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Per-Erik Ingels (C)
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Organ Kommunfullmäktige

Sammanträdesdatum 2020-12-10

Datum då anslaget sätts upp 2020-12-18 Datum då anslaget tas ned 2021-01-09

Förvaringsplats för protokollet Kommunhuset, administrativ service

Underskrift
Andriette Ivarsson
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Närvarolista
Beslutande

Ledamöter Ulrika Liljeberg (C)
Viktor Zakrisson (S)
Sebastian Larsson (M)
Per-Erik Ingels (C), ordförande
Mikael Kyller (KD)
Ingrid Rönnblad (S)
Inga Westlund (V)
Håkan Blomkvist (SD)
Karin Byström (C)
Jimmy Karlsson (BP)
Aarno Magnusson (C)
Lars Halvarson (S)
Karin Mikkonen (C)
Roger Åström (M)
Ros-Marie Svanborg (S)
Kia Rolands (KD)
Kenneth Dahlström (C)
Yvonne Ineteg (V)
Inger Matsson (SD)
Mats Stenmark (M)
Mats Blomqvist (BP)
Per Florén (L)
Elisabet Ingels (C)
Birgitta Jansson (S)
Per Wiman (KD)
Ewa Fogelström (C)
Per Spik (M)
Axel Agnas (S)
Markus Kummu (V)
Anna-Lena Blomkvist (SD)
Roger Arvidsson (C)
Kerstin Marits (M)
Mats Pettersson (C)
Karin Nyström (S)
Gunnar Fälldin (BP)
Eva Kempff (C)
Margareta Jobs (KD)
Pg Gregard (M)
Mats Erkers (C)
Kajsa Fredholm (V)
Lina Ruuth (SD)
Siv Mattes Gärtner (S)
Ulrica Granberg (M)
Mats Fogelström (C)
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Tjänstgörande ersättare Hans-Olof Bogren (C) ers: Rune Bröms (C)
Mats Backlund (C) ers: Marie Johansson-Grop (C)
Erik Varghans (S) ers: Jan-Olof Karlsson (S)
Liv Lunde-Andersson (S) ers: Kent Dahlquist (S)
Johanna Reichel (M) ers: Sara Shahryari (M)

Övriga närvarande

Ej tjänstgörande ersättare Tomas Bergsten (C)
Andreas Ruuth (SD)

Tjänstemän Socialchef Ulrika Gärdsback, § 62
Kommunikations- och beredskapschef Kristina Backlund, § 62
Kommundirektör Göran Wigert
Administrativ chef Andriette Ivarsson

Övriga -
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Ärendelista

§ 61 Fastställande av dagordning
§ 62 Coronaviruset och Leksands kommun
§ 63 Delårsbokslut per den 31 augusti 2020
§ 64 Taxor och avgifter sociala sektorn 2021
§ 65 Budget 2021-2023
§ 66 VA-taxa 2021
§ 67 Avfallstaxa 2021
§ 68 Taxa för Brandkåren Norra Dalarna 2021
§ 69 Låneram för Leksands kommun
§ 70 Finanspolicy Leksands kommunkoncern
§ 71 Förlängning av nuvarande miljömål för Leksands kommun
§ 72 Direktiv till tillfällig fullmäktigeberedning - Arvodesberedning
§ 73 Val av ledamöter till fullmäktigeberedning om arvoden
§ 74 Kommunstyrelsens reglemente
§ 75 Länsövergripande skolskjutsreglemente
§ 76 Överförmyndare i samverkan i övre Dalarna - samverkansavtal
§ 77 Dataskyddsombud för överförmyndaren
§ 78 Rapportering av ej verkställda beslut enligt 4 kapitlet 1 § socialtjänstlagen - 

biståndshandläggningen kvartal 2/2020
§ 79 Rapportering av ej verkställda beslut enligt 4 kapitlet 1 § socialtjänstlagen - 

individ- och familjeomsorgen kvartal 2/2020
§ 80 Sammanträdesordning 2021
§ 81 Avsägelser och fyllnadsval
§ 82 Anmälan av motion om medborgarnas förslagslåda
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§ 61

Fastställande av dagordning

Beskrivning av ärendet
Kommunfullmäktige fastställer dagordningen.

Yrkanden
Ordföranden, Per-Erik Ingels (C), föreslår att till ärendena som anges i 
kallelsen lägga ärendet Anmälan av motion om medborgarnas förslagslåda 
till dagordningen.

Kommunfullmäktiges beslut
1. Fastställa dagordningen till de ärenden som anges i kallelsen med tillägg 

av ärendet Anmälan av motion om medborgarnas förslagslåda.
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§ 62 Dnr 2020/324

Coronaviruset och Leksands kommun

Beskrivning av ärendet
Vid dagens sammanträde rapporterar förvaltningen muntligen om status i 
verksamheterna samt det kommunikativa läget med anledning av 
spridningen av coronaviruset och sjukdomen covid-19.
För informationen står socialchef Ulrika Gärdsback samt kommunikations- 
och beredskapschef Kristina Backlund.

Kommunledning
- Anställda arbetar på distans i så hög utsträckning som möjligt.
- Det är högre sjukfrånvaro bland personalen än vanligt, särskilt inom 

sociala sektorn.

Sektor samhällsutveckling
- Myndighetsavdelningen har utfört tillsyn enligt lagen (2020:526) om 

tillfälliga smittskyddsåtgärder på serveringsställen. Det har varit 
lugnt på kommunens olika serveringsställen.

- Granberget är öppnat och personalen arbetar utifrån de riktlinjer som 
finns för alpina anläggningar.

- Biblioteken i Leksand och Insjön är stängda. Detta gäller för 
närvarande fram till och med den 15 januari. Det går fortfarande att 
låna böcker och andra media. Biblioteken erbjuder utlämning av 
förbeställda lån.

Sektor verksamhetsstöd
- Kommunikationsavdelningen gör ökade kommunikationsinsatser 

både i sociala medier och lokala medier. Förberedelser görs för att 
kommunicera om restriktioner ändras samt inför jul- och 
nyårsledigheterna, som förväntas ge ökat resande och handel i 
regionen.

- Nytt flexavtal har tagits fram avseende lokalvården. 
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Utbildningssektorn
- Gymnasieskolan kommer att bedriva distans- och fjärrundervisning 

fram till 6 januari 2021. 
- Högstadiet har bedrivit distans- och fjärrundervisning, men kommer 

stegvis att återgå till skolförlagd undervisning.
- För julledigheterna förbereds fritidsverksamhet på Sammilsdalskolan 

och förskoleverksamhet på Myran.

Sociala sektorn
- Personalen använder munskydd eller visir i omvårdnadsnära 

kontakter. Tillgången på skyddsutrustning är god.
- Dagverksamheten för dementa på kommunens särskilda boenden är 

fortsatt öppen.
- Det finns konstaterade fall av covid-19 på Edshultsgårdens särskilda 

boende som hanteras enligt rutin. Smittspridningen har för 
närvarande avstannat på boendet.

- Region Dalarna har meddelat att kommunen nu ska förbereda för 
vaccinationer på särskilda boenden under januari 2021. Efter boende 
på särskilda boenden prioriteras riskgrupper samt personal inom 
vård- och omsorg.

