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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)
Håkan Blomkvist (SD)
Jimmy Karlsson (BP)
Aarno Magnusson (C)
Lars Halvarson (S)
Karin Andersson (C)
Roger Åström (M)
Kia Rolands (KD)
Kenneth Dahlström (C)
Yvonne Ineteg (V)
Inger Matsson (SD)
Jan-Olof Karlsson (S)
Rune Bröms (C)
Mats Stenmark (M)
Birgitta Jansson (S)
Per Wiman (KD)
Ewa Fogelström (C)
Axel Agnas Britts (S)
Markus Kummu (V)
Anna-Lena Blomkvist (SD)
Roger Arvidsson (C)
Kerstin Marits (M)
Mats Pettersson (C)
Gunnar Fälldin (BP)
Eva Kempff (C)
Margareta Jobs (KD)
Kent Dahlquist (S)
Kajsa Fredholm (V)
Lina Ruuth (SD)
Siv Mattes Gärtner (S)
Marie Johansson-Grop (C)
Mats Fogelström (C)

2



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sida
3(4)

Sammanträdesdatum
2019-10-14

Kommunfullmäktige

Justeras Utdrag bestyrks

Tjänstgörande ersättare Kerstin Englund (C) ers: Karin Byström (C)
Tomas Bergsten (C) ers: Elisabet Ingels (C)
Gittan Lokgård (C) ers: Mats Erkers (C)
Erik Varghans (S) ers: Ros-Marie Svanborg (S)
Liv Lunde-Andersson (S) ers: Karin Nyström (S)
Gunilla Klingh (M) ers: Sara Shahryari (M)
Inga-Lill Öhman (M) ers: Per Spik (M)
Robin Malm (BP) ers: Mats Blomqvist (BP)

Övriga närvarande

Ej tjänstgörande ersättare Mats Rönnblad (S)
Lena Ihlar (V)
Andreas Ruuth (SD)

Tjänstemän Kommundirektör Göran Wigert
Kommunsekreterare Björn Arrias
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Ärendelista

§ 56 Fastställande av dagordning
§ 57 Taxa för prövning och tillsyn inom miljöbalkens område
§ 58 Taxa för kontroll av livsmedel
§ 59 Taxa för plan- och bygglov samt kart- och mättaxa
§ 60 Taxa avseende tillstånd för försäljning av tobaksvaror
§ 61 Taxor och avgifter inom vård och omsorg
§ 62 Parkering vid Leksands resecentrum inkl. avgifter
§ 63 Avgift för utlämnande av allmän handling
§ 64 Budget 2020-2022
§ 65 Bildandet av Bastbergs naturreservat i Leksands kommun
§ 66 Svar på motion om skrotbilar
§ 67 Svar på motion om skolsamverkan
§ 68 Anmälan av motion om ersättningar till förtroendevalda
§ 69 För kännedom - Yttrande med anledning av revisionens granskning av 

årsredovisning 2018
§ 70 Rapportering enligt 16 kap. 6 f § socialtjänstlagen av ej verkställda beslut 

enligt 4 kap. 1 § socialtjänstlagen samt 9 § LSS - vård och omsorg kvartal 
2/2019

§ 71 Rapportering enligt 16 kap. 6 f § socialtjänstlagen av ej verkställda beslut 
enligt 4 kap. 1 § socialtjänstlagen - individ- och familjeomsorgen kvartal 
2/2019

§ 72 Interpellation om byutveckling i Djurabygden
§ 73 Sammanträdesordning 2020
§ 74 Avsägelser och fyllnadsval
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§ 56  

Fastställande av dagordning

Beskrivning av ärendet
Kommunfullmäktige fastställer dagordningen.

Kommunfullmäktiges beslut
Fastställa dagordningen i enlighet med kallelsen.
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§ 57 Dnr 2019/970

Taxa för prövning och tillsyn inom miljöbalkens 
område

Beskrivning av ärendet
Behov föreligger för en ny taxa för prövning och tillsyn inom miljöbalkens 
område.

Sektorns bedömning
På grund av ändringar i miljöbalken och ökade kostnader för tillsyns- 
myndigheten behöver taxan göras om. Förslaget till ny taxa följer SKL:s 
förslag. 
Förslaget till en timtaxa på 1000 kronor är en uppräkning av nuvarande taxa, 
900 kronor, framtaget utifrån ökningen av PKV (prisindex för kommunal 
verksamhet) sedan 2016. 
I framtagandet av förslag till ny taxa har samråd skett med andra kommuner 
i länet.

Beslutsunderlag
Utdrag ur kommunstyrelsens sammanträdesprotokoll, daterat 2019-09-24, 
§ 94
Tjänsteutlåtande, daterat 2019-08-09
Förslag till taxebestämmelser med bilaga 1-3 samt bilaga avgiftsnivåer och 
bilaga sporadiskt tillsynsbehov

Kommunfullmäktiges beslut
1. Anta taxa för prövning och tillsyn inom miljöbalkens område, i enlighet 

med förslaget.
2. Taxor enligt första punkten ska tillämpas från 1 januari 2020 och ersätter 

tidigare taxor.
3. Äldre taxa ska fortfarande tillämpas i ärenden som gäller tillstånd, 

anmälningar och dispenser som kommit in före 1 januari 2020.
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Beslutet skickas till
Miljöenheten
Ekonomiavdelningen
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§ 58 Dnr 2019/973

Taxa för kontroll av livsmedel

Beskrivning av ärendet
Livsmedelstaxan behöver ändras vad avser avgiften för registrering av 
livsmedelsverksamheter.

Sektorns/avdelningens bedömning
Ändringen innebär att två timmars kontrolltid tas ut för registrering istället 
för en timme. Detta innebär att avgiften blir 2200 kronor. 
Detta återspeglar bättre den tid livsmedelsinspektörerna lägger ner på ett 
genomsnittligt registreringsärende.

Beslutsunderlag
Utdrag ur kommunstyrelsens sammanträdesprotokoll, daterat 2019-09-24, 
§ 95
Tjänsteutlåtande, daterat 2019-08-09

Kommunfullmäktiges beslut
1. Anta ändring av 9 §, taxa för Leksands kommun offentliga kontroll av 

livsmedel, i enlighet med förslaget. 
2. Avgift enligt första punkten ska tillämpas från 1 januari 2020.

