquist (S)
Erik Varghans (S)
Ewa Berglund (V)
Björn Larsson (C)
Elisabet Ingels (C), ej §§ 3, 5, 13-16

Tjänstemän Kommundirektör Göran Wigert
Kommunsekreterare Björn Arrias
Ekonomichef Lars Bäcksholm, § 2
Biträrande kommundirektör Lennart Ljungemo, § 4
Processledare Nina Lehtonen, § 5

2



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sida
3(3)

Sammanträdesdatum
2019-01-28

Kommunstyrelsen

Justeras Utdrag bestyrks

Ärendelista

§ 1 Fastställande av dagordningen
§ 2 Kommundirektören återrapporterar om arbetet med att få ekonomin i 

balans - avser 2018 och 2019
§ 3 Utskottsordförandena informerar
§ 4 Samverkansöverenskommelse med Polisen 2019-2021
§ 5 Ny- och ombyggnation av Tibble särskilda boende
§ 6 Borgensförbindelse, regressavtal och avtal om medlemmars ansvar för 

Kommuninvests motpartsexponeringar avseende derivat
§ 7 Borgen till Sätergläntan Institut för slöjd och hantverk
§ 8 Upphävande av del av detaljplan - Övre Heden, Insjön
§ 9 Utbetalning av partistöd 2019
§ 10 Protokoll över inspektion av kommunens överförmyndarverksamhet 2017
§ 11 Protokoll över inspektion av kommunens överförmyndarverksamhet 2018
§ 12 Firmatecknare för Leksands kommun
§ 13 Avsägelse Eva Jonasson
§ 14 Anmälan av ordförandebeslut - Överklagande till kammarrätten
§ 15 Anmälan av fattade delegationsbeslut
§ 16 Reglemente för revisionen, kommunalförbundet Brandkåren Norra Dalarna
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§ 1  

Fastställande av dagordningen

Beskrivning av ärendet
Kommunstyrelsen fastställer dagordningen. 

Yrkanden
Ulrika Liljeberg (C) föreslår att till ärendena som anges kallelsen lägga 
ärendet Reglemente för revisionen, Brandkåren Norra Dalarna samt att 
ärendet Utredningsdirektiv för en bättre förvaltning av kommunens 
fastigheter och lokaler utgår.

Kommunstyrelsens beslut
1. Fastställa dagordningen till de ärenden som anges till kallelsen med 

ändringarna att ärendet Reglemente för revisionen, Brandkåren Norra 
Dalarna läggs till samt att ärendet Utredningsdirektiv för en bättre 
förvaltning av kommunens fastigheter och lokaler utgår.
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§ 2 Dnr 2018/1750

Kommundirektören återrapporterar om arbetet med att 
få ekonomin i balans - avser 2018 och 2019

Beskrivning av ärendet
Vid dagens sammanträde redogör kommundirektör Göran Wigert och 
ekonomichef Lars Bäcksholm för det arbete som bedrivs med att få 
ekonomin i balans.

Det preliminära resultatet för 2018 är cirka minus nio miljoner kronor. Viss 
avstämning kvarstår av avskrivningar och genomgång av resultateffekter av 
vissa avyttringar som skett under året innan resultatet är fastställt. 

En indikativ bedömning pekar i dagsläget på ett motsvarande underskott 
även för 2019 och förvaltningen går igenom vilka åtgärder som kan 
genomföras och som krävs för att få en ekonomi i balans under 2019. Det 
avser både besparingar i driftskostnader och behov av att prioritera 
investeringar. 

Förvaltningen redogör vidare för vad som kommer att göras framöver för att 
öka tryggheten och kvaliteten i prognosarbetet och för att få en fördjupad 
förståelse för trender. Vidare ska utfallsredovisningen förbättras, för att i tid 
kunna följa upp och vidta åtgärder.

Uppföljning och återrapportering om arbetet med att få ekonomin i balans är 
återkommande på samtliga sammanträden för allmänna utskottet. Förslag till 
beslut i kommunstyrelsen förväntas till sammanträdena i mars.

Kommunstyrelsens beslut
1. Lägga informationen till handlingarna. 

Beslutet skickas till
Ekonomichef Lars Bäcksholm
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§ 3  

Utskottsordförandena informerar

Beskrivning av ärendet
Ordföranden för utskottet för samhällsbyggnad, Sebastian Larsson (M), 
informerar om att detaljplan för ny sporthall, vilket berör fastigheterna Noret 
58:1 och Paraden 4, nu ska ut på samråd.