Kommunfullmäktiges beslut
1. Lägga informationen till handlingarna

Beslutet skickas till
Kommunikations- och beredskapschef Kristina Backlund
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§ 63 Dnr 2020/1224

Delårsbokslut per den 31 augusti 2020

Beskrivning av ärendet
I ärendet lämnas delårsbokslut per den 31 augusti 2020 till fullmäktige.
Resultatet för perioden är 29,6 miljoner kronor för kommunen och 43,3 
miljoner kronor för kommunkoncernen. Den ekonomiska prognosen för 
kommunen visar på ett överskott på 3,5 miljoner kronor. Helårsprognosen 
för kommunen är ca 15 miljoner bättre än budget vilket i huvudsak förklaras 
av ökade statsbidrag på grund av pandemin och ersättning för 
sjuklönekostnader. Sektorerna förväntas göra ett underskott på -1,9 miljoner 
kronor under året. Verksamheten har i stor uträckning påverkats av covid-19.
Prognosen för investeringar är 127,5 miljoner kronor jämfört med budget 
207 miljoner kronor. Avvikelserna beror på investeringar som inte hunnit 
genomföras men även på lite lägre kostnader för särskilda boende i Tibble. 
2/5 finansiella mål nås, orsaken till att målen inte nås är framförallt de stora 
investeringarna samt att överskottsmålet inte nås. 
Den verksamhetsmässiga måluppfyllelsen redovisas men utvärderas inte per 
delårsbokslutet då många indikatorer kommer efter delårsbokslutet.
Revisionen har granskat delårsbokslutet. Revisorernas samlade bedömning 
är att resultatet i delårsrapporten inte är förenligt med de av fullmäktige 
beslutade finansiella målen, då tre av fem mål inte bedöms uppnås. Vidare 
uttrycker revisionen att för den, för de verksamhetsmässiga målen, saknar 
underlag för att genomföra en bedömning och därför avstår från att uttala sig 
om resultatet av kommunens verksamhetsmål.

Beslutsunderlag
Utdrag ur kommunstyrelsens sammanträdesprotokoll, daterat 2020-10-26, 
§ 88
Tjänsteutlåtande, daterat 2020-10-15
Delårsrapport per den 31 augusti 2020
Revisionens utlåtande över delårsbokslutet, med bilagor, 
daterade 2020-11-11
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Kommunfullmäktiges beslut
1. Godkänna delårsbokslut per den 31 augusti 2020.

Beslutet skickas till
Kommundirektör Göran Wigert
Ekonomichef Lotta Zackrisson
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§ 64 Dnr 2020/924

Taxor och avgifter sociala sektorn 2021

Beskrivning av ärendet
En översyn har gjorts av avgiftsnivåer inom sociala sektorn. 

Sektorns bedömning
Maxtaxan inom äldreomsorgen i Leksands kommun årligen regleras från 1 
januari i enlighet med vad som följer av förslag från Socialstyrelsen. Den 
nya nivån för maxtaxan 2021 är fastställd till 2 318,83 kronor.
Sektorn bedömer att inte reglera måltidsavgifterna då konsumentprisindex 
för 2020 är mindre än 0,4 procent för första halvåret. En höjning skulle inte 
få någon effekt. En ny översyn kommer att göras inför varje nytt år.
Resor till och från dagverksamhet enligt socialtjänstlagen (SoL) och daglig 
verksamhet enligt lagen om särskilt stöd (LSS) höjs utifrån Dalatrafiks 
biljettkostnader.
Övriga avgifter exempelvis för kost höjs inte.
Ändrade avgiftsnivåer från 1 januari 2021 föreslås enligt nedan.

Avgift 2020 Förslag 2021
Resor dagverksamhet för 
1-10 enkelresor per 
månad 

228 kr/mån 290 kr/mån 

Resor dagverksamhet 
SoL/LSS fler än 10 
resor/månad motsvarar 
månadskort

525 kr/mån 546 kr/månad

Maxtaxan inom 
äldreomsorgen 2 125kr/månad Enligt det fastställda 

nationella belopp när detta 
beslutas

Beslutsunderlag
Utdrag ur kommunstyrelsens sammanträdesprotokoll, daterat 2020-12-26, 
§ 89
Tjänsteutlåtande, daterat 2020-08-18
Meddelandeblad Socialstyrelsen 6/2020
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Yrkanden
Kenneth Dahlström (C) yrkar bifall till förslaget.

Kommunfullmäktiges beslut
1. Anta ändrade avgiftsnivåer inom vård och omsorg, i enlighet med 

förslaget.
2. Fastställa maxtaxa inom äldreomsorgen inom Leksands kommun i 

enlighet med Socialstyrelsens rekommendationer för 2021.
3. Maxtaxan inom äldreomsorgen gäller från 1 januari 2021 och ersätter 

tidigare maxtaxa.

Beslutet skickas till
Socialchef Ulrika Gärdsback
Myndighetschef Katja Vestling
Avgiftshandläggare Eija-Lisa Lehtola
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§ 65 Dnr 2020/478

Budget 2021-2023

Beskrivning av ärendet
Kommunen ska varje år upprätta en budget för nästkommande kalenderår 
och en plan för de efterföljande två åren. Förvaltningens förslag till 
budgetramar för åren 2021-2023 baserar sig på tidigare beslutade ramar för 
2020-2022 inklusive de åtgärder som ingick där. Justeringar har gjorts för 
ändrade volymer (fler/färre barn/elever/äldre) inom verksamheterna i 
utbildningssektorn samt i den sociala sektorn. Budgeten har även justerats 
för aktuella kapital- och lönekostnader samt pensioner.
Förvaltningens förslag präglas av den osäkerhet som den globala ekonomin 
har medfört avseende både skatteintäkter och kommunens verksamhet. 
Bland annat har inte de besparingar och effektiviseringar som beslutades av 
kommunfullmäktige förra året inte fullt ut kunnat implementeras och mot 
bakgrund av detta anser förvaltningen att inga nya besparingar bör läggas för 
2021. Kommunen har avsatt delar av tidigare års överskott i en 
resultatutjämningsreserv (RUR) för att kunna utjämna 
konjunktursvängningar, totalt omfattar reserven 60,6 miljoner kronor. 
Underskottet för 2021 föreslås täckas av resultatutjämningsreserven.

