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Sammanträdesdatum 2019-06-12

Datum då anslaget sätts upp 2019-06-19 Datum då anslaget tas ned 2019-07-11

Förvaringsplats för protokollet Kommunhuset, administrativ service

Underskrift
Björn Arrias
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Närvarolista
Beslutande

Ledamöter Ulrika Liljeberg (C)
Viktor Zakrisson (S)
Sebastian Larsson (M)
Mikael Kyller (KD)
Ingrid Rönnblad (S)
Håkan Blomkvist (SD)
Karin Byström (C)
Jimmy Karlsson (BP)
Sara Shahryari (M)
Aarno Magnusson (C)
Lars Halvarson (S)
Ros-Marie Svanborg (S)
Kia Rolands (KD)
Kenneth Dahlström (C)
Yvonne Ineteg (V)
Inger Matsson (SD)
Jan-Olof Karlsson (S)
Rune Bröms (C)
Mats Stenmark (M)
Karin Lundström (BP)
Lotten Kluck (L)
Elisabet Ingels (C)
Birgitta Jansson (S)
Per Wiman (KD)
Ewa Fogelström (C)
Per Spik (M)
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)
Kent Dahlquist (S)
Pg Gregard (M)
Ewa Berglund (V)
Marie Johansson-Grop (C)
Mats Fogelström (C)
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Tjänstgörande ersättare Hans-Olof Bogren (C) ers: Per-Erik Ingels (C)
Kerstin Englund (C) ers: Karin Andersson (C)
Tomas Bergsten (C) ers: Mats Erkers (C)
Erik Varghans (S) ers: Axel Agnas Britts (S)
Liv Lunde-Andersson (S) ers: Siv Mattes Gärtner (S)
Johanna Reichel (M) ers: Ulrica Granberg (M)
Gunilla Klingh (M) ers: Roger Åström (M)
Olle Berglund (V) ers: Inga Westlund (V)
Andreas Ruuth (SD) ers: Lina Ruuth (SD)

Övriga närvarande

Ej tjänstgörande ersättare Kristina Hollsten (C)
Mats Rönnblad (S)
Mats Blomqvist (BP)
Ewa Hjort Axklint (L)

Tjänstemän

Övriga

Kommundirektör Göran Wigert
Kommunsekreterare Björn Arrias

-
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Omröstningslista sidan 1   
§ 38

Beslutande Parti Ja Nej Avst
 Ulrika Liljeberg C X
 Viktor Zakrisson S X
 Sebastian Larsson M X
 Hans-Olof Bogren C X
 Mikael Kyller KD X
 Ingrid Rönnblad S X
 Olle Berglund V X
 Håkan Blomkvist SD X
 Karin Byström C X
Jimmy Karlsson BP X
Sara Shahryari M X
Aarno Magnusson C X
Lars Halvarsson S X
Kerstin Englund C X
Gunilla Klingh M X
Ros-Marie Svanborg S X
Kia Rolands KD X
Kenneth Dahlström C X
Yvonne Ineteg V X
Inger Matsson SD X
Jan-Olof Karlsson S X
Rune Bröms C X
Mats Stenmark M X
Karin Lundström BP X
Lotten Kluck L X
Elisabet Ingels C X
Birgitta Jansson S X
Per Wiman KD X
Ewa Fogelström C X
Per Spik M X
Erik Varghans S X

Transport 25 6
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Omröstningslista sidan 2

§ 38,
Beslutande Parti Ja Nej Avst
Anna-Lena Blomkvist SD X
Roger Arvidsson C X
Kerstin Marits M X
Mats Pettersson C X
Karin Nyström S X
Gunnar Fälldin BP X
Eva Kempff C X
Margareta Jobs KD X
Kent Dahlquist S X
Pg Gregard M X
Mats Erkers C X
Ewa Berglund V X
Andreas Ruuth SD X
Liv Lunde Andersson S X
Marie Johansson-Grop C X
Johanna Reichel M X
Mats Fogelström C X

Antal sid 2 13 4
Antal sid 1 25 6

Totalsumma 38 10
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Ärendelista

§ 32 Fastställande av dagordning
§ 33 Delårsrapport per den 30 april 2019 med helårsprognos
§ 34 Riktlinjer för ekonomisk hushållning och resultatutjämningsreserv (RUR)
§ 35 Ändringsbudget 2019
§ 36 Mål 2020-2021
§ 37 De enskilda vägarna i Leksands kommun - Delbeslut om regler för 

kommunalt stöd till enskilda vägar
§ 38 VA-utbyggnad Heden, utökning av verksamhetsområdet
§ 39 Lokala ordningsföreskrifter för torghandel i Leksands kommun
§ 40 Serviceplan för Leksands kommun
§ 41 Årsredovisning 2018 - Nedansiljans samordningsförbund
§ 42 Val av ledamöter, ersättare och andra förtreoendeuppdrag (fyllnadsval)
§ 43 Anmälan av motion om skolsamverkan
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§ 32

Fastställande av dagordningen

Beskrivning av ärendet
Kommunfullmäktige fastställer dagordningen.