Kommunstyrelsens beslut
1. Lägga informationen till handlingarna.
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§ 4 Dnr 2018/1687

Samverkansöverenskommelse med Polisen 2019-2021

Beskrivning av ärendet
Lokalpolisområde Mora och förvaltningen i Leksands kommun föreslår att 
en ny samverkansöverenskommelse bör upprättas mellan parterna avseende 
ett gemensamt brottsförebyggande arbete under perioden 2019-2021 då 
nuvarande samverkansöverenskommelse löpte ut den 31 december 2018.

Vid dagens sammanträde föredras ärendet av biträdande kommundirektör 
Lennart Ljungemo.

Sektorns/avdelningens bedömning
Arbetsgruppen BRÅ har under en längre tid sett ett ökat användande av 
droger hos främst ungdomar. Detta framgår även av den ungdomsenkät 
(LUPP) som nyligen genomfördes att användandet av droger har ökat 
betydligt. Droger ses som en orsak till många andra problemområden.

Då polisen har resursbrist finns det inte någon anledning att fokusera på flera 
områden samtidigt. Bedömningen är att det är bättre ett som fokusområde 
där kommunen och polisen kan kraftsamla gemensamma resurser kring. 
Förslaget är därför att fokusera på området alkohol, narkotika, doping och 
tobak. Förslaget är diskuterat med lokalpolisområdet, som delar 
förvaltningens uppfattning.

Beslutsunderlag
Utdrag ur allmänna utskottets sammanträdesprotokoll, daterat 2019-01-21, 
§ 5

Tjänsteutlåtande av biträdande kommundirektör Lennart Ljungemo, 
daterat 2019-01-07 med sju bilagor

Bilaga 1, Samverkansöverenskommelse daterad 2016-09-30

Bilaga 2, Analys medborgarlöfte daterad 2016-05-26

Bilaga 3, Medborgarlöfte 2016-2017, daterad 2016-09-30

Bilaga 4, Handlingsplan för samverkansöverenskommelsen och 
medborgarlöftet mellan Leksands kommun och Polismyndigheten
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Bilaga 5, Lägesbild

Bilaga 6, Förslag till samverkansöverenskommelse mellan Leksands 
kommun och Lokalpolisområde Mora 2019 – 2021.

Bilaga 7, Förslag till Medborgarlöfte Leksands kommun 2019.

Kommunstyrelsens beslut
1. Anta samverkansöverenskommelsen med Polisen 2019-2021.

Beslutet skickas till
Lokalpolisområdeschef Mora, Rune Lindbom

Kommunpolis Leksand, Anders Modén

Bitr. kommundirektör, Lennart Ljungemo 
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§ 5 Dnr 2016/625

Ny- och ombyggnation av Tibble särskilda boende

Beskrivning av ärendet
Kommunen äger inte Limsjögården och hyreskontraktet går ut 2021. I 
enlighet med kommunstyrelsens beslut i januari 2016, har sektorn för vård 
och omsorg utrett hur en ombyggnation av nuvarande Tibble särskilda 
boende samt en nybyggnation i anslutning därtill, ska ske på mest lämpliga 
sätt utifrån ett ekonomiskt och kvalitetsmässigt perspektiv. 

En arbetsgrupp bestående av flera yrkeskategorier inom vård och omsorg, 
har varit delaktiga i framtagandet av ett lokalprogram för den planerade 
byggnaden. Vid upprättande av ritningsförslag har programmet använts som 
underlag. Andra faktorer som har påverkat byggnadens utformning är 
tomtens egenskaper och begränsningar i detaljplanen samt myndighetskrav 
och riktlinjer. Byggnaden har planerats för att kunna möta det utökade 
behovet av platser i särskilt boende.

På grund av detaljplanen och behovet av antal särskilda platser, försvåras 
möjligheten att bygga ett tillagningskök i boendet. Varje enhet har ett fullt 
utrustat mottagningskök där frukost, mellanmål, tilltugg och tillbehör till 
huvudrätterna kan tillagas. Därutöver finns en gemensamhetsyta med 
tillhörande mottagningskök, där det finns möjlighet att äta tillsammans. 

Byggnaden ska erbjuda en hälsofrämjande vårdmiljö som är trygg och 
lättillgänglig, och som uppmuntrar till delaktighet i aktiviteter och social 
samvaro. Stor vikt har därför lagts vid att planera lokaler där det är lätt att 
utöva individuella intressen samt planera en utemiljö som är lockande och 
tillgänglig året om. I ritningsförslaget har även stor hänsyn tagits till hur 
enheterna ska placeras för att ge bästa möjliga överskådlighet och samverkan 
för personalen.

Vid dagens sammanträde föredras ärendet av processledare Nina Lehtonen.