Beslutet skickas till
Miljöenheten
Ekonomiavdelningen
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§ 59 Dnr 2019/932

Taxa för plan- och bygglov samt kart- och mättaxa

Beskrivning av ärendet
Plan- och byggtaxan gäller för byggnadsnämndens verksamhet rörande plan- 
och byggfrågor. I Leksands kommun fullgörs byggnadsnämndens uppgifter 
av kommunstyrelsen och jävsnämnden inom sina respektive uppdrag. 
Avgifterna tas ut med stöd av plan- och bygglagen (PBL) eller 
kommunallagen om inget annat anges. Avgifterna är avsedda att täcka 
kostnaderna för myndighetsutövning och övriga tjänster som tillhandahålls 
kopplade till plan-, kart- och mätverksamhet.
Taxan har justerats med avseende på upplägg, rimlighet samt självkostnads- 
och likställighetsprincipen och målet har varit att ta fram ett nytt förslag på 
taxa som avspeglar ökade krav på kvalitet, innehåll och digitalisering samt 
ge täckning för nedlagda tids- och arbetskostnader. 
Nu gällande plan- och byggtaxa har utrymme för flertalet förbättringar. Den 
tidigare taxan är låg både vad gäller tidsuppskattningen och i jämförelse med 
andra kommuners taxor. Detta ger en hänvisning om att kommunen inte får 
sina omkostnader tillgodosedda genom gällande avgifter.
Förslaget bygger på Sveriges kommuner och landstings förslag till taxa och 
de flesta av Sveriges kommuner använder sig av denna modell.

Beslutsunderlag
Utdrag ur kommunstyrelsens sammanträdesprotokoll, daterat 2019-09-24, 
§ 96
Tjänsteutlåtande, daterat 2019-07-19
Förslag till plan- och byggtaxa 2020.

Kommunfullmäktiges beslut
1. Anta taxa för plan- och bygglov samt kart- och mättaxa, i enlighet med 

förslaget.
2. Taxor enligt första punkten ska tillämpas från 1 januari 2020 och ersätter 

tidigare taxor.
3. Äldre taxor ska fortfarande tillämpas för ärenden som initierats före 

1 januari 2020.
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Beslutet skickas till
Byggenheten
Plan- och kartavdelningen
Ekonomiavdelningen
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§ 60 Dnr 2019/971

Taxa avseende tillstånd för försäljning av tobaksvaror 

Beskrivning av ärendet
Den 1 juli 2019 trädde lagen (2018:2088) om tobak och liknande produkter  i 
kraft. I och med den nya tobakslagen upphävdes den tidigare tobakslagen 
samt lagen om elektroniska cigaretter och påfyllnadsbehållare. Bestämmelser 
gällande e-cigaretter och flertalet av reglerna kring finns nu i den nya lagen.
Med anledning av lagändringarna behöver tillägg göras i nuvarande taxa 
avseende tillståndsgivning för tobak.
Även partihandlare som säljer tobak ska idag ha tillstånd till detta vilket 
kommunerna enligt nya lagen fått ansvar för.

Sektorns bedömning
Taxa för ansökningsavgift för detaljhandel med tobaksvaror, fastställd av 
fullmäktige 2017-11-27, § 90, är idag till 8000 kr. I och med att lagen nu 
även omfattar tillstånd och ansökan från partihandlare behöver taxan 
kompletteras och då det gäller samma handläggning bör även 
ansökningsavgift för partihandlare fastställas till 8000 kr. 
Den nya lagen omfattar även tillfällig försäljning av tobaksvaror och 
kommer att medföra ungefär samma handläggning, avgiften föreslås ligga 
något lägre då det avser tillfällig försäljning i likhet med tillfälligt 
serveringstillstånd. Avgift föreslås till 6000 kr och för de som redan har 
stadigvarande tillstånd i kommunen till 4000 kr.
Det kommer även i likhet med serveringstillstånd vid betydande eller mindre 
förändringar i bolag att göras anmälan till kommunen för kontroll att det inte 
påverkar befintligt tillstånd. Vid betydande förändring föreslås en avgift på 
6000 kr och vid mindre förändring 3000 kr.
Sammanfattningsvis föreslås komplettering av avgifter enligt följande:
Ansökningsavgift för försäljning av tobaksvaror, partihandlare

- 8000 kr
Ansökan tillfällig försäljning av tobaksvaror, detaljhandel

- 6000 kr
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Ansökan tillfällig försäljning av tobaksvaror, redan tillstånd i kommunen
- 3000 kr

Betydande förändring i bolag
- 6000 kr

Mindre förändring i bolag
- 3000 kr

Beslutsunderlag
Utdrag ur kommunstyrelsens sammanträdesprotokoll, daterat 2019-09-24, 
§ 97
Tjänsteutlåtande, daterat 2019-08-09
Förslag, daterat 2019-08-09

Kommunfullmäktiges beslut
1. Anta ändring av Leksands kommuns taxa avseende tillståndsgivning för 

tobak, i enlighet med förslaget.
2. Taxor enligt första punkten ska tillämpas från 1 januari 2020.

Beslutet skickas till
Miljöenheten
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§ 61 Dnr 2019/978

Taxor och avgifter inom vård och omsorg

Beskrivning av ärendet
En översyn har gjorts av avgiftsnivåer inom sektor vård och omsorg. 

Sektorns/avdelningens bedömning
Sektorn finner det motiverat att reglera avgifterna enligt prognosticerat 
konsumentprisindex för 2019, vilket är 1,7 procent. En ny översyn av 
avgiftsnivåerna bör göras under 2020.
Sektorns bedömning är att maxtaxan inom äldreomsorgen i Leksands 
kommun årligen ska regleras från 1 januari i enlighet med vad som följer av 
förslag från regeringen. Den nya nivån för maxtaxan 2020 blir 2 125 kr.
Ändrade avgiftsnivåer i från 1 januari 2020 föreslås enligt nedan.
Avgiftstyp Avgiftsnivå 2019 Förslag avgiftsnivå 2020
Måltidsavgift, särskilt 
boende
(i måltidsavgiften ingår 
frukost, lunch, kvällsmål, 
fika)

128 kr/dag (3824 kr/mån) 130 kr/dag (3 889 kr/mån)

Lunch/matlåda 65 kr/st 66 kr/st
Lunch i daglig 
verksamhet
från Edshult

66 kr/st 67 kr/st

Lunch i daglig 
verksamhet Affären, 
Bakfickan
m.fl

58 kr/st 59 kr/st

Matavgift dagverksamhet  77 kr/dag (1) 78 kr/dag
Matavgift 
korttidsboende/Växelvård  128 kr/dag 130 kr/dag