Bedömning
Alliansen delar förvaltningens bedömning att det, mot bakgrund av den 
pågående pandemin och de stora osäkerhetsfaktorer som följt, inte är aktuellt 
med ytterligare besparingar i kommunens verksamheter. Dock behöver 
nödvändiga volymjusteringar göras utifrån förändringar av antal barn, elever 
och äldre i våra verksamheter. Vi ser vikten av att snarast inleda arbetet med 
att genomlysa både verksamheter och interna styrmodeller i syfte att 
identifiera lämpliga åtgärder för en budget i balans för kommande år. 
Den pågående pandemin har tydligt visat att kommunens verksamhet är 
mycket viktig och efterfrågad. Under det gångna året har vi sett nya 
arbetssätt och metoder inom både politik och förvaltning. Vi har fått anpassa 
en del av det vi gör, men vi har även haft starkt fokus på att de större 
utvecklingsprojekten som t ex fortsatt byggande av bostäder, sporthall och 
ett nytt särskilt boende har prioriterats. 
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Med den osäkerhet som råder om bl.a. den ekonomiska utvecklingen så är 
det viktigare än någonsin att använda de resurser – både personella och 
finansiella – på bästa sätt. Vi kommer därför föreslå kommunstyrelsen att 
under 2021 ha fem särskilda fokusområden – grundskola, LSS, miljö, 
digitalisering och arbetsmiljö. 
Dessa områden är av stor vikt för att vi ska vara en attraktiv kommun som vi 
är och fortsatt vill vara. Dessa fokusområden kompletterar arbetet med den 
av kommunfullmäktige beslutade visionen och de tio beslutade målen. 
Arbetet med dessa fokusområden innebär djupare kunskapsinhämtning, 
uppföljning och förstärkt dialog mellan KS/utskotten och 
förvaltningen/sektorerna inom just dessa områden.
Vi föreslår att det friskvårdsbidrag som finns med i förvaltningens förslag 
ytterligare utreds och därför minskas den budgetposten till 500 000 kronor 
för 2021. Anledningen till att en utredning behövs är att se över hur 
kommunen med ett friskvårdsbidrag kan minska sjukskrivningarna och vilka 
andra åtgärder som behövs för att minska sjuktalen. I enlighet med den 
fastighetsutredning som gjorts av förvaltningen tillförs 500 000 kronor under 
2021 för att skapa en tjänst som fastighetschef/lokalstrateg.
Som det står i förvaltningens förslag har kommunen med anledning av de 
höga ambitioner ett stort investeringsbehov. Detta gör det extra viktigt med 
en budget i balans kommande år för att ekonomiskt kunna genomföra våra 
ambitioner. Det är även viktigt att vi har en gedigen process för själva 
besluten kring våra satsningar. Allmänna utskottet har därför redan gett 
förvaltningen i uppdrag att under våren 2021 redovisa förslag på en 
förbättrad investeringsprocess.
Därför förslås att ett antal objekt lyfts ut ur förvaltningens förslag till 
investeringar för att sedan kunna redovisas, bedömas och beslutas i enlighet 
med de nya rutinerna. Det avser nytt särskilt boende Edshult, förskolorna 
Igelkotten och Rosen, matsalar vid Gästis och Åkerö skola samt båthamn 
Finnviken.
Alliansen prioriterar dock redan nu 14 miljoner kronor under åren 2021-2024 
för investeringar inom grundskolan främst syftande till en bättre arbetsmiljö 
för både medarbetare och elever.

Beslutsunderlag
Utdrag ur allmänna utskottets sammanträdesprotokoll, daterat 2020-10-26, 
§ 90
Alliansens förslag till budget 2021-2023, daterad 2020-10-26
Tjänsteutlåtande, daterat 2020-09-30
Kompletterande tjänsteutlåtande, daterat 2020-10-16
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Förvaltningens förslag till mål och budget 2021-2023 inklusive 
investeringsbudget 2021-2024
Socialdemokraternas förslag till budget 2021-2023, inkommen 2020-11-09
Sverigedemokraternas förslag till budget 2021-2023, inkommen 2020-11-18
Bygdepartiets förslag till budget 2021-2023, inkommen 2020-11-23
Vänsterpartiets förslag till budget 2021-2023, inkommen 2020-11-30

Yrkanden
Ulrika Liljeberg (C), Sebastian Larsson (M), Kerstin Marits (M) Per 
Floren (L), Karin Mikkonen (C), Mikael Kyller (KD), Kenneth Dahlström 
(C) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag till budget 2020-2023.
Viktor Zakrisson (S) yrkar bifall till Socialdemokraternas förslag till budget 
2021-2023.
Markus Kummu (V) och Inga Westlund (V) yrkar bifall till Vänsterpartiets 
förslag till budget 2021-2023.
Anna-Lena Blomkvist (SD) yrkar bifall till Sverigedemokraternas förslag till 
budget 2021-2023.
Jimmy Karlsson (BP) yrkar bifall till Bygdepartiets förslag till budget 2021-
2023.

Ajournering
Mötet ajournerades från kl. 20.20-20.30 i samband med detta ärende.

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 2021 till 21,82 kr per 

skattekrona.
2. Anta förvaltningens förslag till verksamhetsmässiga och finansiella mål 

och ramarna för budget 2021-2023 samt investeringsbudget 2021-2024, 
med de förändringar som angetts ovan.

3. Uppdra till förvaltningen att med anledning av kommunsektorns nya 
ekonomiska situation inför 2022 utreda de nuvarande finansiella målen 
och återkomma med förslag till nya långsiktigt hållbara finansiella mål.

14



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sida
4(4)

Sammanträdesdatum
2020-12-10

Kommunfullmäktige

Justeras Utdrag bestyrks

4. Uppdra till förvaltningen att utreda och lämna förslag till 
kommunstyrelsen på hur kommunens friskvårdsarbete för personalen ska 
utformas och genomföras på lämpligast sätt utifrån de behov som finns. 

5. Uppdra till förvaltningen att ta fram dels ett förslag till ändringsbudget 
för beslut före juli 2021, dels ett förslag på en budget i balans för 2022.

Reservationer
Viktor Zakrisson (S), Ingrid Rönnblad (S), Lars Halvarson (S), Axel Agnas 
(S), Erik Varghans (S), Liv Lunde-Andersson (S), Ros-Marie Svanborg (S), 
Siv Mattes Gärtner (S), Karin Nyström (S) och Birgitta Jansson (S) 
reserverar sig mot ovanstående beslut till förmån för Socialdemokraternas 
förslag till budget.
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 Mats Blomqvist (BP) 
reserverar sig mot ovanstående beslut till förmån för Bygdepartiets förslag 
till budget.

Beslutet skickas till
Kommundirektör Göran Wigert
Ekonomichef Lotta Zackrisson
Sektorchefer
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§ 66 Dnr 2020/1230

VA-taxa 2021

Beskrivning av ärendet
Styrelsen för Leksand Vatten AB rekommenderar kommunfullmäktige att 
anta föreslagna ändringar avseende taxa för allmänna vattentjänster. 
Enligt förslaget ska taxorna ändras enligt följande:
• Brukningsavgifterna höjs med 5 %
• Anläggningsavgiften höjs med 10 %
Anledningen till föreslagna ändringar är att VA-kollektivet ska bära sina 
egna kostnader.

Beslutsunderlag
Utdrag ur kommunstyrelsens sammanträdesprotokoll, daterat 2020-11-09, 
§ 97
Utdrag ur Leksand Vatten AB:s sammanträdesprotokoll, daterat 2020-09-17, 
§ 49
Tjänsteutlåtande, 2020-09-24
Förslag till Taxa för allmänna vattentjänster 2021

Kommunfullmäktiges beslut
1. Anta taxa för allmänna vattentjänster (VA-taxa) för 2021, i enlighet med 

förslaget.
2. Ny taxa gäller från 1 januari 2021 och ersätter tidigare taxa.

Beslutet skickas till
Leksand Vatten AB
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§ 67 Dnr 2020/1231

Avfallstaxa 2021

Beskrivning av ärendet
Styrelsen för Leksand Vatten AB rekommenderar kommunfullmäktige att 
anta föreslagna ändringar i avfallstaxan för 2021.
Höjning av avfallstaxan föreslås med 5% enligt följande:

- Höjningen är en konsekvens av ökade kostnader för behandling av 
brännbart restavfall samt brännbart grovavfall från ÅVC på grund av 
ändrade priser mot upphandlad förbränningsanläggning (till följd av 
skärpta utsläppskrav) samt fjärrtransporter av samtliga avfallsslag på 
grund av nytt avtal som innebär ökade kostnader mot tidigare. 

- Höjning föreslås avseende fast avgift (avser grovavfall till ÅVC) 
endast för villor, fritidshus och flerbostadshus. Höjning föreslås ej för 
fast avgift företag då företag betalar för lämnade mängder avfall via 
företagsbiljett. 

- Höjning föreslås avseende hämtningsavgifter endast för de tjänster i 
avfallstaxan som avser brännbart restavfall då de ökade kostnaderna i 
huvudsak avser förbränning. 