Sektorns/avdelningens bedömning
Sektorn bedömer att en upphandling av totalentreprenadkontrakt med utökad 
samverkan (partnering), kan användas för utförande av ny- och 
ombyggnationen i Tibble. Ett partneringprojekt består av två faser. I fas 1 
sker projektering för systemhandlingar, tillräckligt preciserade för att kunna 
lägga en kalkyl för produktionskostnaden i fas 2. I fas 2 tar entreprenören 
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fram bygghandlingar och utför entreprenaden. Som underlag för 
upphandlingen kommer framtaget ritningsförslag att användas. Ritningarna 
är dock endast ett förslag, varför justeringar beroende på såväl byggtekniska 
lösningar som ekonomiska förutsättningar, kan komma att ske under 
projektets gång.

Ritningsförslaget innehåller 72 lägenheter fördelade på åtta enheter, vilket är 
en utökning med 18 nya platser. Sektorn bedömer att nuvarande behov av 
särskilda platser därmed kan tillgodoses. 

Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande, daterat 2019-01-14

Yrkanden
Viktor Zakrisson (S) och Sara Shahryari (M) yrkar att ärendet återremitteras 
för komplettering av utredningsmaterialet.

Ulrika Liljeberg (C) yrkar dels att ärendet återremitteras för komplettering av 
utredningsmaterialet, dels att kommunstyrelsen delegerar till allmänna 
utskottet att fatta beslut om att gå vidare med upphandlingsförfarandet i detta 
ärende. Delegationen ska gälla fram till nästa sammanträde med 
kommunstyrelsen.

Kommunstyrelsens beslut
1. Återremittera ärendet för ytterligare utredning. 

2. Delegera till allmänna utskottet att fatta beslut om att gå vidare med 
upphandlingsförfarandet i detta ärende.

3. Delegationen enligt andra punkten gäller fram till nästa sammanträde för 
kommunstyrelsen.

Beslutet skickas till
Sektorchef Ulrika Gärdsback

Processledare Nina Lehtonen, för vidarebefordran till övriga i projektet
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§ 6 Dnr 2018/1393

Borgensförbindelse, regressavtal och avtal om 
medlemmars ansvar för Kommuninvests 
motpartsexponeringar avseende derivat

Beskrivning av ärendet
Leksands kommun inklusive dess helägda dotterbolag Leksandsbostäder AB 
och Leksand Vatten AB har idag all sin belåning via Kommuninvest i 
Sverige AB, som ägs av Kommuninvest ekonomisk förening där Leksands 
kommun är medlem. 

Som medlem i denna förening har Leksands kommunkoncern möjlighet att 
få förmånligare räntevillkor än vad marknaden annars kan erbjuda. Detta 
tack vare att samtliga medlemskommuner skall ansvara solidariskt såsom för 
egen skuld för samtliga Kommuninvests förpliktelser. Detta borgensåtagande 
ska förnyas var tionde år, senast var 30 november 2009. 

Avdelningens bedömning
Det bedöms som lämpligt att fortsätta vara medlem i föreningen och ingå de 
borgensförbindelser och avtal som krävs för detta.

Beslutsunderlag
Utdrag ur allmänna utskottets sammanträdesprotokoll, daterat 2019-01-21, 
§ 2

Tjänsteutlåtande från projekt- och utvecklingscontroller Kristian Koivumäki, 
daterat 2018-12-03

Skrivelse från Kommuninvest om borgensförbindelse, regressavtal och avtal 
om medlemmarnas ansvar för Kommuninvests motpartsexponeringar 
avseende derivat, daterad 2018-08-29

Borgensförbindelse ingången 3 september 1999

Avtal om regress m.m. undertecknat 4 november 2011

Kommunernas ansvar för Kommuninvests motpartsexponeringar avseende 
derivat (garantiavtal) undertecknat 4 november 2011

Protokollsutdrag från kommunfullmäktige 2009-11-30 § 110
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Bekräftelse av borgensförbindelse och fullmakt att kommunicera 
borgensförbindelse undertecknat 2009-11-30

Kommunstyrelsens förslag till beslut i kommunfullmäktige
1. Bekräfta att ingången borgensförbindelse av den 3 september 1999 

(”Borgensförbindelsen”), vari Leksands kommun åtagit sig solidariskt 
borgensansvar såsom för egen skuld för Kommuninvest i Sverige AB:s 
(publ) (”Kommuninvest”) förpliktelser, alltjämt gäller samt att 
Kommuninvest äger företräda Leksands kommun genom att företa 
samtliga nödvändiga åtgärder för ingående och vidmakthållande av 
borgen enligt borgensförbindelsen i förhållande till Kommuninvests 
nuvarande och blivande borgenärer.

