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Närvarolista 
Beslutande  

Ledamöter 
 

Jimmy Karlsson (ByP) 
Viktor Zakrisson (S) 
Sebastian Larsson (M) 
Eva Kempff (C) 
Markus Kummu (V) 
Anna-Lena Blomkvist (SD) 
Johan Fändriks (ByP) 
Ingrid Rönnblad (S) 
Carin Malm (KD) 
Sara Shahryari (M) 
Karin Byström (C) 
Lars Halvarson (S) 
Yvonne Ineteg (V) 
Stefan Samuelsson (SD) 
Mats Stenmark (M) 
Karin Lundström (ByP) 
Susanne Albihn (S) 
Mats Erkers (C) 
Olle Berglund (MP) 
Amanda Mattsson Prepuk (V) 
Robin Malm (ByP) 
Erik Varghans (S) 
Lina Ruuth (SD) 
Karin Mikkonen (C) 
Kaj Bergenhill (M) 
Torbjörn Axklint (L) 
Mats Blomqvist (ByP) 
Lina Strandin (S) 
Mats Pettersson (C) 
Rikard Karlsson (ByP) 
Peter Cottino (S) 
Kerstin Marits (M) 
Per Wiman (KD) 
Andreas Ruuth (SD) 
Rebecca Karlsson (ByP) 
Susanne Mattes Gärtner (S) 
Lena Ihlar (V) 
 

 

Tjänstgörande ersättare Inga Westlund (V) ers: Camilla Nyman (V) 
Per Spik (M) ers: Ulrica Granberg (M) 
Oliver Rolands (KD) ers: Mikael Kyller (KD) 
Jonny Wikström (ByP) ers: Gunnar Fälldin (ByP) 
 

Övriga närvarande  
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Ej tjänstgörande ersättare 
 

Kenneth Dahlström (C) 
Björn Larsson (C) 
Lena Bröms Burman (MP) 
Lisbeth Jonasson (V) 
 

Tjänstemän Kommundirektör Caroline Smitmanis Smids 
Kommunsekreterare Lotta Arnesson 
Ekonomichef Ann-Charlotte Zackrisson § 60 

Övriga 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

  

3



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 
4(4) 

Sammanträdesdatum 
2023-02-13 

 
  

Kommunfullmäktige   
 

 
 Utdrag bestyrks 
  

 

Ärendelista 
 

§ 43 Fastställande av dagordning 
§ 44 Utökad samverkan e-arkiv Dalarna 
§ 45 Utbetalning av kommunalt partistöd 2023 
§ 46 Taxor inom avdelningen kost och lokalvård 2023 
§ 47 Planeringsstrategi för översiktsplan 
§ 48 Yttrande gällande granskning av god ekonomisk hushållning 
§ 49 Ansökan om utökad borgen för investeringar i energieffektiviserings- och 

säkerhetsåtgärder - Leksands IF 
§ 50 Inspektion av överförmyndare i samverkan i övre Dalarna 
§ 51 Val av revisorer till stiftelser,  kommunalförbund och bolag 
§ 52 Val av ledamöter och ersättare till nämnder, utskott, styrelser, kommunala 

bolag och övriga förtroendeuppdrag 
§ 53 Avsägelser och fyllnadsval 
§ 54 Anmälan av motion gällande landström på Vaverön 
§ 55 Anmälan av motion gällande stöd till anhöriga vid inträffat suicid 
§ 56 Reviderad inkallelseordning mandatperiod 2023-2026 
§ 57 Rapportering av ej verkställda beslut kvartal 3/2022 - LSS 
§ 58 Rapportering av ej verkställda beslut kvartal 3/2022 - särskilt boende 
§ 59 Rapportering av ej verkställda beslut kvartal 3/2022 - Individ- och 

familjeomsorgen (IFO) 
§ 60 Information om bokslut 2022 
§ 61 Anmälan av motion gällande revidering av detaljplan för Limsjöänget 
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§ 47 Dnr 2022/1539 