- Avgift för Gemensamt hämtställe föreslås höjas till 60% av avgiften 
för helår eller fritidshus för motsvarande tjänst. Idag är avgiften för 
gemensamt hämtställe 50 % av motsvarande avgift för villa eller 
fritidshus. Avgiften är en konsekvens av ökade kostnader för 
gemensamma hämtställen då möjligheten finns att lämna större 
mängder hushållsavfall än vid enskild hämtning vilket ger ökade 
kostnader. Avgiften föreslås höjas både för brännbart restavfall samt 
för matavfall.

- Hämtningsavgifter för hushåll som har lite restavfall/är duktiga på att 
källsortera höjs ej (var åttonde vecka och delning av kärl). 

I övrigt föreslås oförändrad avfallstaxa och oförändrad slamtaxa. 
Anledningen till förslagen är att avfalls- respektive slamkollektivet ska bära 
sina egna kostnader.
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Beslutsunderlag
Utdrag ur kommunstyrelsens sammanträdesprotokoll, daterat 2020-11-09, 
§ 98
Utdrag ur Leksand Vatten AB:s sammanträdesprotokoll, daterat 2020-09-17, 
§ 48
Tjänsteutlåtande, daterat 2020-09-17
Förslag till avfallstaxa 2020

Kommunfullmäktiges beslut
1. Anta avfallstaxa för 2021, i enlighet med förslaget.
2. Ny taxa gäller från 1 januari 2021 och ersätter tidigare taxa.

Beslutet skickas till
Leksand Vatten AB
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§ 68 Dnr 2020/868

Taxa för Brandkåren Norra Dalarna 2021

Beskrivning av ärendet
Från och med den 1 januari 2019 bedriver kommunalförbundet Brandkåren i 
Norra Dalarna fem kommuners räddningstjänst (Leksand, Mora, Orsa, 
Vansbro och Älvdalen). Nuvarande taxa för räddningstjänsten är från 2018 
och bildande av det gemensamma förbundet. Behov finns att reglera taxan 
utifrån förändrat index och förändring avseende möjlighet att debitera 
medlemskommuner för utbildning i hjärt-/lungräddning. Taxan anses inte 
reglera hela brandkårens verksamhetsområde och därför krävs tillägg 
avseende extern utbildning samt övrig uppdragsutbildning för 
kommunanställda.
Direktionen för BRAND beslutade den 14 maj 2020 att godkänna förslag till 
ny taxa från 1 januari 2021.  Direktionen rekommenderade medlems-
kommunerna att fatta beslut om taxa i enligt med förslag. För att taxan ska 
gälla krävs likalydande beslut i samtliga kommunfullmäktige. 

Sektorns
Taxorna har inte justerats sedan 2018 och det förslag till revidering som 
presenteras innehåller rimliga uppräkningar av taxorna. Förslaget innebär 
även att den kommuninterna HLR-utbildningen blir avgiftsfri för 
kommunerna och att utbildningen ingår i medlemsbidraget. Detta är ett 
välkommet förtydligande.

Beslutsunderlag
Utdrag ur kommunstyrelsens sammanträdesprotokoll, daterat 2020-11-09, 
§ 99
Tjänsteutlåtande, daterat 2020-09-23
Protokoll Direktionen Brandkåren Norra Dalarna, daterat 2020-05-14
Underlag förslag till taxa, daterat 2020-04-30

Kommunfullmäktiges beslut
1. Anta taxa för Brandkåren Norra Dalarna, i enlighet med förslaget.
2. Ny taxa gäller från 1 januari 2021 och ersätter tidigare taxa.
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3. Besluten gäller under förutsättning att samtliga medlemskommuner fattar 
likalydande beslut. 

Beslutet skickas till
Kommunfullmäktige
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§ 69 Dnr 2020/478

Låneram för Leksands kommun

Beskrivning av ärendet
Leksands kommun har idag en av kommunfullmäktige beslutad låneram på 
350 miljoner kronor. En höjning av låneramen har länge varit aviserad för att 
klara finansieringen av beslutade investeringar. Investeringstakten har dock 
varit lägre än planerat och resultatet bättre än förväntat 2020 och ramen har 
därmed varit tillräcklig. Nyupplåningen under 2020 uppgår hittills till 50 
miljoner kronor. Lånen uppgår i slutet på oktober 2020 till 310 miljoner 
kronor och kommunen har god likviditet. Det beslutade bygget av 
sporthallen och det särskilda boendet i Tibble fortskrider och bedöms följa 
plan vilket medför höga investeringsutgifter de kommande månaderna. För 
att inte hamna i ett läge där låneramen inte håller föreslås en höjning av 
ramen från och med 2021 som möjliggör genomförande av beslutade 
investeringar. 

Sektorns bedömning
Kommunen investeringsutrymme utan att uppta nya lån motsvarar 
avskrivningar plus årets resultat. Leksand har årligen avskrivningar som 
motsvarar cirka 45 miljoner kronor och gjorde under 2019 ett överskott på ca 
9 miljoner kronor. Beslutade investeringar 2020 uppgår till 207 miljoner 
kronor. Utfallet är i slutet på oktober ca 70 miljoner kronor och prognosen 
drygt 100 miljoner kronor. 
I större investeringsprojekt är det svårt att exakt tidsätta utbetalningarna men 
det finns framtagna planer och en process för ekonomisk uppföljning av 
bland annat Tibble. Under hösten har både bygget av Tibble och sporthallen 
kommit in i en ny fas och nya investeringar på cirka 200 miljoner kronor 
förväntas beslutas i samband med mål och budget 2021-2023. 
För att skapa handlingsutrymme och möjliggöra genomförande av beslutade 
investeringar föreslås att låneramen höjs till 550 miljoner kronor för 
Leksands kommun. Utrymmet ryms väl inom fastställda limiter av 
Kommuninvest. 
Förvaltningen avser att tillsammans med de kommunala bolagen återkomma 
med en långsiktig investeringsplan under 2021. 
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Beslutsunderlag
Utdrag ur kommunstyrelsens sammanträdesprotokoll, daterat 2020-11-09, 
§ 101
Tjänsteutlåtande, daterat 2020-10-27

Kommunfullmäktiges beslut
1. Höja låneramen för Leksand kommun till 550 miljoner kronor.

Beslutet skickas till
Kommundirektör Göran Wigert
Ekonomichef Ann-Charlotte Zackrisson
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§ 70 Dnr 2019/1402

Finanspolicy Leksands kommunkoncern

Beskrivning av ärendet
Enligt 11 kap. 3 § kommunallagen ska fullmäktige besluta om riktlinjer för 
medelsförvaltningen och enligt 11 kap. 4 § ska fullmäktige även besluta om 
riktlinjer för medel avsatta för pensionsförpliktelser. Kommuner ska vidare 
enligt 11 kap. 2 § förvalta sina medel med god avkastning och betryggande 
säkerhet.

Sektorns bedömning
Ett förslag till finanspolicy har tagits fram utifrån bestämmelserna i 
kommunallagen. Dock behandlas inte förvaltning av pensionsförpliktelser då 
Leksands kommun inte har några placeringar för sina pensionsförpliktelser. 
Föreslagen finanspolicy gäller förutom primärkommunen även de helägda 
bolagen Leksandsbostäder AB och Leksand Vatten AB. Samråd har skett 
med bolagen inför framtagandet av finanspolicyn och parterna uppfyller 
policyn individuellt och på koncernnivå.
För kapitalbindning föreslås att maximalt 33 % av lånen får förfalla inom en 
12-månadersperiod, detta för att minska risken för att inte kunna omsätta 
lånen. 
Räntebindningen, dvs den genomsnittliga räntebindningstiden är satt till 
mellan 2-5 år. Detta för att få en spridning av räntan och därmed minska 
risken för snabbt stigande räntekostnader. 
Vidare tydliggörs ansvarsfördelning gällande finansiella frågor mellan 
tjänstemän och politiker. Även rapporteringens omfattning tydliggörs, detta 
är bland annat utifrån lagen (2018:597) om kommunal bokföring och 
redovisning (LKBR) där det framgår att ränte- och kapitalbindning m.m. ska 
rapporteras i årsredovisningen. 
Slutligen framgår också godkända motparter och godkända instrument för 
upplåning.