2. Bekräfta att regressavtalet undertecknat av Leksands kommun den 
4 november 2011, vari det inbördes ansvaret mellan Kommuninvests 
medlemmar regleras för det fall Kommuninvests borgenärer skulle 
framställa anspråk gentemot någon eller några av medlemmarna enligt 
Borgensförbindelsen, alltjämt gäller.

3. Bekräfta att garantiavtalet undertecknat av Leksands kommun den 
4 november 2011, vari Leksands kommuns ansvar för Kommuninvests 
motpartsexponeringar avseende derivat regleras, alltjämt gäller.

4. Utse att kommundirektör Göran Wigert och ekonomichef Lars 
Bäcksholm för kommunens räkning underteckna alla handlingar med 
anledning av detta beslut. 

Beslutet skickas till
Kommunfullmäktige
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§ 7 Dnr 2018/1545

Borgen till Sätergläntan Institut för slöjd och hantverk

Beskrivning av ärendet
Sätergläntan, institutet för slöjd och hantverk, har sedan tidigare beviljats 
kommunal borgen på 800 000 kronor som går ut den 31 mars 2019.

I en skrivelse söker nu Sätergläntan om en ny borgen på 600 000 kronor att 
gälla till och med 2020-03-31 i enlighet med den femåriga nedtrappnings-
plan som togs beslut om i fjol.

Huvudmän för Sätergläntan är Sveriges Hemslöjdföreningars Riksförbund 
(SHR) och Leksands kommun.

Under 2018 har en ny verksamhetschef rekryterats och som tillträder i början 
av januari 2019.

Sektorns/avdelningens bedömning
Sätergläntans verksamhet har under året enligt t.f. verksamhetschef Gunilla 
Tegen utvecklats väl. De ekonomiska rapporter som erhållits styrker också 
stort den bilden även om visst arbete kvarstår innan lönsamhetsmålen 
uppnådda men den likvida situationen är nu mer stabil än för ett par år sedan.

I syfte att förenkla hanteringen av detta borgensärende framledes så föreslås 
en treårsplan som innebär en fortsatt successiv nedtrappning med 200 000 
kronor årligen fram till dess lånet är till fullo avbetalt 2022-03-31.

Beslutsunderlag
Utdrag ur allmänna utskottets sammanträdesprotokoll, daterat 2019-01-21, 
§ 3

Tjänsteutlåtande från ekonomichef Lars Bäcksholm, daterat 2019-01-07

Ansökan om förlängt borgensåtagande från Sätergläntan, daterat 2018-11-22

Yrkanden
Viktor Zakrisson (S) yrkar bifall till allmänna utskottets förslag till beslut.

Kommunstyrelsens förslag till beslut i kommunfullmäktige
1. Bevilja ny borgen till Sätergläntan Institut för slöjd och hantverk enligt 

följande treårsplan:
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a) Borgensåtagande på 600 000 kronor att gälla 
2019-04-01—2020-03-31.

b) Borgensåtagande på 400 000 kronor att gälla 
2020-04-01—2021-03-31.

c) Borgensåtagande på 200 000 kronor at gälla 
2021-04-01—2022-03-31.

2. Ovanstående plan för borgensåtagandet förutsätter att verksamheten 
fortsatt utvecklas väl så att de ekonomiska åtagandena mot banken 
fullföljs enligt de lånedirektiv som nu gäller och att regelbunden 
ekonomisk information månadsvis fortsatt skickas till kommunens 
ekonomichef samt till Sätergläntans bankkontakt.

Beslutet skickas till
Kommunfullmäktige
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§ 8 Dnr 2018/333

Upphävande av del av detaljplan - Övre Heden, Insjön

Beskrivning av ärendet
Utskottet för samhällsbyggnad gav den 22 mars 2018, § 24 positivt 
planbesked för upprättandet av detaljplan för Övre Heden, Insjön.  

Syftet med upphävandet av del av detaljplan är att upphäva befintlig 
markanvändning samt tillskapa möjlighet för den befintliga 
bostadsbyggnaden att utgöra en egen fastighet.

För att en avstyckning av  ska kunna ske måste del av 
detaljplanen upphävas. Det område som ska upphävas är i gällande 
detaljplan markerat med användningen ”hotell”. Stora delar av 
upphävandeområdet omfattas av korsmark som reglerar att marken endast 
får bebyggas med ett bostadshus samt uthus, garage och mindre 
gårdsbyggnader. Befintlig bostadsfastighet belastas också 
av dessa begränsningar och tas därför med i upphävandet. Upphävandet 
innebär inga fysiska förändringar i planområdet, ingen påverkan på befintlig 
bebyggelse och inte heller någon inlösen av mark. 