Matavgift korttids LSS 128 kr/dag 130 kr/dag

Matavgift fritids LSS 41 kr/lunch, 15 
kr/mellanmål 42 kr/lunch, 15 kr/mellanmål

Resor dagverksamhet  215 kr/mån (2)  228 kr/mån
Resor dagverksamhet  495 kr/mån (3) 525 kr/mån

(1) Motsvarar kaffe/smörgås och lunch
(2) Motsvarar 1-10 enkelresor/månad 
(3) Motsvarar fler än 10 enkelresor/månad 
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Beslutsunderlag
Utdrag ur kommunstyrelsens sammanträdesprotokoll, daterat 2019-09-24, 
§ 98
Tjänsteutlåtande, daterat 2019-08-15
Förslag till förändrade avgiftsnivåer 2020

Kommunfullmäktiges beslut
1. Anta nya avgiftsnivåer inom vård och omsorg i enlighet med förslaget. 
2. Avgifter som antas enligt första punkten ska tillämpas från 1 januari 

2020 och ersätter tidigare avgifter.
3. Fastställa maxtaxa inom äldreomsorgen inom Leksands kommun för 

2020 till 2 125 kronor. 
4. Maxtaxan inom äldreomsorgen gäller från 1 januari 2020 och ersätter 

tidigare maxtaxa.

Beslutet skickas till
Sektorschef Ulrika Gärsback
Avdelningschef Marie van Geffen Blomberg
Avdelningschef Niclas Knuts
Myndighetschef Katja Vestling
Avgiftshandläggare Eija-Lisa Lehtola
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§ 62 Dnr 2019/999

Parkering vid Leksands resecentrum inkl. avgifter

Beskrivning av ärendet
Under flera år så har parkeringen vid Leksands Resecentrum varit hårt 
belastad. Behovet av parkeringslösning har förändrats sen parkeringsplatsen 
byggdes, exempelvis efterfrågas fler laddningsstationer, fler 
parkeringsplatser för både arbetspendling (24h) och långtidsparkering vilket 
har uppmärksammats både internt och från allmänheten. Parkeringsplatserna 
har varit gratis, förutom de motorvärmarplatser som årligen har hyrts ut 
under perioden november – april.  
2017 fick Leksandsbostäder i uppdrag av kommunen att bygga en ny 
parkeringsyta söder om stationshuset. I samband med byggnationen av den 
nya parkeringsytan tog man hänsyn till nya behov så som laddplatser för 
elbilar och en ökad efterfrågan på parkeringsplatser med motorvärmare. I 
samband nybyggnationen så ansöktes och beviljades ett ekonomiskt bidrag 
från Klimatklivet (Naturvårdsverket) och därmed ställs även krav på 
redovisning av laddstationernas kostnader och betalningslösning. Här finns 
även möjligheten att via tekniska lösningar göra det möjligt att styra 
motorvärmare så att de startar i rätt tid vilket ger en ökad flexibilitet. 
Önskemål har inkommit om ändrad fördelning av antalet parkeringsplatser 
utifrån parkeringstyper exempelvis 24h för pendlare, 7 dygn, möjlighet till 
motorvärmarplatser, samt korrigera nivån på parkerings-/hyresavgifter samt 
att ta in avgifter för att täcka kostnader för byggnation, underhåll och ny 
teknik.

Nuläge 
Den äldre parkeringen norr om stationshuset, här kallad Norra 
Järnvägsparkeringen har totalt 65 platser varav; 

 2st handikapplatser.

 1st laddplatser.

 10st 7-dygns parkering, gratis.
Antalet parkeringsplatser för långtidsparkering har bedömts som för 
få i kombination med att dagspendlare i brist på andra 
parkeringsplatser även har brukat dessa platser.
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 17st motorvärmarplatser som har hyrts ut till allmänheten för 800kr 
under perioden november – april, alternativt 250kr/mån. 
Efterfrågan på dessa motorvärmarplatser är större än tillgången. 

 Övriga platser har varit 24-timmars parkering, gratis utan p-skiva. 
Den nya parkeringsytan, här kallad Södra Järnvägsparkeringen: 

 33st parkeringsplatser med motorvärmare. 

 2 handikapplatser med motorvärmare varav en även har möjlighet att 
nyttja en laddstolpe. 

 8st laddplatser varav en är avsedd för handikapparkering.

 8st parkeringsplatser för fastighetens hyresgäster – kommer tas bort 
och måste ersättas på annan plats. 

 Betalning: Enligt tidigare rutin skrivs hyreskontrakt med kommunen. 
Kundtjänst administrerar avtalsskrivningen. 

Sektorns bedömning
De föreslagna ytorna, se förslag till parkeringslösning, bedöms stämma 
bättre överens med behovet. 
De föreslagna avgifterna är i nivå med de avgifter som är i våra 
grannkommuner (Rättvik och Mora) och känns därför både rimliga och 
motiverade.
Betalningslösningen samt avgiften för laddplatser kommer även att kunna 
appliceras på andra ställen inom kommunen, exempelvis på Torget. 

Beslutsunderlag
Utdrag ur kommunstyrelsens sammanträdesprotokoll, daterat 2019-09-24, 
§ 99
Tjänsteutlåtande, daterat 2019-08-21
Förslag till parkeringslösning med avgifter

Yrkanden
Sebastian Larsson (M) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag till beslut.
Viktor Zakrisson (S) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag till den del 
det avser södra parkeringen och yrkar återremiss till den del det avser norra 
parkeringen för utredning av fortsatt avgiftsfri flerdygnsparkering.

Propositionsordning
Ordföranden frågar först om ärendet ska återremitteras eller avgöras idag och 
finner att fullmäktige beslutar att ärendet ska avgöras idag.
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Ordföranden frågar därefter om kommunstyrelsens förslag till beslut ska 
bifallas och finner kommunfullmäktige beslutar i enlighet med 
kommunstyrelsens förslag till beslut.

Kommunfullmäktiges beslut
Anta parkeringslösning med avgifter, i enlighet med förslaget.

Reservationer
Viktor Zakrisson (S), Ingrid Rönnblad (S), Lars Halvarson (S), Axel Agnas 
Britts (S), Kent Dahlquist (S), Liv Lunde-Andersson (S), Erik Varghans (S), 
Siv Mattes Gärtner (S), Jan-Olof Karlsson (S) och Birgitta Jansson (S) 
reserverar sig mot ovanstående beslut till förmån för Viktor Zakrissons (S) 
yrkande. 

