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Närvarolista
Beslutande
Ledamöter

Ulrika Liljeberg (C) (via länk), ej § 8
Viktor Zakrisson (S) (via länk)
Sebastian Larsson (M) (via länk)
Per-Erik Ingels (C), ordförande
Mikael Kyller (KD) (via länk)
Ingrid Rönnblad (S) (via länk)
Inga Westlund (V) (via länk)
Karin Byström (C) (via länk)
Jimmy Karlsson (BP) (via länk)
Sara Shahryari (M) (via länk)
Aarno Magnusson (C) (via länk)
Lars Halvarson (S) (via länk)
Karin Mikkonen (C) (via länk)
Ros-Marie Svanborg (S) (via länk)
Kia Rolands (KD) (via länk)
Kenneth Dahlström (C) (via länk)
Yvonne Ineteg (V) (via länk)
Inger Matsson (SD) (via länk)
Hans-Olof Bogren (C) (via länk)
Mats Stenmark (M)
Mats Blomqvist (BP) (via länk)
Per Florén (L) (via länk)
Elisabet Ingels (C) (via länk)
Birgitta Jansson (S) (via länk)
Per Wiman (KD) (via länk)
Ewa Fogelström (C) (via länk)
Per Spik (M) (via länk)
Axel Agnas (S) (via länk)
Markus Kummu (V) (via länk)
Anna-Lena Blomkvist (SD)
Roger Arvidsson (C) (via länk)
Kerstin Marits (M) (via länk)
Mats Pettersson (C) (via länk)
Karin Nyström (S) (via länk)
Gunnar Fälldin (BP) (via länk)
Eva Kempff (C) (via länk)
Margareta Jobs (KD) (via länk)
Kent Dahlquist (S) (via länk)
Pg Gregard (M) (via länk)
Mats Erkers (C) (via länk)
Kajsa Fredholm (V) (via länk)
Lina Ruuth (SD) (via länk)
Siv Mattes Gärtner (S) (via länk)
Ulrica Granberg (M) (via länk)
Mats Fogelström (C) (via länk)
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Tjänstgörande ersättare

Mats Backlund (C) ers: Marie Johansson-Grop (C) (via länk)
Liv Lunde-Andersson (S) ers: Jan-Olof Karlsson (S) (via länk)
Johanna Reichel (M) ers: Roger Åström (M) (via länk)
Andreas Ruuth (SD) ers: Håkan Blomkvist (SD) (via länk)
Kerstin Englund (C) ers: Ulrika Liljeberg (C), § 8 (via länk)

Övriga närvarande
Ej tjänstgörande ersättare

Kerstin Englund (C) §§ 1-7, 9-17 (via länk)
Tomas Bergsten (C) (via länk)

Tjänstemän

Kommundirektör Caroline Smitmanis Smids (via länk)
Kommunsekreterare Björn Arrias
Socialchef Ulrika Gärdsback (via länk), § 2
Ekonomichef Lotta Zackrisson (via länk), § 3

Övriga

-
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§1

Fastställande av dagordningen

§2

Coronaviruset och Leksands kommun

§3

Information om bokslut 2020

§4

Utökning av aktieägarkapital Dala Vatten och Avfall AB

§5

Kommunal borgen för Sätergläntan Insitutet för Slöjd och hantverk

§6

Biblioteksplan 2021-2024

§7

Bidrag till lantmäteriförrättning - De enskilda vägarna i Leksands kommun

§8

Utökning av verksamhetsområde VA - Lertagsgattu, Tällberg

§9

Utökning av verksamhetsområde VA - Siljansvägen-Sjuråkersvägen,
Hjulbäck

§ 10

Utökning av verksamhetsområde VA - Yttervägen, Hjortnäsheden
Sunnanäng

§ 11

Reglemente för revisionen

§ 12

Utbetalning av kommunalt partistöd 2021

§ 13

Inspektion av överförmyndarna i Leksand, Mora, Orsa, Rättvik, Vansbro
och Älvdalens kommuner

§ 14

Rapportering enligt 16 kapitlet 6 h § socialtjänstlagen av ej verkställda
beslut enligt 4 kapitlet 1 § socialtjänstlagen - individ- och familjeomsorgen
2020