Detaljplaneförslaget godkändes för samråd av utskottet för samhällsbyggnad 
den 27 september 2018 § 119. Planen var utsänd för samråd enligt reglerna 
för förenklat planförfarande från den 10 oktober till den 31 oktober 2018. 

Inkomna synpunkter under samrådet redovisades och kommenterades i en 
samrådsredogörelse daterad i november 2018. Inkomna yttranden föranledde 
inga ändringar av planhandlingarna. Detaljplanen bekostas av sökande. 

Beslutsunderlag
Utdrag ur utskottet för samhällsbyggnads sammanträdesprotokoll, daterat 
2018-12-13, § 165

Tjänstutlåtande av samhällsplanerare Linus Wickman

Utdrag ur plankarta med upphävandeområde

Planbeskrivning

Samrådsredogörelse 

Å252 Plankarta
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Å252 Planbeskrivning

Kommunstyrelsens beslut
1. Upphäva del av detaljplan för  i enlighet 

med förslaget.

Beslutet skickas till
Sökanden

Plan- och kartavdelningen, Linus Wickman

16



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sida
1(2)

Sammanträdesdatum
2019-01-28

Kommunstyrelsen

Justeras Utdrag bestyrks

§ 9 Dnr 2018/1747

Utbetalning av partistöd 2019

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 den 20 februari 2017, se § 5, beslutades att 
utbetala kommunalt partistöd för 2017. 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 
har i rätt tid lämnat in detta.

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 2019 är 46 500 kronor. Grundstödet ska därmed vara 
11 625 kronor och samma belopp i mandatstöd för mandat 1-9 och 7 750 
kronor för mandat 10-x.

Utifrån grundstöd och antalet mandat föreslås därför att utbetala partistöd för 
2019 enligt följande.
Parti Mandat Partistöd (SEK)
Centerpartiet 15 162 750 
Socialdemokraterna 10 124 000
Moderaterna 8 104 625
Kristdemokraterna 4 58 125
Vänsterpartiet 4 58 125
Sverigedemokraterna 4 58 125
Bygdepartiet 3 46 500
Liberalerna 1 23 250

Totalt (SEK):      635 500

Kommunstyrelsens förslag till beslut i kommunfullmäktige
1. Utbetala kommunalt partistöd för 2019 om totalt 635 500 kronor med 

fördelning i enlighet med förslaget.

2. Ställa kravet att respektive mottagande parti senast den 30 juni 2020 ska 
lämna en skriftlig redovisning av hur partistödet enligt första punkten 
använts. 

Beslutet skickas till
Kommunfullmäktige
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§ 10 Dnr 2018/1553

Protokoll över inspektion av kommunens 
överförmyndarverksamhet 2017

Beskrivning av ärendet
Länsstyrelsen har inspekterat överförmyndarverksamheten i kommunen 
2018. Inspektion har gjorts vid Överförmyndare i samverkan i övre Dalarna, 
som är ett administrativt samarbete mellan Leksand, Mora, Orsa, Rättvik, 
Vansbro och Älvdalens kommuner.

Länsstyrelsen är tillsynsmyndighet för kommunens överförmyndar-
verksamhet. Länsstyrelsen granskar om handläggningen följer reglerna i 
föräldrabalken och förmynderskapsförordningen och i övrigt sker på ett 
rättssäkert och lämpligt sätt.

Länsstyrelsen har upprättat ett protokoll över inspektionen. I granskningen 
av slumpvis utvalda akter för Leksands kommun finns ingen anmärkning.

Beslutsunderlag
Utdrag ur allmänna utskottets sammanträdesprotokoll, daterat 2019-01-21, 
§ 7

Protokoll över Länsstyrelsens granskning 2017, daterat 2018-11-01

Kommunstyrelsens förslag till beslut i kommunfullmäktige
1. Lägga granskningsrapporten av kommunens överförmyndarverksamhet 

2017 till handlingarna.

Beslutet skickas till
Kommunfullmäktige

19



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sida
1(1)

Sammanträdesdatum
2019-01-28

Kommunstyrelsen

Justeras Utdrag bestyrks

§ 11 Dnr 2018/1553

Protokoll över inspektion av kommunens 
överförmyndarverksamhet 2018

Beskrivning av ärendet
Länsstyrelsen har inspekterat överförmyndarverksamheten i kommunen 
2018. Inspektion har gjorts vid Överförmyndare i samverkan i övre Dalarna, 
som är ett administrativt samarbete mellan Leksand, Mora, Orsa, Rättvik, 
Vansbro och Älvdalens kommuner.