Yrkanden
Ordföranden föreslår att till ärendena som anges i kallelsen lägga ärendet 
Anmälan av motion om skolsamverkan. 

Kommunfullmäktiges beslut
Fastställa dagordningen till de ärenden som anges i kallelsen med tillägg av 
ärendet Anmälan av motion om skolsamverkan. 
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§ 33 Dnr 2019/602

Delårsrapport per den 30 april 2019 med helårsprognos

Beskrivning av ärendet
Varje år gör Leksands kommun en delårsrapport med helårsprognos per den 
30 april. Så även för 2019.
Prognosticerat resultat för kommunen är –17,3 miljoner kronor mot 
budgeterat resultat +2,1 miljoner kronor.  Avvikelse utfall mot budget är 
därmed –19,4 miljoner kronor. Resultatet motsvarar ett underskott på –1,9 % 
av skatter och generella statliga bidrag, mot budget +0,2 %. 
Verksamheternas (driftens) avvikelse mot budget uppgår till –27,6 miljoner 
kronor. 
Årets resultat efter balanskravsjusteringar prognosticeras bli –17,3 miljoner 
kronor, det är alltså resultatet rensat för reavinster för anläggningstillgångar. 
Detta underskott är tänkt att täckas upp genom resultatutjämningsreserven 
(60,6 miljoner kronor) för att undvika ett negativt balanskravsresultat.

Beslutsunderlag
Utdrag ur kommunstyrelsens sammanträdesprotokoll, daterat 2019-05-20, 
§ 52
Delårsrapport per den 30 april 2019 med helårspronos, daterad 2019-05-17

Kommunfullmäktiges beslut
Lägga informationen till handlingarna.

Beslutet skickas till
Ekonomichef Lars Bäcksholm
Kommundirektör Göran Wigert
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§ 34 Dnr 2019/297

Riktlinjer för ekonomisk hushållning och 
resultatutjämningsreserv (RUR)

Beskrivning av ärendet
Enligt kommunallagen ska kommunfullmäktige besluta om riktlinjer för 
god ekonomisk hushållning för kommunen och i dessa ska det finnas 
riktlinjer för resultatutjämningsreserven samt hur den får disponeras ifrån 
och reserveras till. 
Leksands kommun har idag striktare krav kring när en disponering från 
resultatutjämningsreserven (RUR) får ske än vad som anges i externa 
regelverk. Enligt nuvarande interna riktlinjer får inte en disponering ske 
första året av en lågkonjunktur. Medan det externa regelverket anger att 
disponering får ske när skatteunderlaget understiger snittet för de senaste 10 
åren. Förslaget syftar till att anpassa Leksands riktlinjer till de externa och 
ändra förutsättningarna för disponering. 

Sektorns/avdelningens bedömning
Enligt förslaget kommer Leksand följa och mer harmonisera sina riktlinjer 
till det externa regelverket. Samtidigt så innebär förslaget i och med att 
disponering får ske ett år tidigare idag att en längre period med underskott 
blir svårare att hantera med RUR. Därför föreslås också ett sänkt tak för hur 
stor disponeringen får vara första året. Enligt nuvarande skattenivå motsvarar 
sänkningen cirka 6 mkr, d.v.s. disponeringen får uppgå till maximalt cirka 18 
mkr istället för 24 mkr.  
Det är dock viktigt att beakta att RUR bara är en teknisk justering av ett 
underskott, det vill säga att kommunens egna kapital där reserveringen ingår 
minskar oavsett nyttjande av RUR. 

Beslutsunderlag
Utdrag ur kommunstyrelsens sammanträdesprotokoll, daterat 2019-05-20, 
§ 52
Tjänsteutlåtande av Kristian Koivumäki, daterat 2019-03-07 med bilagan 
”Förslag på riktlinjer för god ekonomisk hushållning och 
resultatutjämningsreserv”.
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Kommunfullmäktiges beslut
1. Anta riktlinjer för god ekonomisk hushållning och 

resultatutjämningsreserv (RUR), i enlighet med förslaget.
2. I samband med beslutet enligt första punkten upphör riktlinjerna 

beslutade av KF 2015-11-23, § 171, att gälla.