Beslutsunderlag
Utdrag ur kommunstyrelsens sammanträdesprotokoll, daterat 2020-11-09, 
§ 100
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Tjänsteutlåtande, daterat 2020-10-27
Förslag till finanspolicy

Yrkanden
Ulrika Liljeberg (C) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag till beslut.

Kommunfullmäktiges beslut
1. Anta finanspolicy för Leksands kommunkoncern, i enlighet med 

förslaget.

Beslutet skickas till
Kommundirektör Göran Wigert
Ekonomichef Lotta Zackrisson
Leksand Vatten AB
Leksandsbostäder AB

24



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sida
1(2)

Sammanträdesdatum
2020-12-10

Kommunfullmäktige

Justeras Utdrag bestyrks

§ 71 Dnr 2019/1017

Förlängning av nuvarande miljömål för Leksands 
kommun

Beskrivning av ärendet
Kommunens miljöpolicy och miljömål 2012-2020 ska bidra till en hållbar 
utveckling. Miljömålen består av tre delar: en naturvårdsplan, en miljöplan 
och en energi- och klimatplan. I miljömålen finns både åtgärder som ska 
utföras i den kommunala verksamheten och sådana som riktar sig till 
kommunens hela geografiska område. 
Kommunstyrelsen gav, vid sammanträdet den 27 januari 2020, förvaltningen 
i uppdrag att under våren 2020 utvärdera nu gällande miljömål samt ta fram 
förslag på inriktning och ambitionsnivå för nya miljömål. Våren 2020 kom 
dock att präglas av Covid-19-pandemin och förvaltningen ställde om sitt 
arbete till koncentration på krishantering. Arbetet med att ta fram nya 
miljömål försenades således kraftigt både tids- och resursmässigt. Ett förslag 
till ny naturvårdsplan under namnet natur- och friluftsplan kunde arbetas 
fram men övriga planer, som omfattar ett större verksamhetsområde och 
därmed hela kommunkoncernen, har istället startat under hösten 2020.  

Sektorns bedömning
Samhällsutvecklingssektorn bedömer att Leksands kommun är i behov av en 
giltig miljöpolicy och giltiga miljömål. De aktuella gäller fram till slutet av 
december 2020 och på grund av ovannämnda förseningar har arbetet med att 
ta fram nya således startat först denna höst. Eftersom det är en omfattande 
arbetsprocess som kräver både tid, personella resurser samt samarbete och 
dialog, både internt, inom kommunkoncernen och med externa aktörer och 
invånare beräknas arbetet vara klart hösten 2021. En tidsperiod utan 
miljömål vore dock inte att rekommendera då strävan efter att nå alla mål 
behöver fortsätta medan nya arbetas fram.

Beslutsunderlag
Utdrag ur kommunstyrelsens sammanträdesprotokoll, daterat 2020-11-09, 
§ 104
Tjänsteutlåtande, daterat 2020-10-26
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Miljöpolicy och miljömål 2012-2020, antagna 2012-11-26, § 110, senast 
ändrade av KF 2015-06-08, § 96

Kommunfullmäktiges beslut
1. Nuvarande miljömål gäller till och med den 31 december 2021, förutsatt 

att fullmäktige inte beslutar om nya miljömål innan dess. 

Beslutet skickas till
Hållbarhetsstrateg Anna Tägtström Visconti
Kommundirektör Göran Wigert 
Sektorschef Samhällsutveckling Åke Sjöberg 
Tf Miljöchef och Myndighetschef, Jonas Slars
Avdelningschef strategisk planering Anna Ograhn 
Avdelningschef Liselotte Målarbo
Konsult, Johan Lundin 
Fastighetschef Leksandsbostäder AB Pelle Lindkvist 
Strateg avfall Dala Vatten och Avfall AB Malin Liss Lundeberg
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§ 72 Dnr 2020/796

Direktiv till tillfällig fullmäktigeberedning - 
Arvodesberedning

Beskrivning av ärendet
I anslutning till fullmäktiges beslut om budget 2020-2022 (KF 2019-10-14, 
§ 64) uppdrogs fullmäktiges presidium att utreda effektiviseringar inom den 
politiska organisationen. Inom ramarna för detta uppdrag mottog presidiet 
synpunkter och frågor gällande nivåer och konstruktionen för arvoden till 
förtroendevalda. 
I sin rapportering av uppdraget meddelade presidiet att den avsåg återkomma 
med direktiv för en fullmäktigeberedning (tillfällig) rörande ersättningar och 
arvoden till förtroendevalda. 

Presidiets bedömning
Kommunfullmäktiges presidium föreslår att en tillfällig 
fullmäktigeberedning inrättas med uppdrag att: 

- göra en översyn av principer, regler och nivåer för ekonomiska 
ersättningar till kommunens förtroendevalda i nämnder, styrelse, 
bolag och andra organ, från och med nästa mandatperiod

- upprätta beskrivningar av uppdrag med årsarvoden och vilka övriga 
förtroendeuppdrag som förväntas följa med respektive uppdrag

- se över och vid behov föreslå ändringar i kommunens regler om 
partistöd.

Efter fullgjort uppdrag skriftligt rapportera resultatet av arbetet till 
kommunfullmäktige. 
I den slutliga rapporteringen ska ett förslag lämnas avseende nytt 
arvodesreglemente för förtroendevalda i Leksands kommun för 2023-2026.

Tidsram 
Arvodesberedningen föreslås tillsättas för tiden, 2021-01-01 — 2021-11-30. 
Delrapportering av beredningens arbete bör göras till kommunfullmäktiges 
sammanträde i juni 2021. 
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Arvodesberedningens uppdrag med förslag till beslut ska lämnas i sådan tid 
att förslag till beslut kan beredas av kommunstyrelsen inför slutligt beslut i 
fullmäktige i samband med att arvodesberedningen upphör, senast vid 
utgången av november 2021.

Ledamöter och valet av dessa
Beredningen ska utgöras av nio ledamöter som väljs av fullmäktige. Varje 
parti i fullmäktige erbjuds att delta med en ledamot. Därutöver ska i 
beredningen ingå en ordförande i form av fullmäktiges ordförande. Bland de 
övriga ledamöterna utser fullmäktige en vice ordförande. Inga ersättare 
tillsätts för ledamöterna.
Valbar som ledamot i beredningen är den som är folkbokförd i kommunen, 
har fyllt 18 år och är medborgare i Sverige eller någon annan av EU:s 
medlemsstater, medborgare i Island eller Norge. För övriga utlänningar 
gäller att de varit folkbokförda i Sverige tre år i följd. 
Det innebär att kommunfullmäktige kan välja personer som inte redan är 
förtroendevalda. Genom kommunfullmäktiges val blir dessa personer 
förtroendevalda. 

Beredningens arbetssätt 
 Beredningen ska upprätta en arbetsplan med utgångspunkt från 

fullmäktiges direktiv och beslutar hur tiden ska fördelas mellan olika 
aktiviteter. 

 Beredningen ska ses som en arbetsgrupp där de som ingår förväntas vara 
aktiva under sammanträdena och löpande förankra beredningens arbete i 
det egna partiet och inhämta synpunkter. 