§ 15

Rapportering enligt 16 kapitlet 6 h § socialtjänstlagen av ej verkställda
beslut enligt 4 kapitlet 1 § socialtjänstlagen 2020 - LSS

§ 16

Rapportering enligt 16 kapitlet 6 h § socialtjänstlagen av ej verkställda
beslut enligt 4 kapitlet 1 § socialtjänstlagen 2020 - ordinärt boende

§ 17

Rapportering enligt 16 kapitlet 6 h § socialtjänstlagen av ej verkställda
beslut enligt 4 kapitlet 1 § socialtjänstlagen 2020 - särskilt boende
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§1

Fastställande av dagordningen
Beskrivning av ärendet
Kommunfullmäktige fastställer dagordningen
Kommunfullmäktiges beslut
1. Fastställa dagordningen till de ärenden som anges med kallelsen.

Justeras

Utdrag bestyrks
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§2

Dnr 2020/324

Coronaviruset och Leksands kommun
Beskrivning av ärendet
Vid dagens sammanträde informerar förvaltningsledningen, genom
kommundirektör Caroline Smitmanis Smids och socialchef Ulrika
Gärdsback, om aktuella frågor samt status i verksamheterna med anledning
av spridningen av coronaviruset och sjukdomen covid-19. Bland annat
informeras om följande:
Kommunledning

-

Vaccinationer mot covid-19 är klara på kommunens särskilda
boenden. Vaccination av mottagare av hemtjänst samt bland
medarbetare i vårdnära kontakter pågår. I samråd med vårdcentralen
har en prioriteringslista tagits fram när det gäller medarbetarna. Det
har dock framkommit att även medarbetare som inte varit på listan
har fått vaccin mot covid-19. Därför har förvaltningsledningen tillsatt
en utredning för att identifiera vad som har hänt. Uppdraget ska
utföras av en extern aktör. Leksands kommun inväntar resultatet från
utredningen och kommer därefter upprätta en åtgärdsplan. Samtidigt
förstärker organisationen arbetet internt för att säkerställa att rutiner
efterlevs.

-

Medarbetare arbetar på distans i så hög utsträckning som möjligt.
Detta kommer fortsätta fram till sommaren. Verktyg för cheferna
finns framtagna för att stötta anställda även under dessa
omständigheter.

Sektor samhällsutveckling

-

Myndighetsavdelningen utför tillsyn enligt lagen (2020:526) om
tillfälliga smittskyddsåtgärder på serveringsställen.

-

Biblioteken i Leksand och Insjön är alltjämt stängda. Det går
fortfarande att låna böcker och andra media. Biblioteken erbjuder
utlämning av förbeställda lån.

-

Granberget är öppet och personalen arbetar utifrån de riktlinjer som
finns för alpina anläggningar. Anläggningen är välbesökt.

Justeras

Utdrag bestyrks
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-

Leksandshallen är fortsatt stängd, men A-hallen är öppen för
uthyrning till föreningar. Kommunen och ideella föreningar
uppmanas att starta sina organiserade aktiviteter för barn i så stor
utsträckning som möjligt förutsatt att föreskrifter och allmänna råd
kan följas.

Utbildningssektorn

-

Årskurs 9 har skolförlagd undervisning och årskurs 7 och 8 har
växelvis undervisning även på distans. Det finns möjlighet för
eleverna att ta med matlådor hem för de dagar som eleverna har
undervisning på distans.

-

I gymnasieskolan har årskurs 3 skolförlagd undervisning och årskurs
1 och 2 har växelvis undervisning även på distans.

-

Vissa delar av kulturskolans verksamhet är öppen.

-

Fritidsgården Jippo i Insjön är öppen.

Sociala sektorn

-

Självskattningstest är införda. Cirka 500 tester är genomförda och när
någon smitta upptäcks inleds smittspårning.

-

Vissa aktiviteter kopplade till verksamheterna är fortsatt pausade i
enlighet med de rekommendationer som finns.

-

Öppna förskolan kommer att öppna upp för viss verksamhet
utomhus.