Beslutet skickas till
Kommundirektör Göran Wigert
Ekonomichef Lars Bäcksholm
Controllingansvarig Kristian Koivumäki
Kommunrevisionen
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§ 35 Dnr 2018/1750

Ändringsbudget 2019

Beskrivning av ärendet
Förvaltningens tidiga indikation för 2019 pekade på ett underskott på cirka 
18 miljoner kronor. Utifrån den indikationen har åtgärder vidtagits för att 
begränsa underskottet. 
Förvaltningen har tagit fram ett förslag till ändringsbudget som omfattar 
omdisponeringar mellan sektorerna och disponering ur 
resultatutjämningsreserven. 

Sektorns/avdelningens bedömning
Förvaltningens förslag innebär att kommunens övergripande finansiella mål 
om 2 % av skatter och bidrag inte kommer nås 2019 och inte heller för 
budgetperioden 2018-2022. Det kommer också innebära att soliditeten 
inklusive ansvarsförbindelsen sjunker för andra året i rad. Följden blir att 
endast det finansiella målet om att sektorerna ska hålla sin budget nås. 
Övriga fyra finansiella mål nås inte 2019 och blir svåra att nå även under 
budgetperioden 2018-2022.

Beslutsunderlag
Utdrag ur kommunstyrelsens sammanträdesprotokoll, daterat 2019-05-20, 
§ 54
Tjänsteutlåtande, daterat 2019-04-23
Förslag till ändringsbudget 2019
Ordinarie investeringsbudget 2019-2022
Tilläggsyrkande av Bygdepartiet, inkommet 2019-06-12

Yrkanden
Ulrika Liljeberg (C), Viktor Zakrisson (S), Lotten Kluck (L) och Sebastian 
Larsson (M) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag till beslut.
Karin Lundström (BP) och Jimmy Karlsson (BP) yrkar bifall till 
kommunstyrelsens förslag till beslut med ett tilläggsyrkande, inkommet 
2019-06-12, avseende en ändring av skattesats. 
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Propositionsordning 
Ordföranden redogör för att det finns bifallsyrkanden till kommunstyrelsens 
förslag till beslut samt ett tilläggsyrkande som inte läggs fram som förslag 
till beslut, då yrkandet berör en fråga som varken är beredd eller 
tillkännagiven.
Ordföranden frågar därefter om kommunstyrelsens förslag ska bifallas och 
finner att kommunfullmäktige beslutar i enlighet med kommunstyrelsens 
förslag.

Kommunfullmäktiges beslut
1. Tillskjuta 31,8 miljoner kronor till sektor lärande och stöd att fördela till 

grundskolan med 16,3 miljoner kronor, Gymnasiet 5,2 miljoner kronor 
och familj och stöd 9,8 miljoner kronor samt vuxenutbildningen med 0,5 
miljoner kronor.

2. Omdisponera 2,0 miljoner kronor från sektor samhällsutveckling till 
sektor lärande och stöd.

3. Omdisponera 5,1 miljoner kronor från kommunledning/generella 
kortsiktiga åtgärder till sektor lärande och stöd samt ytterligare 1,6 
miljoner kronor från kommunledning.

4. Omdisponera 7,0 miljoner kronor från finans till sektor lärande och stöd.
5. Omdisponera 16,1 miljoner kronor till sektor Lärande och stöd genom att 

sänka det budgeterade resultatet från +2,1 miljoner kronor till -14,0 
miljoner kronor och vid behov nyttja resultatutjämningsreserven.

Beslutet skickas till
Kommundirektör Göran Wigert
Ekonomichef Lars Bäcksholm
Controlleransvarig Kristian Koivumäki
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§ 36 Dnr 2019/258

Mål 2020-2021

Beskrivning av ärendet
Målen är tillsammans med lagar, förordningar, visionen, budgeten, övriga 
lokala planer, riktlinjer och policys den samlade politiska inriktningen för 
kommunens arbete kommande år.

Beslutsunderlag
Utdrag ur kommunstyrelsens sammanträdesprotokoll, daterat 2019-05-20, 
§ 55
Alliansens förslag till mål 2020-2021, inkommet 2019-05-17
Socialdemokraternas förslag till mål 2020-2021, inkommet 2019-05-17
Sverigedemokraternas förslag till mål 2020-2021, inkommet 2019-05-20

Yrkanden
Ulrika Liljeberg (C), Sebastian Larsson (M), Mikael Kyller (KD), Lotten 
Kluck (L), Kerstin Marits (M) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag till 
beslut. 
Viktor Zakrisson (S) och Jimmy Karlsson (BP) yrkar bifall till 
Socialdemokraternas förslag till beslut.
Anna-Lena Blomkvist (SD) yrkar bifall till Sverigedemokraternas förslag till 
beslut.