Beslutet skickas till
Trafikenheten
Ekonomiavdelningen
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§ 63 Dnr 2019/637

Avgift för utlämnande av allmän handling

Beskrivning av ärendet
Kommunfullmäktige beslutade följande vid sammanträdet den 11 juni 2012 
§ 56:
Anta riktlinje för avgift för kopia av allmän handling som ger förvaltningen 
rätt att ta ut avgift med 50 kronor om beställningen omfattar minst tio sidor. 
För varje sida därutöver är avgiften 2 kronor. På varje beställning 
tillkommer en faktureringsavgift på 50 kronor.
Bakom beslutet förelåg administrativa avdelningens och 
ekonomiavdelningens bedömningar. Dessa framhöll både vikten av att 
riktlinjen inte bör vara tvingande, av hänsyn till god medborgarservice och 
upprätthållande av offentlighetsprincipen, samt att man vid en strikt 
tillämpning riskerar att den rent administrativa kostnaden för faktureringen 
blir högre än själva avgiften. Eftersom kommunen inte tillämpar handkassor, 
blev det just fakturering som framhölls som enda möjliga sätt att ta ut avgift 
på.
Sedan beslutet togs den 11 juni 2012 har förvaltningen aldrig tagit ut någon 
avgift för kopior vid utlämnanden. Orsakerna har varierat. Dels sker de flesta 
utlämnanden via e-post där ingen avgift varit relevant att ta ut eftersom 
förfarandet skett digitalt, dels har argumentet kring faktureringsavgiften haft 
betydelse.
Administrativ service har nu utrett möjligheten att börja ta ut avgift via 
banktjänsten swish som kommunen anslöt sig till våren 2019. 

Sektorns bedömning
För att kunna ge en fullgod service till alla medborgare behöver man ta 
hänsyn till att inte alla har swish. Den som saknar swish får i stället en 
faktura utan administrativ avgift.
Varje swishtransaktion kostar för närvarande 1,35 kronor i bankavgift för 
kommunen. 
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Beslutsunderlag
Utdrag ur allmänna utskottets sammanträdesprotokoll, daterat 2019-08-12, 
§ 57
Tjänsteutlåtande daterat 2019-08-14
Kommunfullmäktiges beslut, daterat 2012-06-11

Kommunfullmäktiges beslut
1. Behålla taxan (KF 2012-06-11 § 56) för avgift för kopia av allmän 

handling, som ger förvaltningen rätt att ta ut avgift med 50 kronor om 
beställningen omfattar minst tio sidor. För varje sida därutöver är 
avgiften 2 kronor.

2. Besluta om swish som huvudsaklig betalningsform för uttag av avgift för 
kopia av allmän handling

3. Besluta att, i de fall swish saknas, skicka faktura utan administrativ 
avgift till kunden

4. Uttag av avgift för kopia av allmän handling enligt ovan ska börja gälla 
från och med den 1 januari 2020.

Beslutet skickas till
Administrativ service för vidarebefordran till berörda

19



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sida
1(3)

Sammanträdesdatum
2019-10-14

Kommunfullmäktige

Justeras Utdrag bestyrks

§ 64 Dnr 2019/258

Budget 2020-2022

Beskrivning av ärendet
Leksands kommun står inför stora ekonomiska utmaningar och det kommer 
att krävas både strukturella förändringar och nya arbetssätt att hantera dessa. 
Orsakerna till den ekonomiska situationen beror bland annat på 
demografiska förändringar med allt fler äldre, ökad psykisk ohälsa och en 
skolstruktur som ger ökade interkommunala ersättningar. Kostnaden för 
välfärden i Sverige ökar i snabbare takt än skattetillväxten och Leksands 
kommun är inget undantag.
Förvaltningen har tagit fram ett förslag till budget 2020-2022 som 
presenterades vid kommunstyrelsens sammanträde den 26 augusti 2019. 
Förslaget omfattar besparings- och effektiviseringsåtgärder som uppgår till 
36,7 miljoner.
I ärendet har Alliansen, Socialdemokraterna, Sverigedemokraterna, 
Vänsterpartiet och Bygdepartiet lämnat varsitt förslag till budget 2020-2022. 

Beslutsunderlag
Förvaltningens förslag till budget 2020-2022 med bilagor med 
besparingsförslag samt investeringsbudget 2020-2023
Alliansens förslag till budget med bilagorna driftsbudget 2020-2022 samt 
investeringsbudget 2020-2023
Socialdemokraternas förslag till budget med bilagan Socialdemokraternas 
förslag till besparingar
Sverigedemokraternas förslag till budget 2020-2022 med bilagor
Vänsterpartiets förslag till budget 2020-2022 med bilagor
Bygdepartiets förslag till budget 2020-2022 med bilagor

Yrkanden
Ulrika Liljeberg (C), Sebastian Larsson (M), Mikael Kyller (KD), Ewa 
Fogelström (C), Tomas Bergsten (C) och Kenneth Dahlström (C) yrkar bifall 
till kommunstyrelsens förslag till budget 2020-2022.
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Viktor Zakrisson (S) yrkar bifall till Socialdemokraternas förslag till budget 
2020-2022. 
Inga Westlund (V) yrkar bifall till Vänsterpartiets förslag till budget 2020-
2022. 
Anna-Lena Blomkvist (SD) yrkar bifall till Sverigedemokraternas förslag till 
budget 2020-2022. 
Jimmy Karlsson (BP) yrkar bifall till Bygdepartiets förslag till budget 2020-
2022. 

Propositionsordning
Ordföranden ställer yrkandena mot varandra och finner att 
kommunfullmäktige beslutar i enlighet med kommunstyrelsens förslag till 
beslut.

Kommunfullmäktiges beslut
1. Fastställa skattesatsen för Leksands kommun 2020 till 21,82 kr per 

skattekrona.
2. Anta förvaltningens förslag till finansiella mål och ramarna för budget 

2020–2022 samt investeringsbudget 2020–2023 med vissa justeringar (se 
bilaga 1 och 2).

3. Uppdra till förvaltningen att med anledning av kommunsektorns nya 
ekonomiska situation ompröva de nuvarande finansiella målen.