-

Dagligverksamheten Affären är fortsatt stängd för allmänheten, men
verksamheten och tillverkningen pågår alltjämt.

Kommunfullmäktiges beslut
1. Lägga informationen till handlingarna
Beslutet skickas till
Socialchef Ulrika Gärdsback

Justeras

Utdrag bestyrks
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§3

Dnr 2021/84

Information om bokslut 2020
Beskrivning av ärendet
Vid dagens sammanträde informerar ekonomichef Lotta Zackrisson
muntligen om bokslut för 2020. Bland annat informeras om följande.
-

2020 års resultat är + 25,7 mkr mot budgeterat resultat -11,6.

-

Resultatet motsvarar ett överskott på 2,7 % av skatter och generella
statliga bidrag, mot budgeterat -1,2 %.

-

Verksamheternas (driften) utfall avviker totalt med ca 18 mkr vilket
motsvarar ca 2% avvikelse mot budget. Störst procentuell avvikelse
har samhällsutveckling med 11% och verksamhetsstöd med 8%

-

De ca 12 mkr som erhållit som kompensation för sjuklönekostnader
har fördelats ut i verksamheterna och sänkt nettokostnaderna.

-

Största avvikelsen avser statsbidrag + 37,7 mkr, skatteintäkter – 30,7
samt pensions- och personalkostnader där resultatet blir 8,6 mkr
bättre än budget.

-

Ersättning för merkostnader för hanteringen av covid-19 har erhållits
med 3,8 mkr och ytterligare medel har ansökts (2,7 mkr) och en
uppbokning på 2 mkr har tagits med i bokslutet.

Det fortsatta arbetet med årsredovisningen pågår och kommer som ett senare
ärende i kommunfullmäktige.
Kommunfullmäktiges beslut
1. Lägga informationen till handlingarna.
Beslutet skickas till
Kommundirektör Caroline Smitmanis Smids
Ekonomichef Lotta Zackrisson

Justeras

Utdrag bestyrks
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§4

Dnr 2020/1200

Utökning av aktieägarkapital Dala Vatten och Avfall AB
Beskrivning av ärendet
Dala Vatten och Avfall AB 556714-8555 har inkommit med en begäran om
utökat aktiekapital.
På styrelsemötet den 16 september 2020 beslutade styrelsen att uppdra åt VD
att föreslå att respektive kommun ökar sitt aktiekapital från 170 000 till
1 000 000 kronor. Förslaget innebär att aktiekapitalet i bolaget ökar från
680 000 kr till 4 000 000 kr.
Dala Vatten och Avfall AB har idag ett relativt lågt aktiekapital och bedömer
att man saknar utrymme för nödvändiga investeringar. Bolaget har inte
möjlighet att bygga likviditet genom resultat. Trots förskottsfakturering från
teknikbolagen förekommer problem att hantera betalning av större
leverantörsfakturor vid månadsskiften.
Förutom låg likviditet innebär det låga aktiekapitalet att periodisering av
större leverantörsfakturor som inkommer efter månadsfakturering kan leda
till att kontrollbalansräkning ska upprättas.
Bolaget har bedömt tre olika alternativ för att stärka likviditeten vilka
redovisas nedan.


Öka aktiekapitalet från 680 000 kr till 4 000 000 kr genom
nyemission.



Öka förskottsfaktureringen till teknikbolagen, förslagsvis en
fördubbling av tidigare nivå från 3 700 000 kr till 7 400 000 kr.



Öka extern upplåning. Dala Vatten och Avfall AB har per 2021-1231 27 725 000 kr i extern upplåning och amorterar 600.000 kr per år,
vilket innebär att amorteringen är något lägre än
avskrivningskostnaden som är 700 000 kr per år. Det finns sedan
tidigare beslut på kommunal borgen från de fyra ägarkommunerna
som uppgår till 30 000 000 kr.

Dala Vatten och Avfall AB förordar är en utökning av aktiekapitalet och en
ändring av det gemensamma aktieägaravtalet.

