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 Kommunfullmäktiges ledamöter 

Ersättare för kännedom 

 

Kommunfullmäktige 

Tegera Arena  Sparbanksfoajén måndag den 29 november  kl 13.00 

 

Observera att sammanträdet är fysiskt och äger rum på Tegera Arena.  

Ärenden med förslag till beslut 

1 Fastställande av dagordning 
Kommunfullmäktige beslutar 
 1.  Fastställa dagordningen. 
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Information om Coronaviruset 
Muntlig information av Caroline Smitmanis Smids, 
kommundirektör. 
Förslag till beslut:  
Kommunfullmäktige beslutar 

1. Lägga informationen till handlingarna. 
 

Delårsbokslut per den 31 augusti 2021  
Förslag till beslut: 
Kommunfullmäktige beslutar  

1. Godkänna delårsrapporten. 
2. Bevilja tilläggsanslag för sporthallen med 18 mnkr för 2021 

och uppdrag åt förvaltningen att återkomma med en ny 
slutkostnadskalkyl i början på 2022. 

 
 

2021/1089 
 
 

 
 

 
 
2020/324 
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4 Avfallstaxa 2022 
Förslag till beslut: 
Kommunfullmäktige beslutar  

1. Anta avfallstaxa för 2022, i enlighet med förslaget. 

2. Ny taxa gäller från 1 januari 2022 och ersätter tidigare taxa. 

2021/1209    

5 VA-taxa 2022 
Förslag till beslut: 
Kommunfullmäktige beslutar 

1. Anta taxa för allmänna vattentjänster (VA-taxa) för 2022, i 
enlighet med förslaget. 

2. Ny taxa gäller från 1 januari 2022 och ersätter tidigare taxa. 

2021/1211    

6 Taxor och avgifter sociala sektorn 2022 
Förslag till beslut: 
Kommunfullmäktige beslutar  

2. Anta ändrade avgiftsnivåer inom sociala sektorn, i enlighet 
med förslaget.  

3. Fastställa maxtaxa inom äldreomsorgen inom Leksands 
kommun i enlighet med Socialstyrelsens rekommendationer 
för 2022. 

4. Maxtaxan inom äldreomsorgen gäller från 1 januari 2022 
och ersätter tidigare maxtaxa. 

2021/1269    

7 Externa taxor kost och lokalvård 2022 
Förslag till beslut: 
Kommunfullmäktige beslutar  

1. Anta taxa för kost och lokalvård 2022, i enlighet med 
förslaget.  

2. Ny taxa gäller från 1 januari 2022 och ersätter tidigare taxa. 

2021/1179    

8 Förslag till ny plan- och bygglovtaxa inklusive kart- och 
mättaxa 2022-01-01 (avser delen kart- och mättaxa) 
Förslag till beslut: 
Kommunfullmäktige beslutar 

1. Anta förslaget till ny plan- och byggtaxa inklusive kart- och 
mättaxa.  

 

 
 

 
 

 

2021/1280    
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9 Mål och budget 2022-2024, skattesats 
Förslag till beslut: 
Kommunfullmäktige beslutar  

1. Fastställa skattesatsen för Leksands kommun 2022 till 21,82 
kr per skattekrona. 

2. Anta förvaltningens förslag till verksamhetsmässiga och 
finansiella mål och ramar för budget 2022–2024 samt 
investeringsbudget 2022–2025, med de förändringar som 
anges nedan: 
Återinförande av kulturbidragen med 250 tkr/år för hela 
planperioden och ett nytt stöd till lokala föreningar som 
arbetar med barn och unga med 150 tkr för år 2022. 
Kommunstyrelsen får i uppdrag att närmare fatta beslut om 
regelverk och formalia avseende dessa kultur- och 
föreningsstöd.  
Mot bakgrund av Coronakommissionens rapport och vår 
egen medarbetarundersökning, där vikten av en god 
arbetsmiljö och ett gott ledarskap lyfts, anslå 2 miljoner kr/år 
till kommundirektörens förfogande för perioden 2022-2023. 
Detta för att utveckla både organisation och 
arbetssätt/metoder för styrning och ledning av hela 
förvaltningen och alla medarbetare. 

3. Uppdra till förvaltningen att se över kommunens styrmodell i 
enlighet med förslaget till inriktning och återkomma med 
information och underlag för erforderliga beslut i syfte att 
skapa en mer långsiktig styrning med en tydlig process även 
för planering och uppföljning.  

 

2021/691    

10 Vision 2030 för Leksands kommun 
Förslag till beslut: 
Kommunfullmäktige beslutar  

1. Anta Vision 2030 för Leksands kommun. 

2021/99    

11 Redovisning Tillfällig fullmäktigeberedning om arvoden 
Förslag till beslut: 
Kommunfullmäktige beslutar  

2020/796 
 

   

 
1. Ta emot arvodesberedningens slutrapport.  
2. Översända ärendet till kommunstyrelsen för beredning.  
3. Entlediga beredningen. 
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12 Antalet ledamöter i fullmäktige och kommunstyrelsen 
Förslag till beslut: 
Kommunfullmäktige beslutar 
1. Kommunfullmäktige i Leksand ska ha 41 ledamöter. 
2. Antalet ersättare ska vara högst hälften av de platser som 

varje parti får i fullmäktige, dock med tillämpning av 
bestämmelserna i vallagen om ytterligare ersättare för partier 
som annars endast får en ersättare. 