4. Uppdra till förvaltningen att utifrån nuvarande situation, främst avseende 
ekonomi och kompetensförsörjning, återkomma till kommunstyrelsen 
med förslag till beslut om riktlinjer avseende våra krav på kompetens 
inom främst förskolan och vården.

5. Uppdra till kommunfullmäktiges presidium att utreda effektiviseringar 
inom den politiska organisationen.

6. Uppdra till kommunstyrelsen att genomföra och fatta eventuella 
erforderliga verkställighetsbeslut utifrån kommunfullmäktiges beslut 
ovan.

Reservationer
Viktor Zakrisson (S), Ingrid Rönnblad (S), Lars Halvarson (S), Axel Agnas 
Britts (S), Kent Dahlquist (S), Liv Lunde-Andersson (S), Erik Varghans (S), 
Siv Mattes Gärtner (S), Jan-Olof Karlsson (S) och Birgitta Jansson (S) 
reserverar sig mot ovanstående beslut till förmån för Socialdemokraternas 
förslag till budget.
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Inga Westlund (V), Kajsa Fredholm (V), Markus Kummu (V) och Yvonne 
Ineteg (V) reserverar sig mot ovanstående beslut till förmån för 
Vänsterpartiets förslag till budget. 
Anna-Lena Blomkvist (SD), Håkan Blomkvist (SD), Lina Ruuth (SD) och 
Inger Matsson (SD) reserverar sig mot ovanstående beslut till förmån för 
Sverigedemokraternas förslag till beslut.
Jimmy Karlsson (BP), Gunnar Fälldin (BP) och Robin Malm (BP) reserverar 
sig mot ovanstående beslut till förmån för Bygdepartiets förslag till budget. 

Beslutet skickas till
Kommunfullmäktiges presidium
Kommunstyrelsen
Kommundirektör Göran Wigert
Sektorschef Ulrika Gärdsback
Sektorschef Åke Sjöberg 
Sektorschef Maria Bond
Sektorschef Carin Fredlin
Ekonomiavdelningen
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§ 65 Dnr 2019/974

Bildandet av Bastbergs naturreservat i Leksands 
kommun

Beskrivning av ärendet
Skogsområdet i anslutning till Bastbergs fäbod utgörs av barrblandskog med 
höga naturvärden. 1996 klassades delar av området som nyckelbiotop av 
Skogsstyrelsen.
I samband med omarronderingen i norra Leksand fick Leksands 
naturvårdsfond frågan om att lösa in området för att Leksands kommun 
därefter skulle kunna bilda ett naturreservat i området. Naturvårdsfonden 
beslutade sig för att göra det. Dialog fördes med Bastbergs fäbodlag vilka 
ställde sig positiva till saken. Samtal har även förts med Naturvårdsverket 
angående markåtkomstbidrag och ett positivt förhandsbesked till detta har 
beviljats. 
Under 2019 tog kommunen fram ett förslag till beslut och en skötselplan för 
området som skickades på remiss till alla intressenter i området. Ärendet är 
nu klart för beslut. Området är ca 3,15 hektar.

Beslutsunderlag
Utdrag ur kommunstyrelsens sammanträdesprotokoll, daterat 2019-09-24, 
§ 106
Tjänsteutlåtande, daterat 2019-08-09
Förslag till reservatsbeslut och skötselplan samt översiktskarta.

Kommunfullmäktiges beslut
1. Förklara det område som avgränsas på bilagd karta som naturreservat. 
2. Naturreservatets namn ska vara Bastbergs naturreservat.
3. Fastställa skötselplan för naturreservatet, i enlighet med förslaget.
4. Naturvårdsförvaltare ska vara Leksands kommun.

Beslutet skickas till
Naturvårdshandläggare Ville Pokela, för vidarebefordran till berörda 

23



24



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sida
1(3)

Sammanträdesdatum
2019-10-14

Kommunfullmäktige

Justeras Utdrag bestyrks

§ 66 Dnr 2019/443

Svar på motion om skrotbilar

Beskrivning av ärendet
Socialdemokraterna har lagt fram en motion om bortskaffande av skrotbilar. 

Sektorns/avdelningens bedömning

Punkt 1: Leksands kommun ska tillhandahålla juridisk och praktisk hjälp till 
markägare med bortskaffandet av oönskade bilar som dumpats på 
markägarens mark.
Detta sker redan inom ramen för de möjligheter som nuvarande lagstiftning 
medger. Dumpning av fordon i naturen är att betrakta som nedskräpning. I 
första hand är det ägaren till fordonet som ska stå för kostnaden.
Lagstöd för flyttning av fordon
Ett fordon som är felaktigt uppställt samt stör ordning och säkerhet i trafik 
och miljön får i vissa fall flyttas från platsen efter beslut av Trafikverket, 
Polismyndigheten eller kommunen. Beslut om flyttning grundas på lagen 
(1982:129) om flyttning av fordon i vissa fall samt förordningen (1982:198) 
om flyttning av fordon i vissa fall.
Enligt lagen om flyttning av fordon i vissa fall, definieras fordonsvrak 
(skrotbilar) som ”fordon som med hänsyn till sitt skick, den tid under vilken 
det stått på samma plats eller andra omständigheter måste anses övergivet 
och som har ringa eller inget värde”. En skrotbil som flyttas tillfaller 
omedelbart kommunen och ska skrotas snarast möjligt. Kostnaderna för 
flyttning och skrotning faktureras fordonsägaren.
Nuvarande handläggningsrutin
Leksands kommun hjälper idag markägaren med bortskaffandet av oönskade 
bilar som dumpats på deras mark.
En markägare ska uppmana fordonsägaren, i den mån de kan identifiera 
fordonet, att flytta fordonet. Om fordonet inte flyttats kan markägaren 
kontakta Leksands kommun.
När Leksands kommun får information från markägare om att de har ett 
fordon som lämnats på deras mark, åker Trafikenheten ut och tittar på plats. 
Fordonet fotograferas samt, om nummerskyltar finns, hämtas information 
om fordonet och registrerad ägare in från Transportstyrelsen. På fordonet 
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sätts en röd lapp med uppmaning om att flytta fordonet snarast, samt skickas 
ett brev till den registrerade fordonsägaren med uppmaning om att flytta 
fordonet.
Fordon som står på tomtmark får flyttas när fordonet varit uppställt under 
minst 7 dygn i följd efter det att markägaren underrättat fordonsägaren om 
att fordonet inte får vara parkerat på platsen.
Om fordonet är kvar efter denna tid och om fordonsägaren ej är avhörd, 
beställer Leksands kommun hämtning av fordonet av Amsbergs bilaffär och 
bildemontering AB, som Leksands kommun för närvarande har avtal med. 
Ägandet av fordonet övergår till Leksands kommun. Fordonet skrotas och 
kostnaden för hämtning och skrotning av fordonet faktureras fordonsägaren.
Kostnad för hämtning av skrotbil
Enligt nuvarande avtal med Amsbergs Bilaffär & Bildemontering AB 
regleras kostnaden för hämtning av ett fordon inom Leksands kommun till 
1700 kr per fordon, samt 567 kr per fordon för administration. År 2017 
beslutade Trafikenheten om hämtning av 25 stycken fordon, samt 16 fordon 
år 2018. Detta gäller både tomtmark samt kommunal mark.