Justeras

Utdrag bestyrks

9

1(2)

Sida

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2021-02-15
Kommunfullmäktige

Sektorns bedömning
Bolaget har idag problem med likviditeten och att öka förskottsfaktureringen
innebär ytterligare administration. En höjning av aktiekapitalet är en smidig
lösning för att komma tillrätta med likviditetsproblemet. Bolagets
aktiekapital är relativt lågt och höjningen innebär att Leksand Vatten AB
skulle öka sitt aktiekapital med ytterligare 830 000 kr. Höjningen innebär
inga ökade kostnader för kommunen.
Ekonomiavdelningen bedömer därför att förslaget om utökat aktiekapital bör
beviljas och att aktieägaravtalet revideras enligt förslag. Leksand Vatten AB
är aktieägare och höjningen kommer ske via Leksand Vatten AB.
Beslutet om utökning av aktiekapital förväntas fattas på stämman 2021.
Beslutsunderlag
Utdrag ur kommunstyrelsens sammanträdesprotokoll, daterat 2021-01-25,
§3
Tjänsteutlåtande daterat 2020-11-24
Reviderad tjänsteskrivelse daterad 2020-10-26
Förslag till reviderat aktieägaravtal
Kommunfullmäktiges beslut
1. Leksands kommun godkänner en höjning av aktiekapitalet via Leksand
Vatten AB samt revidering av aktieägaravtalet, under förutsättning att
övriga kommuner fattar likalydande beslut.
2. Uppdra till kommunens ombud att på kommande bolagsstämma för Dala
Vatten och Avfall AB, rösta för utökning av aktiekapitalet till 4 000 000
kronor och revidering av aktieägaravtalet i enlighet med förslag.
Beslutet skickas till
Dala vatten och avfall AB
Ekonomiavdelningen

Justeras

Utdrag bestyrks
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§5

Dnr 2020/1182

Kommunal borgen för Sätergläntan Institutet för Slöjd
och hantverk
Beskrivning av ärendet
Sätergläntan, institutet för slöjd och hantverk, har i en skrivelse den 30
september 2020 ansökt om kommunal borgen. Under december och januari
har Leksands sparbank och kommunen haft ett par gemensamma möten med
Sätergläntan för att följa upp läget och bedöma likviditetsbehovet och
verksamhetens ekonomiska förutsättningar.
Sätergläntan inkom den 11 januari 2021 med en reviderad ansökan om
borgen på 1,3 mkr vilken ersätter tidigare ansökan på 2,5 miljoner kronor.
Sätergläntan har sedan tidigare en kommunal borgen, varav den senaste
beviljades i januari 2019. Det nu gällande borgensbeslutet har en gradvis
nedtrappning. Borgensåtagandet uppgick till 600 000 kronor under
2019-04-01—2020-03-31, 400 000 kronor under 2020-04-01—2021-03-31
och under perioden 2021-04-01—2022-03-31 uppgår borgen till 200 000
kronor.
De villkor som ställts för borgensåtagandet har efterlevts och de flesta
åtgärderna i handlingsplanen har verkställts och verksamheten utvecklades
positivt fram till våren 2020. Sätergläntan har därför inte behövt utnyttja
krediten.
Verksamheten har nu i mycket hög utsträckning påverkats av covid-19
genom minskat antal elever på både sommarkurserna och
läsårsutbildningarna vilket bland annat inneburit en återbetalningsskyldighet
för redan utbetalde bidrag från Myndigheten för Yrkesutbildning
Kraftiga besparingar har gjorts under året men verksamheten förväntas ändå
gå med ett större underskott både 2020 och 2021. För att säkra verksamheten
ansöker Sätergläntan därför om en kommunal borgen för att trygga
likviditeten under den uppkomna situationen och för att säkerställa en
långsiktigt hållbar utveckling för Sätergläntan.
Sätergläntans huvudmän är Sveriges Hemslöjdsföreningars Riksförbund,
SHR och Leksands kommun.