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

Kommunfullmäktiges beslut
Anta följande mål för 2020-2021: 
För ett socialt, ekonomiskt och miljömässigt hållbart Leksand. 
1. Intensifiera kommunens hållbarhetsarbete inom miljö- och 

klimatområdet.
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2. Öka medborgarnas välmående och trygghet genom att främja fysisk, 
psykisk och social hälsa samt motverka missbruk och utanförskap.

3. Höja måluppfyllelse hos eleverna i våra skolor.
4. Fortsätta fokusera på att utveckla barns intresse för skriftspråk, 

kommunikation och läsning i förskolan.
5. Erbjuda äldre och de med funktionsnedsättning en trygg, hälsofrämjande 

och hållbar omsorg med inflytande över sin livssituation.
6. Verka för en kompetensförsörjning som möter både medarbetarens och 

den lokala arbetsmarknadens behov.
7. Upprätthålla vår position som kulturkommun samt fortsätta vara en av 

landets främsta sport- och friluftskommuner – med fokus på barn och 
unga.

8. Öka vår omgivnings kunskaper om kommunens uppgift och verksamhet 
samt utveckla kommunens service och tillgänglighet.

9. Skapa förutsättningar för fler bostäder och företag genom strategisk 
planering och utveckling av mark och infrastruktur i hela kommunen.

10. Verka för bättre arbets- och studiependling i regionen och för gynnande 
kommunala/regionala samarbeten.

Reservationer
Viktor Zakrisson (S), Ingrid Rönnblad (S), Liv Lunde Andersson (S), Lars 
Halvarsson (S), Kent Dahlquist (S), Karin Nyström (S), Erik Varghans (S), 
Ros-Marie Svanborg (S), Birgitta Jansson (S), Gunnar Fälldin (BP), Jimmy 
Karlsson (BP), Karin Lundström (BP) reserverar sig mot ovanstående beslut 
till förmån för Socialdemokraternas förslag till beslut.
Anna-Lena Blomkvist (SD), Håkan Blomkvist (SD), Inger Mattsson (SD), 
Andreas Ruuth (SD) reserverar sig mot ovanstående beslut till förmån för 
Sverigedemokraternas förslag till beslut. 

Beslutet skickas till
Kommundirektör Göran Wigert
Samtliga sektorschefer
Kommunrevisionen
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§ 37 Dnr 2016/716

De enskilda vägarna i Leksands kommun - Delbeslut 
om regler för kommunalt stöd till enskilda vägar

Beskrivning av ärendet
Som ytterligare ett steg i genomförandeprocessen av kommunfullmäktiges 
beslut §83 2016-09-19 rörande enskilda vägar i föreslås att:

 Kommunen antar regler för kommunalt stöd till enskilda vägar i enlighet 
med förvaltningens förslag.

Syftet med ett regelverk är att definiera vilka enskilda vägar som kan erhålla 
kommunalt stöd, i vilken form och omfattning samt bidra till att uppnå en 
mer likställd och enhetlig lösning för kommunalt stöd till enskild 
väghållning.
Ett tydligt regelverk är en viktig förutsättning för avtal/överenskommelse 
som behöver upprättas mellan kommunen och de enskilda väghållare som 
önskar kommunalt stöd.
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Mål med det kommunala stödet är att
 Få bättre vägar i Leksands kommun genom långsiktigt hållbar 

förvaltning av enskilda vägar med kommunalt engagemang och ökat 
ansvarstagande från vägs ägare

 Underlätta boende i våra tätorter och byar med enskilda vägar
 Skapa tillgänglighet för allmänhet och näringsliv
 Allmänheten ska få tillgång till områden för rekreation och 

fritidsaktiviteter
 Säkra nedlagt vägkapital i det enskilda vägnätet

Bakgrund - ”Våra vägar i Leksand”
Systemet med enskild väghållning är ett naturligt inslag i det svenska 
vägsystemet och är betydelsefullt för bosättning och utveckling av vår 
landsbygd. Kommuners engagemang i och bidrag till den enskilda 
väghållningen varierar utifrån skiftande historiska och nutida förutsättningar. 
På 1970-talet åtog sig Leksands kommun frivilligt ansvar för väghållningen 
av vissa enskilda vägar i kommunen. I nuläget har kommunen ett stort 
engagemang i det enskilda vägnätet och sköter ca 33 mil enskild väg med 
stor variation i funktion, behov, standard, trafikflöde och karaktär. Leksands 
är idag en av de kommuner i landet som ger mest stöd till enskilda vägar. 
Intentionen är att fortsatt ha ett stort engagemang och erbjuda stöd till 
enskild väghållning. Det finns i nuläget inga avtal eller annan klart uttalad 
överenskommelse med de olika väghållningsorganisationerna som reglerar 
kommunens åtagande, ansvar, rättigheter, skyldigheter, hantering av 
statsbidraget m.m.