Punkt 2. Leksands kommun skall införa en lokal skrotbilspremie där boende 
och skrivna i Leksands kommun kan skrota 3 bilar per år.
En nationell skrotbilspremie fanns till och med år 2007.
Leksands kommun har inte någon ekonomisk möjlighet att införa en lokal 
skrotbilspremie utifrån likställighetsprincipen utan det är bättre att arbeta för 
att den nationella skrotningspremien återinförs.

Punkt 3. Leksands kommun skall utan kostnad erbjuda bilägare hjälp med 
bortskaffande så som bärgning av bilar till skrotning.
Som fordonsägare har man ett ansvar enligt lagstiftningen att ta hand om 
uttjänta fordon på ett miljöriktigt sätt. Tillsynsmyndigheten har möjlighet att 
förelägga om att vidta åtgärder.
Kommunen bör inte ta på sig ett ansvar och en kostnad som enligt 
lagstiftningen ligger på den enskilde fordonsägaren.
Branschen har ett system för att underlätta skrotning av bilar, Bilretur, som 
är ett nätverk av auktoriserade bildemonterare. Nätverket samarbetar med 
bilproducenterna.
Det går att inrätta mottagningsställen i kommunen om det är långt till 
närmaste auktoriserade bilskrot.
Nuvarande handläggningsrutin
I fall där skrotbilar förvaras på den egna fastigheten hanterar 
Myndighetsavdelningen (Bygg och Miljö) ärendet som ovårdad fastighet och 
förelägger fastighetsägaren att vidta åtgärder med stöd av Plan- och 

26



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sida
3(3)

Sammanträdesdatum
2019-10-14

Kommunfullmäktige

Justeras Utdrag bestyrks

bygglagen. Då skrotbilar lämnats utanför tomtmark, i naturen, kan beslut 
istället fattas med stöd av Miljöbalken. Ofta är det Trafikenheten som sköter 
det praktiska kring detta med stöd av fordonsflyttningslagen.
Det handlar dock om en resursfråga hur ärendena kan prioriteras i 
förhållande till alla övriga uppgifter som ligger på Myndighetsavdelningen.
Det är givetvis angeläget att skrotbilar, som skräpar ner och utgör en 
miljöfara, forslas bort och hanteras på ett miljöriktigt sätt. Det finns dock 
som nämnts redan lagstiftning och rutiner för att arbeta med detta. Däremot 
saknas ibland resurserna för att agera tillräckligt snabbt och effektivt.

Beslutsunderlag
Utdrag ur kommunstyrelsens sammanträdesprotokoll, daterat 2019-09-24, 
§ 107
Tjänsteutlåtande daterat 2019-06-20
Motion från Axel Agnas Britts (S)

Yrkanden
Sebastian Larsson (M) och Axel Agnas Britts (S) yrkar bifall till 
kommunstyrelsens förslag till beslut, som är att avslå motionen.

Kommunfullmäktiges beslut
Avslå motionen.

Beslutet skickas till
Motionären
Trafikenheten
Myndighetschef Jonas Slars
Miljöchef Olle Ryberg
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§ 67 Dnr 2019/786

Svar på motion om skolsamverkan

Beskrivning av ärendet
Bygdepartiet, Socialdemokraterna och Vänsterpartiet har lagt fram en 
motion om skolsamverkan. 
I motionen framgår att de tre partierna tror på Djurabygden och att det är 
möjligt att bedriva högkvalitativ undervisning vid Djura skola. Vidare 
framförs att det vore positivt för såväl Leksands som Gagnefs kommuner att 
få till stånd ett långsiktigt samarbete över kommungränsen kring 
grundskolan. Det skulle göra kommunerna mindre känsliga för framtida 
svängningar i elevunderlaget. 
Genom att utveckla samverkan skulle man kunna bidra till Djurabygdens 
utveckling och skapa stabila förutsättning för låg- och 
mellanstadieverksamhet i den södra kommundelen och Gagnefs norra 
kommundel.
De tre partierna yrkar i motionen att förvaltningen ges i uppdrag att 
upphandla en extern konsult för att djupgående utreda förutsättningarna till 
en långsiktig skolsamverkan med Gagnes kommun.