Justeras

Utdrag bestyrks
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Sektorns bedömning
Utmaningar med resultat och likviditet
Sätergläntan har drabbats hårt av effekterna av covid-19, både genom de
restriktioner som införts för resor och sammankomster men även genom
ökad konkurrens från andra utbildningar där utbudet har ökat som en åtgärd
för att bromsa arbetslösheten och bidra till omställning.
Sätergläntan konstaterar själva att en del studenter troligtvis har valt mer
traditionella utbildningar i och med den annalkande lågkonjunkturen.
Prognosen pekar på ett underskott på ca 0,9 miljoner kronor 2020 och 1,5
miljoner kronor 2021 och en kredit kommer troligen vara nödvändig för att
verksamheten ska kunna fortleva. Banken kommer inte ställa ut ytterligare
kredit utan säkerhet utöver de 500 000 kronor som Sätergläntan idag har som
checkkredit. De fastigheter Sätergläntan äger är redan relativt högt belånade
och det finns därmed inget utrymme att ta upp ytterligare lån med
fastigheterna som säkerhet.
Föreningen får statsbidrag för att genomföra kurser och detta bidrag betalas
ut månadsvis baserat på föregående års verksamhet. Bidraget är preliminärt
och justeras i december beroende på utfall. Detta innebär att även om antalet
studenter och kursdeltagare ökar rejält under 2022 kommer det fulla bidraget
att utbetalas först i december 2022. Det är bland annat detta som gör att man
har utmaningar med likviditeten i princip hela 2022 även om resultatet
vänder. Även tidpunkten för faktureringen av framförallt sommarkurserna
påverkar likviditeten för föreningen.
Utan tillskott av likviditet kommer föreningen sannolikt behöva ansöka om
konkurs eller rekonstruktion under 1:a halvåret 2021. Styrelsen har
diskuterat frågan om rekonstruktion av verksamheten och bedömt att detta
inte är en framkomlig väg då tillgångarna troligen skulle splittras upp och
realiseras.
Förutsättningar att vända utvecklingen
Sätergläntan hade 2019 ett av sina bästa år verksamhets- och
lönsamhetsmässigt. Föreningen har även en ny ledning och en aktiv styrelse
som tagit tag i den strategiska planeringen och arbetar aktivt för att öka
intäkterna och diversifiera finansieringen. Till följd av den uppkomna
situationen har föreningen vidtagit både kortsiktiga och långsiktiga åtgärder
för att reducera kostnader och effektivisera verksamheten, vilket kommer ge
resultat även framgent.
Den strategiska planen föreningen arbetar efter där verksamheten till 2022
ska generera ett överskott bedöms vara realistisk. Det är samtidigt svårt att
förutsäga framtida intresse för de utbildningar Sätergläntan erbjuder och om
satsningen på ökad kommersiell verksamhet kommer att lyckas.
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Sätergläntan kommer ansöka om amorteringsfrihet även för 2021 från
Leksands Sparbank och Almi, och efter dialog med banken är bedömningen
att amorteringsfrihet kommer beviljas, då det finns en tydlig ambition kring
ett gemensamt ansvar. Vidare kommer korttidsarbete tillämpas till och med
juni 2021 och en ny ansökan om omställningsstöd lämnas in. Föreningen
arbetar aktivt med att hitta ytterligare finansiering och utnyttjar de
stödåtgärder som finns att tillgå.
Sätergläntan har en relativt stark balansräkning och klarar ett par år med
underskott. Likviditeten är det som är utmaningen de närmaste två åren.
Förutsättningar för kommunal borgen
Sätergläntas verksamhet är värdefull både nationellt, regionalt och för
Leksands kommun. Verksamheten är ett viktigt besöksmål och stärker