 Beredningen får inhämta de upplysningar och yttranden som behövs från 
kommunstyrelsen, utskott, andra nämnder och anställda för att 
beredningen ska kunna fullgöra sitt uppdrag. 

 Beredningen är skyldig att under arbetets gång föra mötesanteckningar. 
Ordföranden ansvarar för att detta görs.

 I de fall beredningen anser sig behöva vägledning i t.ex. inriktning eller 
avgränsning ska beredningens presidium väcka frågan till 
kommunfullmäktiges och kommunstyrelsens presidier.

 Ifall beredningen anser sig behöva förlängning av uppdraget, kan 
beredningspresidiet anhålla om anstånd. Gäller anståndet två månader 
eller mindre tar fullmäktiges presidium beslut som anmäls till 
fullmäktige. Gäller anståndet tre månader eller längre tar fullmäktige 
beslut.
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 Enkel majoritet gäller i fråga om vilket förslag som är beredningens och 
eventuella andra beslut som beredningen behöver fatta. Ordföranden har 
utslagsröst. 

Närvarorätt för utomstående 
Beredningen har rätt att kalla utomstående för att lämna upplysningar. 
Beredningen ska därvid vara särskilt uppmärksam ifråga om jäv och 
jävsregler. 

Medgivande till offentliga möten 
Fullmäktigeberedningens sammanträden ska normalt hållas inom stängda 
dörrar. Beredningen får dock besluta att sammanträde ska vara offentligt. 

Initiativrätt 
Tillfällig fullmäktigeberedning får inte väcka egna ärenden utöver 
uppdraget. 

Tjänstemannastöd 
För att stödja beredningen i fråga om medverkan i planering, dokumentation 
av beredningens arbete och eventuell omvärldsbevakning avsätts resurs från 
sektor verksamhetsstöd, administrativ service. 
Stöd och upplysningar får även inhämtas från HR-avdelningen och 
ekonomiavdelningen. Tjänstemannastödet ska hanteras inom ordinarie 
verksamhet. 

Beslutsunderlag
Utdrag ur kommunstyrelsens sammanträdesprotokoll, daterat 2020-11-09, 
§ 109
Presidiets utlåtande med förslag till direktiv, daterat 2020-08-25

Kommunfullmäktiges beslut
1. Tillsätta kommunfullmäktigeberedning om arvoden under tidsperioden 

2021-01-01 — 2021-11-30.
2. Anta direktivet för den tillfälliga fullmäktigeberedningen om arvoden, i 

enlighet med förslaget.
3. Delrapportering av beredningens arbete ska ske vid kommunfullmäktiges 

sammanträde i juni 2021.
4. Arvodesberedningens uppdrag med förslag till beslut ska lämnas i sådan 

tid att förslag till beslut kan beredas av kommunstyrelsen inför slutligt 
beslut i fullmäktige i samband med att arvodesberedningen upphör, 
senast vid utgången av november 2021.
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Beslutet skickas till
Kommunfullmäktige
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§ 73 Dnr 2020/796

Val av ledamöter till fullmäktigeberedning om arvoden

Beskrivning av ärendet
Fullmäktige har beslutat att tillsätta en fullmäktigeberedning avseende 
arvoden. Beredningen kommer att vara verksam under 2021.
De respektive partierna har föreslagit följande förtroendevalda till 
beredningen om arvoden:

- Per-Erik Ingels (C), ordförande
- Karin Byström (C)
- Mats Stenmark (M)
- Per Wiman (KD)
- Torbjörn Axklint (L)
- Erik Varghans (S)
- Kajsa Fredholm (V)
- Robin Malm (BP)
- Andreas Ruuth (SD)

Kommunfullmäktiges beslut
1. Välja förtroendevalda till beredningen om arvoden, i enlighet med 

förslaget.

Beslutet skickas till
Per-Erik Ingels (C)
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§ 74 Dnr 2019/1493

Kommunstyrelsens reglemente

Beskrivning av ärendet
I kommunallagen (2017:725) finns grundläggande bestämmelser om 
kommunstyrelsen. Grunden är att fullmäktige ska tillsätta en styrelse och 
tillsätta de nämnder som utöver styrelsen behövs för att fullgöra kommunens 
uppgifter enligt kommunallagen och andra författningar. 
Utöver kommunallagens reglering finns idag bestämmelser om 
kommunstyrelsens roll, arbetsformer och indelning i utskott samt dess ansvar 
enligt olika typer av lagstiftning i ett reglemente, antaget av 
kommunfullmäktige den 10 juni 2013, § 68. I reglementet nämns även 
kommunstyrelsens förvaltning i form av den tjänstemannaorganisation som 
leds av kommundirektören och i vilka s.k. sektorer den är indelad i. Med 
undantag för mindre justeringar är reglementet oförändrat sedan dess det 
antogs.
I Leksands nämndorganisation är kommunstyrelsen den nämnd som ansvarar 
för de flesta av de uppgifter som kommunen har inom olika typer av 
lagstiftning. Kommunstyrelsens har idag fyra utskott som har 
beredningsansvar inför ärenden till kommunstyrelsen, men även i viss 
utsträckning rätt att fatta beslut i ärendetyper och ärendegrupper som 
delegerats till utskottet av kommunstyrelsen. 
I detta ärende föreslås ett nytt reglemente för kommunstyrelsen, för beslut i 
kommunfullmäktige

Bedömning
Det är fullmäktige som avgör vilka nämnder som ska finnas och bestämmer 
vilken nämnd som ska hantera vilken uppgift, om detta inte särskilt följer av 
viss lagstiftning. Genom ett reglemente klargör fullmäktige 
uppgiftsfördelningen mellan kommunstyrelsen och övriga nämnder och 
fullmäktige ansvarar därvid för att det i styrelsen och övriga nämnder finns 
en heltäckande hantering av kommunala ärenden som inte är av sådan 
karaktär att de ska hanteras av fullmäktige. Detta samt att reglera 
kommunstyrelsens eller annan nämnds övergripande arbetsformer får sägas 
vara syftet med ett reglemente. 

32



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sida
2(3)