Sektorns bedömning
För att definiera vilka enskilda vägar som kan erhålla kommunalt stöd, i 
vilken form och omfattning samt en mer likställd och enhetlig lösning 
behövs ett regelverk. Att utforma ett enkelt och tydligt regelverk innebär 
utmaningar och ställningstaganden. Inte minst utifrån avsikter, ståndpunkter, 
förväntningar m.m. från såväl kommunmedborgare som politiker och 
tjänstemän. Innehåll och utformning påverkas i hög grad av Leksands 
kommuns nuvarande engagemang gällande skötsel av enskilda vägar.
Förslag till regelverk utgår från några grundläggande förutsättningar och 
principer.
Förutsättningar för att kunna erbjudas kommunalt stöd till enskild väg är att:

 Det finns fastboende.
 Det finns en tydlig och aktiv väghållningsorganisation.
 Väg hålls öppen för allmän trafik.
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Betydelsefulla grundprinciper:
 Kommunen ska erbjuda möjlighet till fortsatt kommunalt stöd i form av 

vägskötsel eller ekonomiskt bidrag till vägar där det finns fast boende.
 För vissa enskilda vägar som idag sköts av kommunen är det inte befogat 

med fortsatt kommunalt stöd. Det handlar bland annat om:
o Vägar som är att betrakta som gårdsinfarter och andra vägar som 

upplevs ”privata” (ingen ”allmännytta”)
o Skogsbilvägar

 Geografiskt område skapas inom vilket kommunen kan erbjuda skötsel.
 Det blir en avvägd och ”rimlig” nivå på kommunalt engagemang utifrån 

enskilda vägars olika funktion och betydelse för allmänheten.

Några punkter och ställningstaganden i föreslag till regelverk behöver en 
mer djupgående förklaring och beskrivning. Det gäller:

 Verksamhetsområde
 Väghållningsorganisation
 Vägtyper
 Nivå på ekonomiskt bidrag

Ekonomi
Förslaget innebär att kommunen kan ge stöd i form av skötsel eller 
driftbidrag till enskilda väghållare (samfällighetsföreningar). Detta bedöms 
inte påverka nuvarande nivå på budget för vägunderhåll i någon större 
utsträckning. Om kommunalt stöd i form av vägskötsel ersätts med bidrag 
kan medel i vår driftbudget omfördelas till bidrag istället.
Förslaget innebär även att väghållare som idag inte får någon form av 
kommunalt stöd kan få ekonomiskt stöd. Då kan den totala budgeten för 
väghållning behöva ökas. 

Beslutsunderlag
Utdrag ur kommunstyrelsens sammanträdesprotokoll, daterat 2019-05-20, 
§ 57
Tjänsteutlåtande, daterad 2019-04-30
Regler för kommunalt stöd till enskilda vägar, daterad 2019-04-30
Bilaga 1, förklaring och beskrivning av: Verksamhetsområde
Bilaga 2, förklaring och beskrivning av: Väghållningsorganisation
Bilaga 3, förklaring och beskrivning av: Vägtyper
Bilaga 4, förklaring och beskrivning av: Nivå på ekonomiskt bidrag
Förslag till beslut från Bygdepartiet, inkommet 2019-06-12
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Yrkanden
Ulrika Liljeberg (C), Viktor Zakrisson (S), Sebastian Larsson (M) och 
Mikael Kyller (KD) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag till beslut.
Karin Lundström (BP) och Jimmy Karlsson (BP) yrkar bifall till 
kommunstyrelsens förslag till beslut med ändringar i enlighet med skriftligt 
yrkande, inkommet 2019-06-12. 

Propositionsordning
Ordföranden ställer kommunstyrelsens förslag till beslut enligt första 
punkten mot Bygdepartiets förslag till beslut om ändringar i regelverket och 
finner att kommunfullmäktige beslutar i enlighet med kommunstyrelsens 
förslag till beslut.
Ordföranden ställer därefter kommunstyrelsens förslag till beslut enligt andra 
punkten mot Bygdepartiets förslag till beslut avseende tiden för när avtalas 
ska skrivas och finner att kommunfullmäktige beslutar i enlighet med 
kommunstyrelsens förslag till beslut. 
Ordföranden frågar därefter om kommunfullmäktige ska besluta i enlighet 
med kommunstyrelsens förslag avseende tredje punkten och finner att 
kommunfullmäktige beslutar i enlighet med kommunstyrelsens förslag till 
beslut.