attraktiviteten i kommunen samtidigt som man erbjuder unik utbildning
inom högt specialiserade hantverksyrken.
Verksamheten är icke vinstdrivande och fyller en viktig samhällsfunktion
inom kommunen och uppfyller därmed förutsättningarna för att kunna
erhålla ett kommunalt borgensåtagande.
Samlad bedömning
Ekonomiavdelningen bedömer att ett borgensåtagande innebär en risk mot
bakgrund av det snabba intäktsbortfall föreningen drabbats av. Framtiden är
osäker både vad gäller utvecklingen av pandemin, konjunkturen och antalet
sökande till de kurser skolan erbjuder.
Sätergläntan var samtidigt på väg att bygga upp en mer solid ekonomisk bas
innan pandemin bröt ut. Avdelningen gör därför bedömningen att det finns
goda förutsättningar för föreningen att komma tillrätta med de ekonomiska
problem man har under 2020–2021 redan under 2022, även om problemen
med likviditeten följer med in i 2022. Läget har förbättrats under hösten och
föreningen har beviljats omställningsstöd och den reviderade ansökan om
borgen bygger på att föreningen erhåller amorteringsfrihet från Leksands
Sparbank och Almi. Avdelningen gör därför bedömningen att kommunen
kan ingå ett borgensåtagande som trappas ner gradvis från 2023.
Föreningen har under december och januari arbetat med olika scenarier och
har en bra beredskap och planering framåt. Ansökan om borgen tar inte höjd
för det värsta scenariot man skisserat på då bedömningen är att det i så fall
kommer krävas en total omställning av verksamheten.
Ett borgensåtagande bör täcka de behov verksamheten har och vara så
långsiktigt att det finns förutsättningar för verksamheten att vända
utvecklingen och återbetala krediten.
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Ett åtagande bör därför uppgå till 1,3 miljoner kronor 2021 och 2022 för att
sedan minska till 800 000 kronor från 2023, 300 000 från 2024 och helt
avslutas den 31 december 2024. Faller det bästa scenariot ut kommer hela
krediten troligen inte behöva utnyttjas.
Borgensåtagandet förutsätter att verksamheten utvecklas väl och att de
ekonomiska åtaganden mot banken fullföljs enligt de lånedirektiv som nu
gäller och att ekonomisk information skickas kvartalsvis till kommunen och
till Sätergläntans bankkontakt. Ett nytt åtagagade ersätter det nu gällande
beslutet.
Beslutsunderlag
Utdrag ur kommunstyrelsens sammanträdesprotokoll, daterat 2021-01-25,
§4
Tjänsteutlåtande daterat 2021-01-11
Ansökan om kommunalt borgenslöfte 2020-09-30
Ansökan om kommunalt borgenslöfte 2021-01-11
Handlingsplan efter Coronakrisen – komplettering
Budget 2021–2022
Tre budgetalternativ 2021
Yrkanden
Ulrika Liljeberg (C) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag till beslut.
Kommunfullmäktiges beslut
1. Bevilja Sätergläntan ett totalt borgensåtagande på 1,3 miljoner kronor
under 2021 och 2022. Under 2023 uppgår åtagande till 800 000 kr, under
2024 till 300 000 kronor för att avslutas helt den 31 december 2024. Det
nya beslutet ersätter kommunfullmäktiges beslut 2019-02-18 § 4.
2. Borgensåtagandet förutsätter att verksamheten utvecklas väl och att
ekonomiska åtaganden mot banken fullföljs enligt de lånedirektiv som nu
gäller och att ekonomisk information skickas kvartalsvis till kommunen
och till Sätergläntans bankkontakt.
3. Utse kommundirektör Caroline Smitmanis Smids att
underteckna/firmateckna borgenshandlingarna.
Beslutet skickas till
Sätergläntan ekonomisk förening
Ekonomiavdelningen
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§6

