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 Kommunfullmäktiges ledamöter 

Ersättare för kännedom 

 

Kommunfullmäktige 

Kommunhuset  Plenisalen  Måndag 2022-11-28 Kl 17.30 

Val av ombud till Sveriges Kommuner och Regioners kongress 2023 
kommer att genomföras i samband med en paus ca kl 19.00. 

Ärenden med förslag till beslut 

1 Fastställande av dagordning     

2 Delårsbokslut per den 31 augusti med helårsprognos – 
2022 
 
Kommunfullmäktiges beslut 
1. Godkänna delårsbokslut per den 31 augusti 2022. 

2022/1155    

3 Skattesats 2023 
 
Kommunfullmäktiges beslut 
1. Fastställa skattesatsen för Leksands kommun 2023 till 21,82  
    kronor. 

2022/580    

4 
 
Mål och budget 2023-2025 
Muntlig information av ekonomichef Ann-Charlotte Zakrisson. 
 
Kommunfullmäktiges beslut 
1. Anta förvaltningens förslag till finansiella mål och ramar för 

budget 2023–2025 samt investeringsbudget 2023–2026.  
2. Uppdra till förvaltningen att senast i april 2023 återkomma med 

förslag på åtgärder för att uppnå en budget i balans.  
3. Uppdra till förvaltningen att senast i april 2023 återkomma med 

förslag på investeringstak.  

 

2022/580    



2 

 

5 
 
Reviderade riktlinjer för ekonomisk hushållning och 
resultatutjämningsreserv (RUR) 
 
Kommunfullmäktiges beslut 
1. Anta reviderade riktlinjer för god ekonomisk hushållning och  
    resultatutjämningsreserv  
 

2022/1309 
 

 

   

6 Kosttaxa särskilt boende sociala sektorn 2023 
 
Kommunfullmäktiges beslut 
1. Anta kosttaxa enligt kommunstyrelsens förslag 
2. Taxan gäller från 1 januari 2023 

2022/1008    

7 
 
Föreskrifter och taxa, sotning och brandskyddskontroll 
 
Kommunfullmäktiges beslut 
1. Anta föreskrifter för rengöring (sotning) för Leksands kommun  
2. Anta föreskrifter om avgift (taxor) för sotning och  
    brandskyddskontroll för Leksands kommun.  
3. Anta taxa för sotning och brandskyddskontroll för Leksands  
    kommun.  
4. Beslutet träder i kraft när avtalen om sotnings- och  
    brandskyddskontrolltjänster börjar gälla och under förutsättning  
    att övriga medlemskommuner fattar ett likalydande beslut.  

2022/1299    

8 Avfallstaxa 2023 
Muntlig information av VD Dala Vatten och Avfall AB Lisbeth 
Martinsson Skinnar. 
 
Kommunfullmäktiges beslut 
1. Anta avfallstaxa för 2023. 
2. Taxan gäller från 1 januari 2023 och ersätter tidigare taxa. 

2022/1156    

9 VA-taxa 2023 
Muntlig information av VD Dala Vatten och Avfall AB Lisbeth 
Martinsson Skinnar. 
 
Kommunfullmäktiges beslut 
1. Anta taxa för allmänna vattentjänster (VA-taxa) för 2023.  
2. Taxan gäller från 1 januari 2023 och ersätter tidigare taxa  
3. Ändra taxekonstruktion enligt förslag. 

2022/1158    

10 Ansökan om utökad borgen inför 2023 - Leksand Vatten 
AB 
Muntlig information av ekonomichef Ann-Charlotte Zakrisson. 
 
Kommunfullmäktiges beslut 
1. Såsom för egen skuld ingå borgen för Leksand Vatten AB:s  
    låneförpliktelser upp till ett högsta lånebelopp om 510 miljoner 
    kronor, jämte därpå löpande ränta och kostnader. 

2022/1159    



3 

 

11 Riktlinje för minoritetsfrågor och teckenspråk i 
Leksands kommun 
 
Kommunfullmäktiges beslut 
1. Anta riktlinje för minoritetsfrågor och teckenspråk i Leksands  
    kommun 
2. Riktlinjen börjar gälla 2022-12-01 

2022/372    

12 
 
Arkivfrågor Dala Vatten och Avfall AB 
 
Kommunfullmäktiges beslut 
1. Leksands kommun utses till arkivmyndighet för Dala Vatten och 
    Avfall AB.  
2. Beslutet i punkt 1 gäller under förutsättning att övriga  
    ägarkommuner fattar likalydande beslut. 

2022/214    

13 Rapportering av ej verkställda beslut kvartal 2/2022 - 
särskilt boende 
 
Kommunfullmäktiges beslut 
1. Godkänna rapporteringen. 

2022/421    

14 Rapportering av ej verkställda beslut kvartal 2/2022 - 
Individ- och familjeomsorgen (IFO) 
 
Kommunfullmäktiges beslut 
1. Godkänna rapporteringen 

2022/423    

15 Rapportering av ej verkställda beslut kvartal 2/2022 - 
ordinärt boende 
 
Kommunfullmäktiges beslut 
1. Godkänna rapporteringen 

2022/1051    

16 Årsredovisning 2021 Utveckling i Dalarna Holding AB 
 
Kommunfullmäktiges beslut 
1. Godkänna rapporteringen avseende årsredovisning 2021 för  
    Utveckling i Dalarna Holding AB. 

2022/791    

17 Val av ledamöter och ersättare till nämnder, styrelser, 
kommunala bolag och övriga förtroendeuppdrag- 
mandatperiod 2023-2026 
 
Kommunfullmäktiges beslut 
1. Välja förtroendevalda i enlighet med valberedningens förslag. 

2022/961    
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18 

 
Inkallelseordning 2023-01-01 - 2026-12-31 
 
Kommunfullmäktiges beslut 
1. Anta inkallelseordning för tiden 2023-01-01 – 2026-12-31 
2. I samband med beslutet upphör kommunfullmäktiges beslut  
    2018-11-05 § 25 att gälla. 

 
2022/1267 

 

Mats Stenmark 
Ordförande  
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