Kommunfullmäktiges beslut
1. Anta förslag till ”Regler för kommunalt stöd till enskilda vägar”.
2. Med ändring av tidigare beslut (KS 2017-05-22 § 71 punkt 2 och 3) sätta 

tiden för att skriva avtal med kommunen till 1 september 2020 eller 
snarast efter att väghållningsorganisation finns.

3. Resultat av klassificering av vägtyper i enlighet med 2.1 i regelverket ska 
redovisas till kommunstyrelsen senast januari 2020.

Beslutet skickas till
Trafikenheten
Gatuchef Olle Oskarsson, Leksandsbostäder AB
Mark- och exploateringsingenjör David Wildermo
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§ 38 Dnr 2019/307

VA-utbyggnad Heden, utökning av 
verksamhetsområdet

Beskrivning av ärendet
Styrelsen till Leksand Vatten AB föreslår att kommunfullmäktige utökar 
verksamhetsområdet för vatten och spillvattten, ej dagvatten i Heden enligt 
bilaga. 

Bolagets bedömning
Utbyggnad av det allmänna spillvattennätet är enligt bolagets bedömning 
nödvändigt på grund av dåliga förutsättningar att lösa fastigheternas VA-
försörjning med enskilda anläggningar. Området är prioriterat i VA-planen.
Inom Heden finns ett samfällt vatten (byvatten) dit flertalet av byns 
fastigheter är anslutna. Därav är det enligt bolagets bedömning svårt att i 
dagsläget bedöma hur många som kommer ansluta sig till det allmänna 
vattennätet i ett initialt skede. Alla fastigheter kommer dock att få 
anslutningspunkter för vatten. 

Ekonomi
Utbyggnad av VA inom hela det aktuella området, beräknas kosta totalt cirka 
27 mkr eller 270 tkr per fastighet. Utbyggnadens intäkter inom ramen för 
projekttiden genom taxor och anslutningsavgifter beräknas av bolaget till 
mellan 11 mkr och 15 mkr beräknat enligt 2019 års VA-taxa. Leksands 
kommun ska inte behöva tillföra medel utan bolaget får in medel i och med 
de taxor och anslutningsavgifter som kommunfullmäktige fastställer. 
Anslutningsavgifterna är det som fastighetsägarna betalar för att fastigheten 
ansluts för avlopp respektive vatten. Intäkterna förväntas även att stiga efter 
hand i och med att fler ansluter sig till det allmänna vattnet. I övrigt lånar 
bolaget medel för investeringen.
Vid dagens sammanträde föredras ärendet av ordförande i Leksand Vatten 
AB, Per Spik (M).
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Beslutsunderlag
Utdrag ur kommunstyrelsens sammanträdesprotokoll, daterat 2019-05-20, 
§ 57
Tjänsteutlåtande från Dala Vatten och Avfall AB, daterat 2019-02-14, 
inklusive bilaga över verksamhetsområdet
Protokollsutdrag från Leksand Vatten AB:s sammanträde 2019-02-14 § 6

Yrkanden
Olle Berglund (V) yrkar att ärendet återremitteras till kommunstyrelsen med 
uppdraget att beakta kommande lagändring om avloppslösningar samt att 
klargöra ekonomiska frågeställningar avseende kostnader och finansiering 
för Leksands kommun, vad utbyggnaden innebär för övriga kunder samt vad 
utbyggnaden kommer kosta fastighetsägare i Heden.
Håkan Blomkvist (SD) yrkar bifall till Olle Berglunds (V) yrkande om 
återremiss.
Viktor Zakrisson yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag till beslut.

Propositionsordning
Ordföranden meddelar att yrkanden om återremiss av ärendet först ställs mot 
att ärendet ska avgöras idag. För det fall att ärendet ska avgöras idag ställs 
därefter frågan om kommunstyrelsens förslag till beslut. 

Frågan om ärendet ska avgöras idag
Efter ställd proposition finner ordföranden att kommunfullmäktige beslutar 
att ärendet avgörs idag.
Votering begärs. Ordföranden meddelar att Ja-röst gäller för att ärendet 
avgörs idag och Nej-röst för att ärendet återremitteras till kommunstyrelsen.
Omröstningsresultat 
Med 38 Ja-röster för att ärendet avgörs idag mot 10 Nej-röster för återremiss 
beslutar kommunfullmäktige att ärendet ska avgöras idag, se 
omröstningsbilaga.