Sektorns bedömning
Inför hösten 2018 uppdrog politiken åt förvaltningen att genomföra en 
översyn, av kommunens grundskolor det s.k. ”tilläggsdirektivet” (dnr. 2017/ 
1515). Under rubriken Elevunderlag i tilläggsdirektiven framgår också att: 
Möjligheten till skolgång i närliggande kommuner bör undersökas och 
redovisas.
I den utredning som presenterades i november 2018, redovisas den 
undersökning som förvaltningen vidtog utifrån tilläggsdirektiven. I kapitlet 
Samverkan med andra kommuner framgår det att Gagnefs kommun vid 
förfrågan inte såg någon möjlighet att ta emot elever från Leksand, dvs. 
eleverna vid Djura skola. Vidare såg inte Gagnefs kommun någon 
samverkansmöjlighet med Leksands kommun i nuläget.
Att ta in en extern konsult, såsom förslaget i berörd motion, bör ställas mot 
den kostnad det innebär. Speciellt då frågan har utretts i samband med 
förvaltningens översyn. En översyn som utfördes utifrån politikens direktiv 
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och där en kontinuerlig dialog fördes med presidiet för utskottet för Lärande 
och stöd.
Hur ser juridiken ut kring kommunsamverkan inom grundskolan?
Skollagen medger inte att samverkan mellan kommuner sker via t.ex. avtal 
gällande sådant som innefattar myndighetsutövning i fråga om grundskola, 
vilket exempelvis framgår av skollagen (2010:800) 23 kap. 8 §. Att 
gymnasieskolorna i Leksand och Rättvik kan ha ett nära samarbete har direkt 
stöd i skollagen 15 kap. 30 §. Eftersom motsvarande skrivning inte finns för 
grundskolan kan man utifrån legalitetsprincipen utgå från att det inte är 
möjligt att sluta liknande samverkansavtal. Detta bekräftas också av 
Skolverket efter samtal (2019-08-13).  
Enligt skollagen 10 kap. 30 § ska en elev placeras vid den av kommunens 
skolenheter där elevens vårdnadshavare önskar att eleven ska gå, dvs. det 
som till vardags benämns ”det fria skolvalet”. Denna bestämmelse gäller 
dock inte mellan kommuner, då 10 kap. 25 § reglerar att val till en annan 
kommun endast kan ske om eleven med hänsyn till sina personliga 
förhållanden har särskilda skäl att få gå i den kommunens grundskola. En 
samverkan mellan kommunerna kan alltså inte omfatta mer än en generell 
överenskommelse om att mottagande kommun tar emot elever i mån av plats 
och hemkommunen fattar ett principbeslut om att bevilja interkommunal 
ersättning.
Det finns dock en möjlighet för grundskolor i två kommuner att samverka på 
en djupare organisatorisk nivå genom att gå ihop i ett kommunförbund eller 
en gemensam nämnd med stöd av kommunallagen (2017:725) 3 kap. 8-9 §§. 
Kommunen har vid förfrågan till SKL:s juridiska avdelning fått besked om 
att de tolkar det som möjligt. De sakkunniga på SKL känner dock inte till 
något exempel på kommuner som har valt att organisera grundskolan på 
detta sätt. 
Att det kan vara möjligt utifrån kommunallagen kan utläsas av prop. 
2016/17:171, s. 157: ”En nämnd kan även ha hand om en eller flera 
verksamheter för en del av kommunen eller landstinget. På detta sätt öppnas 
en möjlighet att tillsätta s.k. kommundelsnämnder eller distriktsnämnder. En 
nämnd kan även få ansvaret för verksamheten vid en eller flera anläggningar, 
t.ex. skolor eller sjukhus. Fullmäktige kan besluta att en nämnd ska vara 
gemensam med en annan kommun eller ett landsting (3 kap. 4 § 1-5 KL).”
Gällande möjligheten att skapa en gemensam kommundels-/distriktsnämnd, 
dvs. om det går att avgränsa en nämnds uppdrag till en enskild skola i 
respektive kommun, så är det inte möjligt enligt SKL. En gemensam nämnd 
görs efter ”allt eller inget”-principen. Det innebär att det krävs att båda 
kommunernas hela grundskoleorganisation behöver inrymmas under samma 
nämnd alternativt kommunförbund. 
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Att skapa en formaliserad och organiserad samverkan mellan Leksands och 
Gagnefs grundskolor, mer specifikt kopplat till Djurabygden, skulle alltså 
kräva en bådas grundskoleorganisationer går samman i en gemensam nämnd. 
En nämnd som är fristående från respektive kommuns nämnd för övriga 
skolformer, dvs. förskola och gymnasium. En sammanslagning innebär 
också en stor omorganisation av den politiska strukturen och 
tjänstemannaorganisationen. Det skulle också uppstå flertal utmaningar med 
den kommunala styrningen för skolväsendet som helhet i och med att det blir 
olika nämnder.
Den sammantagna bedömningen är att en nämndsammanslagning skulle 
innebära en mycket stor organisationsförändring för att uppnå den 
begränsade effekten med skolsamverkan kring Djurabygden. 
Utifrån ovanstående faktaredovisning bedöms kostnaden för en extern 
konsult svår att motivera.

Beslutsunderlag
Utdrag ur kommunstyrelsens sammanträdesprotokoll, daterat 2019-09-24, 
§ 108
Tjänsteutlåtande, daterat 2019-08-26
Motion, daterad 2019-06-10

Yrkanden
Tomas Bergsten (C) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag till beslut, 
som är att avslå motionen.
Viktor Zakrisson (S), Kajsa Fredholm (V) och Jimmy Karlsson (BP) yrkar 
bifall till motionen.

Propositionsordning
Ordförande ställer kommunstyrelsens förslag till beslut mot yrkandena om 
bifall till motionen och finner att kommunfullmäktige beslutar i enlighet med 
kommunstyrelsens förslag till beslut. 

Kommunfullmäktiges beslut
Avslå motionen.

Reservationer
Viktor Zakrisson (S), Ingrid Rönnblad (S), Lars Halvarson (S), Axel Agnas 
Britts (S), Kent Dahlquist (S), Liv Lunde-Andersson (S), Erik Varghans (S), 
Siv Mattes Gärtner (S), Jan-Olof Karlsson (S) och Birgitta Jansson (S) 
reserverar sig mot ovanstående beslut till förmån för Viktor Zakrissons (S) 
yrkande.
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Inga Westlund (V), Kajsa Fredholm (V), Markus Kummu (V) och Yvonne 
Ineteg (V) reserverar sig mot ovanstående beslut till förmån för Kajsa 
Fredholms (V) yrkande.
Jimmy Karlsson (BP), Gunnar Fälldin (BP) och Robin Malm (BP) reserverar 
sig mot ovanstående beslut till förmån för Jimmy Karlssons (BP) yrkande. 

Beslutet skickas till
Motionärerna
Sektorschef Carin Fredlin
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§ 68 Dnr 2019/1188

Anmälan av motion om ersättningar till förtroendevalda

Beskrivning av ärendet
Vid dagens sammanträde anmäler Jimmy Karlsson (BP) en motion om 
ersättningar till förtroendevalda. 

Beslutsunderlag
Motion, daterad 2019-09-26

Kommunfullmäktiges beslut
Uppta motionen och överlämna den till kommunfullmäktiges presidium för 
hantering innan kommunstyrelsens beredning.

Beslutet skickas till
Kommunfullmäktiges presidium
Administrativ service
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§ 69 Dnr 2019/442

För kännedom - Yttrande med anledning av revisionens 
granskning av årsredovisning 2018

Beskrivning av ärendet
Kommunrevisionen har granskat Leksands kommuns årsredovisning för 
2018. 
Kommunstyrelsens yttrande över granskningsrapporten har lämnats till 
fullmäktige för kännedom.