3. Beslutet enligt första och andra punkten ska tillämpas först 
när val av fullmäktige hålls nästa gång i hela landet. 

4. Ändra 1 § i fullmäktiges arbetsordning, antagen av KF  
2015-05-04, § 57, i enlighet med första punkten, att gälla 
från 15 oktober 2022.  

5. Ändra 20 § i kommunstyrelsens reglemente, antaget av KF 
2020-12-10, § 74, till att kommunstyrelsen har 13 ledamöter, 
att gälla från den 1 januari 2023. 

6. Ändra arvodesreglementets bilaga 1 enligt följande: 
Grundstödet (per parti) ändras från 25 % till 30 % av 
prisbasbelopp, mandatstöd mandat 1-9 ändras från 25 % till 
30 % av prisbasbelopp, mandatstöd mandat 10- ändras från 
17 % till 20 % av prisbasbelopp. Ändringen gäller från och 
med 1 januari 2023. 

2020/796    

13 Cykelplan 2021 
Förslag till beslut: 
Kommunfullmäktige beslutar 

1. Anta Cykelplan 2021.  
2. Nu gällande cykelplan 2012 (2012/286) upphör att gälla.  

2021/640    

14 Föreskrifter avfall Leksands kommun 
Förslag till beslut: 
Kommunfullmäktige beslutar 
1. Revidera Leksands kommuns föreskrifter för avfallshantering 

i enlighet med förslaget från Dala Vatten och Avfall AB. 

2021/1151    

15 Översyn av den gemensamma 
vuxenutbildningsnämnden Leksand/Rättvik 
Förslag till beslut: 
Kommunfullmäktige beslutar 

1. Gå vidare med att ta fram underlag för att utöka den 
gemensamma vuxenutbildningsnämnden mellan Leksands 
och Rättviks kommuner med AME och integration. Även 
nämnden för arbetslöshet innefattas av förslaget. 
 
 

(fort.) 
 

2021/801    
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2. Uppdra åt förvaltningen att: 
 

2.1. i samverkan med förvaltningen i Rättviks kommun, ta 
fram förslag på nytt avtal, reglemente, budget, hur 
sekretessfrågorna ska lösas och tidsplan för 
huvudmannaskapsövergång för berörda.  

2.2. tillse att rutiner för återkommande beslut i nämnden, 
såsom budget, och rapportering från nämnden till 
respektive avtalspart framgår av bilaga till avtalet. 

2.3. tillse att revisionens rekommendationer i rapporten 
"2021/191 Revisionsrapport - Granskning av gemensam 
nämnd inom vuxenutbildningen" omhändertas i rutinerna 
för nämnden. 

 
3. Inriktningen är att utökningen genomförs fr.o.m. 2022-07-01. 

 

16 Avsägelser och fyllnadsval 
Förslag till beslut 
Kommunfullmäktige beslutar 

1. Bevilja avsägelsen från PG Gregard (M). 

2. Begära ny sammanräkning från Länsstyrelsen i Dalarna  
    avseende uppdraget som ledamot i kommunfullmäktige efter  
    PG Gregard (M). 

3. Välja xxxx till ny ersättare i kommunstyrelsen 

4. Välja xxxx till ny ersättare i individnämnden 

5. Välja xxxx till ny ersättare i valberedningen 

6. Välja xxxx till ny ledamot i Leksandsbostäder AB:s styrelse 

7. Bevilja avsägelsen från Axel Agnas (S) 

8. Begära ny sammanräkning från Länsstyrelsen i Dalarna  
    avseende uppdraget som ledamot i kommunfullmäktige efter  
   Axel Agnas (S) 

9. Välja xxxx till ny ersättare i kommunstyrelsen. 
 

2018/1486    

17 Motion om att förbättra förskola och grundskolans 
ledning- och styrningsorganisation. 
Förslag till beslut:  

Kommunfullmäktige beslutar 
1. Anse motionen besvarad.  

 
 

2021/1148    
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18 Motion gällande överlämnandet av de enskilda vägarna 
Förslag till beslut:  

Kommunfullmäktige beslutar 
1. Avslå motionen. 

2021/1127    

19 Anmälan om motion om att utlysa klimatnödläge samt 
tillsätta en fullmäktigeberedning i frågan 
Förslag till beslut:  

Kommunfullmäktige beslutar 
1. Uppta motionen och överlämna den till kommunstyrelsen för 

beredning. 

2021/1351    

20 Anmälan om motion om ökad trygghet och minskad 
ensamhet bland äldre 
Förslag till beslut:  
Kommunfullmäktige beslutar 

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

2021/1298    

21 Anmälan om motion om lärarlönenivå 
Förslag till beslut:  
Kommunfullmäktige beslutar 

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

2021/1296    

22 Anmälan om motion om odling 
Förslag till beslut:  
Kommunfullmäktige beslutar 

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

2021/1349    

23 Rapportering av ej verkställda beslut enligt 4 kapitlet 1 
§ socialtjänstlagen kvartal 2/2021 - individ- och 
familjeomsorgen (IFO) 
Förslag till beslut:  
Kommunfullmäktige beslutar 

1. Godkänna rapporteringen. 

2021/1029    

 

Per-Erik Ingels (C) 

Ordförande  
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