Länsstyrelsen är tillsynsmyndighet för kommunens överförmyndar-
verksamhet. Länsstyrelsen granskar om handläggningen följer reglerna i 
föräldrabalken och förmynderskapsförordningen och i övrigt sker på ett 
rättssäkert och lämpligt sätt.

Länsstyrelsen har upprättat ett protokoll över inspektionen. I granskningen 
av slumpvis utvalda akter för Leksands kommun finns ingen anmärkning.

Beslutsunderlag
Utdrag ur allmänna utskottets sammanträdesprotokoll, daterat 2019-01-21, 
§ 8

Protokoll över Länsstyrelsens granskning 2018, daterat 2018-11-15

Kommunstyrelsens förslag till beslut i kommunfullmäktige
1. Lägga granskningsrapporten av kommunfullmäktiges överförmyndar-

verksamhet 2018 till handlingarna.

Beslutet skickas till
Kommunfullmäktige
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§ 12 Dnr 2019/28

Firmatecknare för Leksands kommun

Beskrivning av ärendet
Nytt beslut om firmatecknare för kommunen behöver fattas. Enligt 
nuvarande beslut, daterat 26 januari 2015, får följande personer, var för sig, 
teckna kommunens firma:

 Kommunstyrelsens ordförande Ulrika Liljeberg (C),

 Kommundirektör Göran Wigert, samt

 Biträdande kommundirektör Lennart Ljungemo.

Kommundirektören har enligt beslutet även rätten att vidaredelegera rätten 
att teckna kommunens firma i ärenden av administrativ och ekonomisk 
karaktär till statliga och kommunala myndigheter.

Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande, daterat 2019-01-08

Yrkanden 
Ulrika Liljeberg (C) yrkar att beslutet om firmatecknare för Leksands 
kommun ska ha följande lydelse:

1. Utse följande personer att, två i förening, teckna kommunens firma.

 Kommunstyrelsens ordförande Ulrika Liljeberg (C),

 Kommundirektör Göran Wigert, samt

 Biträdande kommundirektör Lennart Ljungemo.

2. Firmatecknarna får teckna kommunens firma var för sig om det avser 
verkställighet av politiska beslut eller är av annars mindre vikt. 

3. Kommundirektören har rätt att vidaredelegera rätten att teckna 
kommunens firma i ärenden av administrativ och ekonomisk karaktär till 
statliga och kommunala myndigheter.

4. I samband med beslutet enligt första till tredje punkten upphör 
kommunstyrelsens beslut om firmatecknare 2015-01-26, § 3, att gälla.

Viktor Zakrisson (S) yrkar bifall till ordförandens förslag till beslut.
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Kommunstyrelsens beslut
1. Utse följande personer att, två i förening, teckna kommunens firma.

 Kommunstyrelsens ordförande Ulrika Liljeberg (C),

 Kommundirektör Göran Wigert, samt

 Biträdande kommundirektör Lennart Ljungemo.

2. Firmatecknarna får teckna kommunens firma var för sig om det avser 
verkställighet av politiska beslut eller är av annars mindre vikt. 

3. Kommundirektören har rätt att vidaredelegera rätten att teckna 
kommunens firma i ärenden av administrativ och ekonomisk karaktär till 
statliga och kommunala myndigheter.

4. I samband med beslutet enligt första till tredje punkten upphör 
kommunstyrelsens beslut om firmatecknare 2015-01-26, § 3, att gälla.

Beslutet skickas till
Samtliga sektorschefer

Samtliga nämndsekreterare
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§ 13 Dnr 2018/1555

Avsägelse Eva Jonasson (L)

Beskrivning av ärendet
Eva Jonasson (L) har i skrivelse daterad den 26 november 2018 avsagt sig 
samtliga förtroendeuppdrag i Leksands kommun, vilket bland annat avser 
posten som ersättare i utskottet för lärande och stöd.

Beslutsunderlag
Avsägelse daterad 2018-11-26

Kommunstyrelsens beslut
1. Bevilja avsägelsen.

2. Välja Ewa Hjort Axklint (L) till ny ersättare i utskottet för lärande och 
stöd.

3. Beslutet enligt andra punkten gäller under förutsättning att Ewa Hjort 
Axklint (L) väljs av kommunstyrelsen till ny ersättare i 
kommunstyrelsen.