Sammanträdesdatum
2020-12-10

Kommunfullmäktige

Justeras Utdrag bestyrks

I ärendet föreslås ett nytt reglemente som fokuserar på styrelsens lednings- 
styrnings- och uppföljningsfunktion samt de andra särskilda uppgifter som 
styrelsen behöver ha i den nämndorganisation som finns i Leksands 
kommun. Det finns idag fyra utskott i kommunstyrelsen och det finns en 
samlad förvaltning under kommunstyrelsen. I ärendet föreslås ingen annan 
organisationsmodell. Däremot föreslås det brytas ner i ytterligare 
styrdokument som reglerar hur kommunstyrelsen bereder ärenden inom sig 
och hur den samlade förvaltningen ska styras. 
Det reglemente som gäller idag har ett generellt behov av att uppdateras, 
utan att för den delen i grunden ändra kommunstyrelsens roll i kommunen. 
Det finns lagstiftningshänvisningar och formuleringar i reglementet som med 
tiden blivit inaktuella. Strukturen kan ändras till att bli mer översiktlig. 
Därtill är dagens reglemente mer detaljerat än nödvändigt i fråga om 
förvaltningens roll och uppbyggnad samt i fråga om hur styrelsen arbetar 
internt med beredningen av ärenden inom styrelsen.
I reglementet antaget 2013 anges vidare vad respektive sektor heter i 
förvaltningsorganisationen heter, vilket inte bedöms nödvändigt. Likaså 
reglerar den kommundirektörens uppgifter, trots att sådana uppgifter idag 
dels regleras i kommunallagen, dels är något som kommunstyrelsen enligt 
kommunallagen har i uppgift att besluta om i form av en instruktion. Den 
samlade kommunstyrelseförvaltningen är inte något som ska detaljstyras i ett 
reglemente antaget av fullmäktige utan är något som styrelsen leder och 
följer upp genom särskilda eller generella instruktioner till 
kommundirektören och den förvaltning som denna är chef över. Vid sidan 
om detta råder även kommunstyrelsen genom sin delegeringsordning över 
vilka utskott eller vilka anställda i olika delar av förvaltningen som beslutar i 
de ärendetyper som fullmäktige genom reglementet överlämnat till 
kommunstyrelsen. 
Vilket utskott som bereder vilken fråga inom kommunstyrelsen är heller inte 
primärt någon fråga för kommunfullmäktige. Enligt kommunallagen får 
fullmäktige bestämma att en nämnd ska ha ett eller flera utskott. Om 
fullmäktige inte har bestämt något om utskott, får nämnden själv bestämma 
att utskott ska finnas. Inte heller vad de olika utskotten heter eller vilken del 
av förvaltningen som rapporterar till vilket utskott är rimligtvis sådana frågor 
av principiell beskaffenhet eller annars större vikt, som ska vara förbehållna 
fullmäktige. Dessa frågor, liksom de ovan nämnda om förvaltningens 
arbetsformer, finns därmed inte närmare reglerade i förslaget till nytt 
reglemente annat än att utskottsmodellen kvarstår. Principen som bör 
regleras i reglementet är att det finns en samlad förvaltning under 
kommundirektören och att det ska finnas utskott i kommunstyrelsen som kan 
bereda ärenden och besluta i ärenden för kommunstyrelsens räkning.
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Genom förslaget renodlas reglementet till att reglera kommunstyrelsens roll, 
uppgifter och övergripande arbetsformer. 

Ikraftträdande
Ikraftträdande föreslås till den 1 januari 2021. 

Beslutsunderlag
Utdrag ur kommunstyrelsens sammanträdesprotokoll, daterat 2020-11-09, 
§ 106
Tjänsteutlåtande, daterat 2020-10-20
Förslag till reglemente för kommunstyrelsen i Leksands kommun    

Kommunfullmäktiges beslut
1. Anta reglemente för kommunstyrelsen i Leksands kommun, i enlighet 

med förslaget.
2. Reglementet ska tillämpas från den 1 januari 2021, då motsvarande 

reglemente, antaget av kommunfullmäktige den 10 juni 2013, § 68, 
upphör att gälla.

Beslutet skickas till
Kommunstyrelsen
Administrativ koordinator Helén Norling
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§ 75 Dnr 2020/1206

Länsövergripande skolskjutsreglemente

Beskrivning av ärendet
Ett nytt skolskjutsreglemente har framtagits efter önskemål från kommuner 
och i uppdrag av regionstyrelsen genom regionplanen.
Reglementet har tagits fram i en arbetsgrupp som alla kommuner inbjudits 
till. Representanter från elva kommuner samt tjänsteperson från 
kollektivtrafikförvaltning har anmält intresse och deltagit i arbetet under 
perioden november 2019 - september 2020.
Syftet med att ta fram nytt skolskjutsreglemente har varit att förtydliga 
gällande regler för skolskjuts i länet och anpassa till dagens samhälle och 
trafik. Ett gemensamt skolskjutsreglemente för hela länet är även en 
förutsättning för den genom skatteväxling beslutade finansieringen av 
skolskjuts - en och samma skolskortskostnad för alla kommuner. 
Reglementet är ett dokument för dialog mellan huvudman/kommun och 
vårdnadshavare. 

Sektorns bedömning
Leksands kommun har varit representerad i den arbetsgrupp som utarbetat 
det nya länsövergripande skolskjutsreglementet via trafiksamordnaren.
Kommunen har också deltagit som remissinstans och remissvaret antogs av 
utskottet för lärande och stöd 2020-09-07, § 37, Dnr 2020/756. 
Det länsövergripande skolskjutsreglementet har bearbetats utifrån de olika 
remissvaren och förvaltningen är tillfreds med slutresultatet. Det är denna 
version som nu ligger för beslut.
Avsikten är att reglementet ska gälla från 1 januari 2021 för att kunna börja 
tillämpas i planering av skolskjuts under våren, inklusive bestämmelserna i 
den lokala bilagan. All skolskjutsverksamhet från och med höstterminen 
2021 utgår från det nya reglementet.
Det aktuella beslutet avser endast vilka områden som respektive kommun 
kan fatta lokala beslut om, det vill säga ett ramverk. Detta ramverk 
motsvaras av rubrikerna i bilagan. När det gäller det specifika innehållet 
under respektive rubrik är det beslut som tas av kommunstyrelsen genom 
dess utskott för lärande och stöd.
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Beslutsunderlag
Utdrag ur kommunstyrelsens sammanträdesprotokoll, daterat 2020-11-09, 
§ 102
Tjänsteutlåtande – Nytt länsövergripande skolskjutsreglemente, 2020-10-15
Missiv – Länsövergripande skolskjutsreglemente
Förslag till länsövergripande skolskjutsreglemente
Lokal bilaga till länsövergripande skolskjutsreglemente

Kommunfullmäktiges beslut
1. Anta länsövergripande skolskjutsreglemente inklusive ramverket i den 

lokala bilagan, i enlighet med förslaget.
2. Reglementet gäller från 1 januari 2021 och ersätter reglementet beslutat 

av fullmäktige 2009-06-15, § 70.

Beslutet skickas till
Kollektivtrafikförvaltningen, Region Dalarna 
Sektorchef utbildningssektorn Carin Fredlin
Grundskolechef Annica Sandy Hedin 
Gymnasiechef Marcus Zetterlund
Skolskjutshandläggare Pia Eriksson Lundström
Trafiksamordnare Joel Johansson
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§ 76 Dnr 2020/1109

Överförmyndare i samverkan i övre Dalarna - 
samverkansavtal

Beskrivning av ärendet
Leksand, Mora, Orsa, Älvdalen, Rättvik och Vansbro kommuner samverkar 
sedan 2011 i en gemensam organisation för utförande av lagstadgad 
överförmyndarverksamhet. Mora kommun är värdkommun och den 
gemensamma handläggarorganisationen ingår i värdkommunens verksamhet. 
Samverkanskommunerna har konstaterat behov av att tydliggöra vissa delar 
av nuvarande samverkansavtal. Det har även funnits behov av att klargöra 
ansvaret för GDPR.
Överförmyndare i samverkan har utarbetat förslag till nytt samverkansavtal. 
Avtalet har annan struktur och innehåller följande ändringar jämfört med 
gällande avtal.

- Ansvarsfördelningen mellan det gemensamma överförmyndarkansliet 
och den enskilda samverkanskommunen har tydliggjorts och 
uppdaterats i § 1.

- Det har tillkommit en ny punkt under § 1, punkt 6, ”Omfattning” som 
reglerar ansvaret för ärendehanteringssystemet.

- Det har tillkommit en ny paragraf, § 3 som behandlar 
personuppgifter/dataskyddsförordningen och som även hänvisar till 
en bilaga om ett gemensamt personuppgiftsansvar.

- Det har tydliggjorts vad som sker om ingen samsyn nås mellan 
samverkande kommuner gällande budgetförslag i § 5.

- Kostnadsfördelningen i § 7 har ändrats och återgår till grundmodellen 
där fördelningen görs utifrån invånarantal den 31 december.