Frågan om kommunstyrelsens förslag till beslut
Ordföranden frågar därefter om kommunfullmäktige ska besluta i enlighet 
med kommunstyrelsens förslag och finner att fullmäktige beslutar i enlighet 
med kommunstyrelsens förslag.
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Kommunfullmäktiges beslut
Utöka verksamhetsområdet för vatten och avlopp, ej dagvatten, för byn 
Heden enligt bilaga.

Reservationer
Olle Berglund (V), Ewa Berglund (V), Yvonne Ineteg (V), Anna-Lena 
Blomkvist (SD), Håkan Blomkvist (SD), Andreas Ruuth (SD), Inger 
Mattsson (SD), Jimmy Karlsson (BP), Karin Lundström (BP) och Gunnar 
Fälldin (BP) reserverar sig mot ovanstående beslut.

Beslutet skickas till
Leksand Vatten AB

21



-

- DalaVatten 
ochAvfall AB Heden Verksamhetsområde 

_.....,,...--- -- - 
50 0 50 100 150 200 250 300 350 400 450 500 550 600 650 [m] 

22



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sida
1(2)

Sammanträdesdatum
2019-06-12

Kommunfullmäktige

Justeras Utdrag bestyrks

§ 39 Dnr 2019/364

Lokala ordningsföreskrifter för torghandel i Leksands 
kommun

Beskrivning av ärendet
De nu gällande lokala ordningsföreskrifterna för torghandel i Leksands 
kommun antogs av kommunfullmäktige den 29 april 2013.
Som en del av centrumutvecklingen har ombyggnation av Torget i centrala 
Leksand genomförts under 2018-2019. Ombyggnationen av Torget medför 
att placeringen av torghandelsplatserna har ändrats, varpå de lokala 
ordningsföreskrifterna för torghandel i Leksands kommun måste uppdateras.
De ändringar av dokumentet som gjorts mot nuvarande föreskrifter är 
torghandelsplatsernas placering. Förslaget är att de allmänna 
försäljningsplatserna för torghandel placeras i den norra delen av Torget, i 
anslutning till den öppna torgytan med sittbänkar och utsmyckning. I 
kvarteret köpmannen vid centrumparkeringen har platserna placerats bredvid 
varandra för att tillskapa mer utrymme runt den närliggande fastigheten.
I de nuvarande ordningsföreskrifterna är det Fritidsavdelningen, Leksands 
kommun som har hand om ansökningar om torghandelsplatser. I förslaget till 
lokala ordningsföreskrifter för torghandel i Leksands kommun är det styrt till 
Leksands kommun.
Under § 10 har tillägg gjorts gällande om upplåtelsen medför skador på gatu- 
eller annan mark, åligger det nyttjaren att svara för alla kostnader i samband 
med markens återställande. Inga förankringar får göras i träd, lyktstolpar 
eller annat som tillhör kommunen. Om åtgärder behöver utföras för att 
återställa till ursprungligt skick debiterar Leksands kommun sökande för 
dessa merkostnader.
I de nuvarande ordningsföreskrifterna används både benämningen 
torghandel, salutorg och saluplats. I förslaget till lokala ordningsföreskrifter 
för torghandel i Leksands kommun används endast benämningen torghandel 
och torghandelsplats.
I övrigt har endast mindre redaktionella ändringar gjorts av de nuvarande 
ordningsföreskrifterna för torghandel.
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Sektorns/avdelningens bedömning
Torghandel är ett trevligt inslag som skapar liv och rörelse i centrum. Torget 
är utformat för att vara flexibelt och tänkt att utnyttjas till mer än enbart 
parkering. Vid torghandel kommer det fortfarande finnas likvärdigt antal 
parkeringsplatser motsvarande innan ombyggnationen att tillgå.

Beslutsunderlag
Utdrag ur kommunstyrelsens sammanträdesprotokoll, daterat 2019-05-20, 
§ 60
Tjänsteutlåtande, daterat 2019-04-25
Förslag till lokala ordningsföreskrifter för torghandel i Leksands kommun, 
daterat 2019-03-26.

Kommunfullmäktiges beslut
1. Anta lokala ordningsföreskrifter för torghandel i Leksands kommun, i 

enlighet med förslaget.
2. I samband med beslutet enligt första punkten upphör de lokala 

ordningsföreskrifterna för torghandel i Leksands kommun, antagna av 
kommunfullmäktige den 29 april 2013, att gälla.