Beslutsunderlag
Utdrag ur kommunstyrelsens sammanträdesprotokoll, daterat 2019-09-24, 
§ 102
Tjänsteutlåtande från ekonomichef Lars Bäcksholm, daterat 2019-08-19
Granskningsrapport av bokslut och årsredovisning 2018

Kommunfullmäktiges beslut
Lägga informationen till handlingarna.

Beslutet skickas till
Revisionen
Ekonomiavdelningen
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§ 70 Dnr 2019/822

Rapportering enligt 16 kap. 6 f § socialtjänstlagen av ej 
verkställda beslut enligt 4 kap. 1 § socialtjänstlagen 
samt 9 § LSS - vård och omsorg kvartal 2/2019

Beskrivning av ärendet
Individnämnden ansvarar för utredning och beslut i ärenden som avser 
bistånd enligt 4 kapitlet 1 § socialtjänstlagen och insatser enligt 9 § LSS och 
har rapporteringsskyldighet till kommunfullmäktige enligt 16 § 6 punkten 
socialtjänstlagen samt 28 § LSS. 
Rapporten ska avse de ärenden som utmynnat i ett gynnande beslut som inte 
verkställts inom tre månader. Rapporten ska även avse ärenden där 
verkställighet påbörjats men av någon anledning avbrutits och inte 
verkställts på nytt inom tre månader.
Rapporten ska rapporteras kvartalsvis. 
För andra kvartalet 2019 finns inga ej verkställda beslut att rapportera. 

Beslutsunderlag
Utdrag ur kommunstyrelsens sammanträdesprotokoll, daterat 2019-09-24, 
§ 111
Tjänsteutlåtande, daterat 2019-08-21

Kommunfullmäktiges beslut
Godkänna rapporteringen.

Beslutet skickas till
Sektorschef Ulrika Gärdsback
Avdelningschef Marie van Geffen Blomberg
Avdelningschef Niclas Knuts
Myndighetschef Katja Vestling
Systemansvarig Anna-Maria Jerström
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§ 71 Dnr 2019/821

Rapportering enligt 16 kap. 6 f § socialtjänstlagen av ej 
verkställda beslut enligt 4 kap. 1 § socialtjänstlagen - 
individ- och familjeomsorgen kvartal 2/2019

Beskrivning av ärendet
Individnämnden ansvarar för utredning och beslut i ärenden som avser 
bistånd enligt 4 kapitlet 1 § socialtjänstlagen och insatser enligt 9 § LSS och 
har rapporteringsskyldighet till kommunfullmäktige enligt 16 § 6 punkten 
socialtjänstlagen samt 28 § LSS. 
Rapporten ska avse de ärenden som utmynnat i ett gynnande beslut som inte 
verkställts inom tre månader. Rapporten ska även avse ärenden där 
verkställighet påbörjats men av någon anledning avbrutits och inte 
verkställts på nytt inom tre månader.
Rapporten ska rapporteras kvartalsvis. 
För andra kvartalet 2019 finns 1 ej verkställt beslut att rapportera. 
Ärende 1 – man
Beslut: Socialtjänstlagen, kontaktperson (Enligt 4 kapitlet 1 § 
socialtjänstlagen)
Datum för gynnande beslut: 2018-10-10

Beslutsunderlag
Utdrag ur kommunstyrelsens sammanträdesprotokoll, daterat 2019-09-24, 
§ 112
Tjänsteutlåtande, daterat 2019-08-26

Kommunfullmäktiges beslut
Godkänna rapporteringen.

Beslutet skickas till
Sektorschef lärande och stöd Carin Fredlin
Avd-chef familj och stöd Zilha Fific
Enhetschef individ- och familjeomsorgen Johan Jobs
1:e socialsekreterare Annelie Bylund
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§ 72 Dnr 2019/1189

Interpellation om byutveckling i Djurabygden

Beskrivning av ärendet
I en interpellation från Jimmy Karlsson (BP) ställs frågor till 
kommunstyrelsens ordförande avseende vad som gjorts sedan fullmäktiges 
beslut att bl.a. avsluta undervisningsverksamheten i Djura skola och tillsätta 
en utvecklingsgrupp för Djurabygden.
Vid dagens sammanträde besvarar kommunstyrelsens ordförande Ulrika 
Liljeberg (C) interpellationen.

Beslutsunderlag
Interpellation, daterad 2019-09-26
Interpellationssvar, daterat 2019-10-13

Kommunfullmäktiges beslut
Anse interpellationen besvarad. 

Beslutet skickas till
Jimmy Karlsson (BP)
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§ 73 Dnr 2019/1094

Sammanträdesordning 2020

Beskrivning av ärendet
Förvaltningen har tagit fram ett förslag till sammanträdesordning för 2020. 
Enligt förslaget ska kommunfullmäktige sammanträda följande dagar under 
2020:
Måndagen den 17 februari,
Måndagen den 4 maj,
Måndagen den 8 juni,
Måndagen den 21 september,
Måndagen den 19 oktober, och
Måndagen den 30 november.

Beslutsunderlag
Förslag till sammanträdesordning, registrerat 2019-09-09

Kommunstyrelsens beslut
1. Fastställa sammanträdesordning för kommunfullmäktige 2020, i enlighet 

med förslaget.
2. Sammanträdena börjar kl. 18.30 om inte annat anges i kallelsen.

Beslutet skickas till
Administrativ service
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§ 74 Dnr 2018/1486

Avsägelser och fyllnadsval

Beskrivning av ärendet
Vid sammanträdes behandlas inkomna avsägelser.
Avsägelse har inkommit från Per-Arne Björk (V) avseende uppdraget som 
ersättare i valnämnden.
Avsägelse har även inkommit från Annie Danielsson (M) avseende 
uppdraget som ersättare i kommunfullmäktige.

Beslutsunderlag
Avsägelse från Per-Arne Björk (V), inkommen 2019-09-23
Avsägelse från Annie Danielsson (M), inkommen 2019-10-04

Kommunfullmäktiges beslut
1. Bevilja avsägelse från Per-Arne Björk (V), avseende uppdraget som 

ersättare i valnämnden, och lämna platsen vakant tills vidare.
2. Bevilja avsägelse från Annie Danielsson (M), avseende uppdraget som 

ersättare i kommunfullmäktige, och översända ärendet till Länsstyrelsen i 
Dalarna för ny sammanräkning.

Beslutet skickas till
Administrativ service
Lön- och bemanning
IT-avdelningen
Länsstyrelsen i Dalarna
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