Planeringsstrategi för översiktsplan 

Beskrivning av ärendet 
Översiktsplanen ska ange kommunens strategiska riktning för framtiden och 
är grunden för kommunens utveckling av mark- och vattenområden. Detta 
innebär att översiktsplanen är vägledande för detaljplanering och beslut i 
enskilda ärenden om byggande och annan användning av mark och vatten. 
Den används även som underlag av kommunens egna tjänstemän, 
handläggare på statliga myndigheter och domstolar men även av exploatörer 
som letar mark för bostäder eller verksamheter.  
1 april 2020 ändrades 3 kap i plan- och bygglagen. Från och med valet år 
2022 ersätts aktualitetsprövningen för översiktsplanen med krav om att 
kommunfullmäktige ska ta fram en planeringsstrategi varje mandatperiod. 
Strategin ska antas senast 24 månader efter ordinarie val. Senast den 11 
september 2024 ska fullmäktige därför ha antagit kommunens första 
planeringsstrategi där man bedömer i vilken utsträckning gällande 
översiktsplan är aktuell och ta ställning till kommunens fortsatta arbete med 
översiktsplaneringen. Om inte detta genomförs upphör gällande 
översiktsplan att vara aktuell. En inaktuell översiktsplan resulterar bland 
annat i att detaljplaner måste handläggas med så kallat utökat planförfarande 
i stället för standardförfarande. Det medför även att översiktsplanen inte kan 
fungera som avsett underlag inom områden för landsbygdsutveckling i 
strandnära lägen. Avsikten med en planeringsstrategi är att den ska vara mer 
framåtsyftande än aktualitetsprövningen som tidigare användes i och med att 
kommunens fortsatta arbete med översiktsplaneringen ska vara i fokus. Om 
fullmäktige i stället antar en ny översiktsplan inom första halvan av 
mandatperioden behöver kommunen inte anta en planeringsstrategi inom 
samma period. Leksands kommun har påbörjat arbete med en ny 
översiktsplan som förväntas antas under 2025 varför en planeringsstrategi 
behöver tas fram parallellt för att kommunen inte ska stå utan en gällande 
översiktsplan tills att den nya är klar.  
I planeringsstrategin ska kommunen fokusera på de strategiska frågor som 
leder mot målen i kommunens vision med utvecklingen av den fysiska 
miljön. I samband med framtagandet av planeringsstrategin ska kommunen 
ta ställning till ändrade planeringsförutsättningar av betydelse för 
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översiktsplanens aktualitet samt kommunens fortsatta arbete med 
översiktsplaneringen.  
Den gällande översiktsplanen antogs år 2014 och siktade på Leksand år 
2040. Den var baserad på den politiska visionen 2025, med en målsättning 
om en befolkningsökning till 18 000 personer år 2025. Kommunfullmäktige 
beslutade 2018- 10 -16 att översiktsplanen från 2014 var aktuell. Samtidigt 
uppdrog man till sektorn för samhällsutveckling att påbörja en revidering av 
översiktsplanen. Arbetet med ny översiktsplan påbörjades då genom att 
arbetet med ett nytt kulturmiljöprogram startades upp. Programmet antogs av 
samhällsbyggnadsutskottet i maj 2021. Kulturmiljöprogrammet kommer 
arbetas in i förslaget till ny översiktsplan. 
Länsstyrelsen ska enligt 3 kap 26 § plan- och bygglagen (PBL) i ett underlag 
till kommunen redovisa statliga och mellankommunala intressen som kan ha 
betydelse för översiktsplanens aktualitet. I underlaget ska anges hur dessa 
intressen förhåller sig till översiktsplanen och om Länsstyrelsens 
granskningsyttrande i någon del inte längre gäller. Leksands kommun har 
2021-12-31 fått detta underlag från Länsstyrelsen. En analys av 
Länsstyrelsens underlag visar på att Leksands kommuns arbete med 
framtagandet av ett Kulturmiljöprogram tillmötesgår de synpunkter som 
Länsstyrelsen tidigare haft, om programmet sedan arbetas in i den nya 
översiktsplanen. Vad gäller övriga underlag för olika intressen så kommer de 
att arbetas in i den nya översiktsplanen. 
 