Beslutet skickas till
Fritidsavdelningen
Avdelningen för strategisk planering
Näringslivsavdelningen
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§ 40 Dnr 2019/379

Serviceplan för Leksands kommun

Beskrivning av ärendet
Stöd till kommersiell service är ett ekonomiskt verktyg som Region Dalarna 
använder för att skapa förutsättningar för att stödja och stimulera tillgången 
till dagligvaror, drivmedel och annan service i mindre samhällen. En 
kommunal serviceplan utgör ett nödvändigt beslutsunderlag för Region 
Dalarna då lokala företag ansöker om sådant stöd. Inom den kommunala 
verksamheten är serviceplanen också ett användbart verktyg som underlättar 
för planering och samordning av samhälls-, social- och kommersiell service. 
Kommunfullmäktige antog den 23 november 2015 serviceplanen för 
Leksands kommun 2015-2018. För att bland annat kunna fortsätta att bevilja 
bidrag behöver en ny plan antas.

Sektorns/avdelningens bedömning
Näringslivsavdelningen bedömer att Leksands kommun måste ha en giltig 
serviceplan. Inte minst för fortsatt stöd inom kommersiell service till företag. 
Efter att ha överlagt med avdelningen för strategisk planering bedöms att en 
ny serviceplan ska ha en tydligare koppling och tas fram parallellt med 
Leksands kommuns översiktsplan. 
En ny serviceplan arbetas fram i samband med nu pågående revidering av 
Leksands kommuns översiktsplan vilken förväntas antas 2021.

Beslutsunderlag
Utdrag ur kommunstyrelsens sammanträdesprotokoll, daterat 2019-05-20, 
§ 61 
Serviceplan för Leksands kommun 2015-2018
Tjänsteutlåtande daterat 2019-04-05
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Kommunfullmäktiges beslut
Nuvarande serviceplan för Leksands kommun fortsätter att gälla till och med 
2021 eller till dess att en ny översiktsplan antagits.

Beslutet skickas till
Näringslivschef Per Strid
Näringslivsutvecklare Anna Tägtström Visconti
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§ 41 Dnr 2019/525

Årsredovisning 2018 - Nedansiljans 
samordningsförbund

Beskrivning av ärendet
Årsredovisningen för Nedansiljans samordningsförbund 2018 har inkommit 
för behandling av Leksands kommun.
Nedansiljans samordningsförbund bildades 2007 och består av 
medlemmarna Leksands kommun, Rättviks kommun, Gagnefs kommun, 
Landstinget Dalarna, Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan.
Genom samordningsförbundet kan medlemmarna samverka för att skapa 
insatser för individer som är i behov av samordnade rehabiliteringsinsatser 
för att förbättra sin förmåga att utföra förvärvsarbete eller påbörja studier, för 
att därigenom öka förutsättningarna att nå egen försörjning. Målgruppen är 
personer i förvärvsaktiv ålder som ofta uppbär offentlig försörjning och är i 
behov av samordnade rehabiliteringsinsatser.

Beslutsunderlag
Årsredovisning för Nedansiljans samordningsförbund 2018
Revisionsberättelse för Nedansiljans samordningsförbund 2018
Granskningsrapport av Nedansiljans samordningsförbund 2018

Kommunfullmäktiges beslut
1. Godkänna årsredovisning 2018 för Nedansiljans samordningsförbund.
2. Bevilja styrelsen i Nedansiljans samordningsförbund och dess enskilda 

förtroendevalda ansvarsfrihet för år 2018.

Beslutet skickas till
Nedansiljans samordningsförbund
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§ 42 Dnr 2018/1486

Val av ledamöter, ersättare och andra 
förtreoendeuppdrag (fyllnadsval)

Beskrivning av ärendet
Vid dagens sammanträde förrättas fyllnadsval efter Eva Jonasson (L) som 
ersättare i gemensam nämnd för vuxenutbildning.
Liberalerna föreslår Ewa Hjort Axklint (L) till ny ersättare i nämnden.

Kommunfullmäktiges beslut
Välja Ewa Hjort Axklint till ny ersättare i gemensam nämnd för 
vuxenutbildning till och med 2022-12-31.

Beslutet skickas till
Administrativ service
Lön och bemanning
Ewa Hjort Axklint (L)
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§ 43 Dnr 2019/786

Anmälan av motion om skolsamverkan

Beskrivning av ärendet
Viktor Zakrisson (S), Inga Westlund (V) och Jimmy Karlsson (BP) har 
lämnat in en motion gällande utredning om skolsamverkan med Gagnefs 
kommun. 
Vid dagens sammanträde redogör Viktor Zakrisson (S) för motionen.

Beslutsunderlag
Motion, inkommen 2019-06-12.

Kommunfullmäktiges beslut
Uppta motionen och översända den till kommunstyrelsen för beredning.

Beslutet skickas till
Kommunstyrelsen
Administrativ service
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