Beslutet skickas till
Ewa Hjort Axklint (L)

Nämndsekreterare Anna-Carin Ingels
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§ 14 Dnr 2018/262

Anmälan av ordförandebeslut - Överklagande till 
kammarrätten

Beskrivning av ärendet
Kommunfullmäktige beslutade den 16 oktober 2018, se § 14, att ändra i de 
lokala ordningsföreskrifter när det gäller användning av fyrverkerier och 
andra pyrotekniska varor inom kommunens tätorter och byar med 
sammanhållen bebyggelse. Förvaltningsrätten i Falun upphävde den 28 
november 2018 i mål nr 4827-18 kommunfullmäktiges beslut.

Frågan om huruvida förvaltningsrättens dom skulle överklagas var av 
brådskande karaktär. Kommunstyrelsens ordförande beslutade att överklaga 
domen till Kammarrätten i Sundsvall. Ordförandebeslutet återrapporteras 
härmed. 

Beslutsunderlag
Ordförandebeslut, daterat 2018-12-18

Överklagande, daterat 2018-12-18

Komplettering till överklagandet, daterat 2019-01-11

Kommunstyrelsens beslut
1. Godkänna redovisningen av ordförandebeslut daterat 2018-12-18 

avseende överklagande till Kammarrätten i Sundsvall.

Beslutet skickas till
Ulrika Liljeberg (C)
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§ 15 Dnr 2019/27

Anmälan av fattade delegationsbeslut

Beskrivning av ärendet

Kommunallagen föreskriver att en nämnd får uppdra åt ett utskott, åt en 
ledamot eller ersättare eller åt en anställd hos kommunen att besluta på 
nämndens vägnar i ett visst ärende eller viss grupp av ärenden.
Beslut som fattas med ovanstående stöd ska återrapporteras till nämnden.

Härmed återrapporteras följande delegeringsbeslut:

Sektor samhällsutveckling
Byggchef, byggnadsinspektör, bygglovhandläggare och 
bostadsanpassare:

 Bostadsanpassningsärenden enligt bostadsanpassningslagen 2018-11-01 
till och med 2018-11-30

 Byggärenden enligt plan- och bygglagen 2018-11-01 till och med 2018-
11-30

 Bostadsanpassningsärenden enligt bostadsanpassningslagen 2018-10-01 
till och med 2018-10-31

 Byggärenden enligt plan- och bygglagen 2018-10-01 till och med 2018-
10-31

Miljöchef, alkoholhandläggare och miljöinspektörer:

 Tillsynsärenden enligt alkohollagen, livsmedelslagen och miljöbalken 
2018-10-01 till och med 2018-10-31

 Tillsynsärenden enligt alkohollagen, livsmedelslagen och miljöbalken 
2018-11-01 till och med 2018-11-30

Räddningschef och Brandförman

 Tillsynsärenden enligt LSO, offentliga tillställningar, förelägganden,
 brandfarliga och explosiva varor och bygglovremisser 2018-10-01 till 

och med 2018-10-31

 Tillsynsärenden enligt LSO, offentliga tillställningar, förelägganden,
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brandfarliga och explosiva varor och bygglovremisser 2018-11-01 till 
och med 2018-11-30

Trafik

 Parkeringstillstånd 2018-10-01 till och med 2018-10-31

 Transportdispens tunga motorredskap över bro 389, Norsbro, dnr 
2018/1442

 Yttrande tillstånd, Ansökan om tillstånd enligt ordningslagen och lokala 
föreskrifter: Remiss Dans Klockargården A526.401/2018, dnr 2018/1470

 Ansökan om transportdispens gällande Norsbro, dnr 2018/1496

 Parkeringstillstånd 2018-11-01 till och med 2018-11-30

 Trafik – yttrande tillstånd. Ansökan om tillstånd enligt ordningslagen och 
lokala föreskrifter. Remiss julmarknad Leksand, dnr 2018/1492

 Trafik – transportdispens, begäran om transportdispens - bred transport, 
dnr 2018/1584

 Trafik yttrande transportdispens, ansökan om transportdispens - tung 
transport över bro vid Limsjöns utlopp, dnr 2018/1585

Övrigt

 Yttrande naturreservat Knytberget, dnr 2018/1270

 Yttrande naturreservat Romberget, dnr 2018/1344

Sektor lärande och stöd
 Beslut 5-6/2018 fattade av rektor Viktoria Hermansson.