Kommunfullmäktige tog 2022-06-27 ett inriktningsbeslut för ny 
översiktsplan för Leksands kommun. I det beslutet beskrivs att Leksand ska 
på ett social, ekonomiskt och miljömässigt hållbart sätt ge förutsättningar för 
en positiv samhällsutveckling som tar sikte på 20 000 invånare år 2050. Fem 
övergripande strategier har tagits fram för att sätta riktningen för 
översiktsplanen.  Strategierna är beroende av varandra och skapar 
tillsammans, utifrån mark-, vatten- och luftanvändningen, förutsättningarna 
för en hållbar och attraktiv kommun 2050.   
De fem strategierna är:  

- Erbjuda en attraktiv och trygg boendemiljö  
- Vara en miljövänlig och klimatsmart kommun  
- Värna, utveckla och tillgängliggöra natur- och rekreationsområden  
- Skapa goda förutsättningar för ett starkt näringsliv  
- Skapa en robust och framtidssäkrad infrastruktur.  
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Sektorns/avdelningens bedömning 
Sektor samhällsutveckling bedömer att översiktsplanen från 2014 fortfarande 
bildar den röda tråden i den fysiska planeringen för kommunen och att 
översiktsplanen från 2014 utifrån PBL 3 kap. i huvudsak fortfarande är 
aktuell. Översiktsplanen har varit grunden till byggnation bostäder, gång- 
och cykelvägar, förskolor, verksamheter med mera. Den har även givit 
förutsättningarna för arbetet med andra strategiska planer, som Vatten- och 
avloppsplan, Bostadsförsörjningsplan, Trafikstrategi, Cykelplan, 
Dagvattenpolicy, Vatten och fiskevårdsplan med mera. Det har dock sedan 
2014 tillkommit eller ändrats i nationell lagstiftning och andra styrdokument 
som gör att andra prioriteringar kan behöva göras och att vissa 
ämnesområden behöver utvecklas eller tillkomma i en ny översiktsplan. De 
frågor som sektor Samhällsutveckling anses behöver behandlas ytterligare i 
arbetet med en ny översiktsplan är bland annat den digitala 
samhällsbyggnadsprocessen, Agenda 2030, klimatrisker, gestaltad livsmiljö 
mm. Med utgångspunkt i översiktsplanen från 2014 som i stora drag 
fortfarande är aktuell, tillsammans med kommunens nya vision 2030 och 
kommunfullmäktiges inriktningsbeslut för ny översiktsplan så har sektorn 
tagit fram denna Planeringsstrategi för översiktsplan som vi bedömer ger bra 
förutsättningar i arbetet med att ta fram en ny översiktsplan till 2025.  

Beslutsunderlag 
Utdrag ur kommunstyrelsens protokoll 2023-01-30, § 9 
Tjänsteutlåtande, Planeringsstrategi för översiktsplan, daterad 2022-12-07 
Planeringsstrategi för översiktsplan Leksands kommun 2023 
Bilaga 1 Underlag för planeringsstrategi från LST 2021-12-23.  
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Yrkanden 
Viktor Zakrisson (S) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag till beslut.  
 
Kommunfullmäktiges beslut 
1. Anta planeringsstrategi för översiktsplan Leksands kommun 2023  

Beslutet skickas till 
Sektorchef samhällsutveckling Åke Sjöberg 
Chef strategisk planering/stadsarkitekt Anna Ograhn 
Verksamhetsutvecklare samhällsutveckling Jenny Sarén 
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