- Ett tillägg gällande sanktionsavgifter och skadestånd enligt GDPR 
har lagts till i § 17, ”Avtalstid och uppsägning”.

Beslutsunderlag
Utdrag ur kommunstyrelsens sammanträdesprotokoll, daterat 2020-11-09, 
§ 103
Tjänsteutlåtande daterat 2021-09-28
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Förslag till samverkansavtal om gemensam organisation för 
överförmyndares verksamhet

Kommunfullmäktiges beslut
1. Godkänna avtal mellan Leksand, Mora, Orsa, Älvdalen, Rättvik och 

Vansbro kommuner om samverkan gällande gemensam organisation för 
överförmyndarnas verksamhet.

2. Avtalet gäller från och med den 1 januari 2021.

Beslutet skickas till
Överförmyndare i samverkan i övre Dalarna
Överförmyndare Leksands kommun Lotta Johansson
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§ 77 Dnr 2020/1026

Dataskyddsombud för överförmyndaren

Beskrivning av ärendet
För att uppfylla artikel 37-39 i dataskyddsförordning (kallad GDPR) behöver 
överförmyndaren utse ett dataskyddsombud. Kommunen har ett 
dataskyddsombud på plats (Andrew Tutt-Wixner). För att utse honom som 
dataskyddsombud för överförmyndaren krävs ett beslut om det.
Dataskyddsombudets roll inkluderar att ge råd till verksamheterna, att utföra 
tillsyn, att anmäla personuppgiftsincidenter och att vara kontaktperson 
mellan överförmyndaren och Datainspektionen. 
I och med att dataskyddsombudet måste ha en oberoende ställning inom 
organisationen ska den placeras direkt under kommundirektören. Enligt 
dataskyddsförordningen är dataskyddsombudet en skyddad tjänst vilket 
innebär att personen inte kan sägas upp på fyra år. 

Beslutsunderlag
Utdrag ur kommunstyrelsens sammanträdesprotokoll, daterat 2020-09-29, 
§ 81
Tjänsteutlåtande, daterat 2020-09-07

Kommunfullmäktiges beslut
1. Utse Andrew Tutt-Wixner till dataskyddsombud för överförmyndaren i 

Leksands kommun. 

Beslutet skickas till
Dataskyddsombud Andrew Tutt-Wixner
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§ 78 Dnr 2020/857

Rapportering av ej verkställda beslut enligt 4 kapitlet 1 
§ socialtjänstlagen - biståndshandläggningen kvartal 
2/2020

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 f 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 2020 finns inga ej verkställda beslut att rapportera. 

Beslutsunderlag
Utdrag ur kommunstyrelsens sammanträdesprotokoll, daterat 2020-09-29, 
§ 82
Utdrag ur individnämndens sammanträdesprotokoll, daterat 2020-09-01, 
§ 159
Tjänsteutlåtande, daterat 2020-08-06

Kommunfullmäktiges beslut
1. Godkänna rapporteringen.

Beslutet skickas till
Socialchef Ulrika Gärdsback 
Avdelningschef Marie van Geffen Blomberg 
Myndighetschef Katja Vestling 
Systemansvarig Anna-Maria Jerström
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§ 79 Dnr 2020/856

Rapportering av ej verkställda beslut enligt 4 kapitlet 1 
§ socialtjänstlagen - individ- och familjeomsorgen 
kvartal 2/2020

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 kap 6 f § 
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.
För 2 kvartalet 2020 finns inga ej verkställda beslut att rapportera.

Beslutsunderlag
Utdrag ur kommunstyrelsens sammanträdesprotokoll, daterat 2020-09-29, 
§ 83
Utdrag ur individnämndens sammanträdesprotokoll, daterat 2020-09-01, 
§ 158
Tjänsteutlåtande, daterat 2020-08-17

Kommunfullmäktiges beslut
1. Godkänna rapporteringen.

Beslutet skickas till
Socialchef Ulrika Gärdsback 
Myndighetschef Katja Vestling 
Socialsekreterare Gunilla Andersson
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§ 80 Dnr 2020/1065

Sammanträdesordning 2021

Beskrivning av ärendet
Förvaltningen har tagit fram ett förslag till sammanträdesordning för 
kommunstyrelsen och kommunfullmäktige. Förslaget är enligt följande

Kommunstyrelsen
(Måndagar kl. 13.00)

Kommunfullmäktige
(Måndagar kl. 18.30)

25 januari 15 februari
8 mars
12 april 10 maj
11 maj 7 juni
16 juni (ons)
30 augusti 20 september
27 september 18 oktober
25 oktober 
8 november 29 november
6 december

Beslutsunderlag
Utdrag ur kommunstyrelsens sammanträdesprotokoll, daterat 2020-11-09, 
§ 110
Förslag till sammanträdesordning, daterad 2020-10-28

Kommunfullmäktiges beslut
1. Fastställa sammanträdesordning avseende kommunfullmäktige för 2021, 

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

Beslutet skickas till
Kommundirektör
Sektorchefer
Administrativ service
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§ 81 Dnr 2018/1486

Avsägelser och fyllnadsval

Beskrivning av ärendet
Rune Bröms (C) har inkommit med avsägelse avseende uppdragen som 
ledamot i fullmäktige, ledamot tillika ordförande i valnämnden, ersättare i 
kommunstyrelsen. Centerpartiet föreslår Mats Erkers (C) till ny ledamot 
tillika ordförande i valnämnden.
Göran Lundell (KD) har inkommit med en avsägelse avseende uppdraget 
som ersättare i kommunfullmäktige.
Inger Taflin har inkommit med en avsägelse avseende uppdragen som 
ledamot i valnämnden samt som huvudman Leksands Sparbank. 
Kristdemokraterna föreslår Sven Påfvels (KD) till ny ledamot i 
jävsnämnden, att fylla vakant plats. Tidigare har Pär Andersson (KD) 
beviljats avsägelse från detta förtroendeuppdrag.

Beslutsunderlag
Avsägelse Rune Bröms (C), inkommen 2020-11-06
Avsägelse Göran Lundell (KD), inkommen 2020-11-20
Avsägelse Inger Taflin (M), inkommen 2020-12-03

Kommunfullmäktiges beslut
1. Bevilja avsägelse från Rune Bröms (C).
2. Begära ny sammanräkning från Länsstyrelsen i Dalarna avseende 

uppdraget som ledamot i fullmäktige efter Rune Bröms (C).
3. Välja Mats Erkers (C) till ny ledamot tillika ordförande i valnämnden.
4. Lämna uppdraget som ersättare i kommunstyrelsen efter Rune Bröms (C) 

vakant tills vidare.
5. Bevilja avsägelse från Göran Lundell (KD).
6. Begära ny sammanräkning från Länsstyrelsen i Dalarna avseende 

uppdraget som ersättare i fullmäktige efter Göran Lundell (KD)
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7. Bevilja avsägelse från Inger Taflin (M) avseende uppdragen som 
ledamot i valnämnden och huvudman för Leksands sparbank och lämna 
uppdragen vakanta tills vidare.

8. Välja Sven Påfvels (KD) till ny ledamot i jävsnämnden, till och med 
2022-12-31.

Beslutet skickas till
Länsstyrelsen i Dalarna, rättsenheten
Leksands sparbank
Samtliga valda
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§ 82 Dnr 2020/1476

Anmälan av motion om medborgarnas förslagslåda

Beskrivning av ärendet
Jimmy Karlsson (BP) har kommit in med en motion om medborgarnas 
förslagslåda. 

Beslutsunderlag
Motion, inkommen 2020-12-02

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

Beslutet skickas till
Kommunstyrelsen
Administrativ chef Andriette Ivarsson 
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