 Beslut 13-25/2018 fattade av förskolechef Silva Christmann

 Beslut 32-41/2018 fattade av förskolechef Helen Häljebo

 Beslut 28-38/2018 fattade av avdelningschef grundskolan Annica Sandy 
Hedin

 Beslut 1-4/2018 fattade av avdelningschef familj och stöd Zilha Fific

 Beslut 44-58/2018 fattade av rektor Johan Nilsson

Sektor vård och omsorg
Personalärenden enligt följande 

 Enhetschef Cecilia Gregard, lista nr 8/2018 

 Enhetschef Patricia Gustafsson, lista nr 10/2018 
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 Enhetschef Jessica Eriksson, lista nr 9/2018 

 Enhetschef Torbjörn Lund, lista nr 9/2018

 Enhetschef Eva Mans, lista nr 7/2018

 Enhetschef Patricia Gustafsson, lista nr 8/2018

 Enhetschef Patricia Gustafsson, lista nr 9/2018

 Enhetschef Annika Nordin, lista nr 1/2018

 Enhetschef Annika Nordin, lista nr 2/2018

 Enhetschef Annika Nordin, lista nr 3/2018

 Enhetschef Madelene Berg, lista nr 2/2018

 Enhetschef Marie-Louise Jonsson, lista nr 7/2018

 Enhetschef Marie-Louise Jonsson, lista nr 8/2018

 Enhetschef Anna Löf, lista nr 8/2018

 Enhetschef Anna Löf, lista nr 9/2018

 Enhetschef Adrienne Sirks Domeij, lista nr 1/2018

 Enhetschef Jessica Eriksson, lista nr 10/2018

 Enhetschef Torbjörn Lund, lista nr 10/2018

 Avdelningschef/verksamhetschef Marie van Geffen Blomberg, lista nr 
3/2018

Kommunledning
 Beslut om avslag allmän handling, daterat 2018-11-21, i ärende KOS 

2018/1639

Utskotten
 Delegationsbeslut av utskottet för samhällsbyggnad enligt 

sammanträdesprotokoll daterat 2018-12-13

 Delegationsbeslut av utskottet för samhällsbyggnad enligt 
sammanträdesprotokoll daterat 2018-11-15

 Delegationsbeslut av utskottet för vård och omsorg enligt 
sammanträdesprotokoll daterat 2018-12-11

 Delegationsbeslut av utskottet för vård och omsorg enligt 
sammanträdesprotokoll daterat 2018-11-20
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 Delegationsbeslut av utskottet för lärande och stöd enligt 
sammanträdesprotokoll daterat 2018-11-12

Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande av kommunsekreterare Björn Arrias, daterat 2019-01-16

Delegeringslistor och protokoll

Kommunstyrelsens beslut
1. Godkänna redovisning av de delegeringsbeslut som förtecknas i 

protokoll per den 16 januari 2018.

Beslutet skickas till
Administrativ service
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§ 16 Dnr 2019/77

Reglemente för revisionen, kommunalförbundet 
Brandkåren Norra Dalarna

Beskrivning av ärendet
Brandkåren Norra Dalarna är ett kommunalförbund som bildades den 
1 januari 2019 efter beslut av förbundsmedlemmarna hösten 2018. 
Kommunalförbundet ägs av förbundsmedlemmarna Leksand, Mora, Orsa, 
Vansbro och Älvdalens kommuner. 

Förbundsmedlemmarnas respektive fullmäktige har inför bildandet antagit 
ett reglemente för förbundsdirektionen och har nu att besluta om reglemente 
avseende förbundets revision. 

Revisorernas verksamhet styrs av bestämmelser i lag och god revisionssed, 
men även av ett reglemente. Det nu gällande förslaget till reglemente för 
kommunalförbundet utgör respektive fullmäktiges och medborgarnas 
instrument för granskning och kontroll av förbundsdirektionens verksamhet. 
Revisionen möjliggör för att insynen säkerställs och bidrar till att legitimitet 
och förtroende för förbundets verksamhet bibehålls.

Förslaget till reglemente för revision i Brandkåren Norra Dalarna reglerar 
vidare förutsättningarna för:

 Revisionens formella reglering
 Revisorernas antal och organisation
 Revisorernas ekonomi och förvaltning
 Revisorernas sakkunniga biträden
 Revisionens arbetsformer
 Revisionens rapportering 
 Revisorerna och direktionen 
 Revisorernas arkiv
 Personuppgiftsansvar 
 Reglementets giltighet

Beslutsunderlag
Utdrag ur allmänna utskottets sammanträdesprotokoll, daterat 2019-01-21, 
§ 13
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Tjänsteutlåtande av kommundirektören i Mora kommun, Per Karlsson, 
daterat 2019-01-15

Förslag till reglemente – Revision Brandkåren Norra Dalarna

Kommunstyrelsens förslag till beslut i kommunfullmäktige
1. Anta reglemente för revisionen - Brandkåren Norra Dalarna i enlighet 

med förslaget.

2. Beslutet gäller under förutsättning att samtliga förbundsmedlemmar 
fattar likalydande beslut.

Beslutet skickas till
Kommunfullmäktige
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