Dnr 2020/1134

Biblioteksplan 2021-2024
Beskrivning av ärendet
Biblioteksplanen 2017-2020 som antogs av kommunfullmäktige 2016
behöver revideras. Bibliotekslagen (2013:801) säger att kommuner och
regioner ska anta biblioteksplaner för sin verksamhet inom biblioteksområdet.
Leksands kommun har valt att revidera vår biblioteksplan var fjärde år i
mitten av varje mandatperiod.
I biblioteksplanen finns målen för arbetet fram till 2024. Genomförda mål
från biblioteksplanen 2017-2020 redovisas som en bilaga till biblioteksplan
2021-2024.
Sektorns bedömning
Arbetet med läsfrämjande på alla nivåer fortsätter som tidigare. Vi har en
hög och realistisk nivå utifrån våra förutsättningar.
Kulturavdelningen håller på att ta fram en utvecklingsplan för Leksands
bibliotek. Vi vill hålla oss i framkant vad gäller våra besökare och deras
behov. Till detta behövs en funktionell och flexibel lokal. Även den digitala
delen kommer få en översyn.
Framtiden

− En uppdatering och anpassning av lokaler, inredning och tekniska
lösningar för att bättre möta behoven hos dagens biblioteksbesökare
− En översyn av arbetsmiljön och ombyggnad samt underhåll av den
interna delen av biblioteket inför samarbetet inom Dalabiblioteken
− Fortsatt fokus på att förmedla läsglädje
”Dalabiblioteken” är ett samarbete mellan Dalarnas femton
kommunbibliotek. Sedan några år tillbaka pågår ett samverkansprojekt
mellan Dalarnas alla kommuner. Syftet är att ge Dalarnas invånare samma
tillgång till böcker och andra medier oavsett var i länet de bor. Invånarna
kommer själva att kunna gå in på en gemensam bibliotekswebb för att söka
och beställa böcker från vilket bibliotek i länet som helst.
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Det första steget är skapa den gemensamma bibliotekswebben samt dela
bibliotekssystem och låntagarregister. De gemensamma resurserna utnyttjas
på ett bättre sätt och medarbetarnas kompetenser stärks. På så sätt säkras den
fortsatta utvecklingskraften av bibliotekens tjänster i framtiden.
Genom samverkan stärker biblioteken också människors rätt till information,
kunskap och kultur och de får bättre förutsättningar att vara delaktiga i det
demokratiska samhället.
Beslutsunderlag
Utdrag ur kommunstyrelsens sammanträdesprotokoll, daterat 2021-01-25,§ 7
Tjänsteutlåtande från bibliotekschef Mats Brandt, daterat 2020-12-10
Förslag till Biblioteksplan 2021-2024
Kommunfullmäktiges beslut
1. Anta biblioteksplan 2021-2024
Beslutet skickas till
Bibliotekschef Mats Brandt
Sektorchef Åke Sjöberg
Kulturchef Pär Ohlsson
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§7

Dnr 2016/716

Bidrag till lantmäteriförrättning - De enskilda vägarna i
Leksands kommun
Beskrivning av ärendet
Som en del i genomförandeprocessen av kommunfullmäktiges beslut
2016-09-19 § 83 om enskilda vägar i Leksands kommun har tidigare bland
annat beslutats att:
− Ansöka om lantmäteriförrättningar (se beslut i kommunstyrelsen
2017-12-11 § 177) för att bilda gemensamhetsanläggningar för
enskilda vägar inom byar och områden där Leksands kommun i dag
bidrar med skötsel av enskilda vägar.
− Ge bidrag till förrättningskostnaden (se beslut i kommunstyrelsen
2017-05-22 § 70). Detta beslut har upphävts genom dom i
Kammarrätten.
Leksands kommun har beslutat att ansöka om lantmäteriförrättningar för att
bilda gemensamhetsanläggningar för enskilda vägar inom byar och områden
där Leksands kommun i dag bidrar med skötsel av enskilda vägar. Detta
eftersom merparten av de enskilda vägar som idag har kommunal skötsel
saknar ordnad förvaltning. Ett övergripande mål för Leksands kommun är att
få aktiva väghållningsorganisationer för alla enskilda vägar som önskar
framtida kommunalt stöd i form av skötsel eller bidrag.
Leksands kommun har tidigare beslutat om att ge bidrag till
förrättningskostnaden (se beslut i kommunstyrelsen 2017-05-22 § 70). Detta
bidrag var tänkt att betalas ut som en klumpsumma baserat på antal
fastigheter med fastboende till den samfällighetsförening som förvaltar
gemensamhetsanläggningen. Leksands kommuns beslut om att ge detta
bidrag överklagades där ett av skälen i överklagandet var att beslutet ansågs
strida mot likställighetsprincipen. Efter rättslig prövning i flera instanser har
kommunens tidigare beslut om bidrag upphävts genom en dom i
Kammarrätten.
Sektorns bedömning
Där Leksands kommun nu befinner sig i genomförandeprocessen rörande
enskilda vägar behöver ett nytt beslut tas om ett kommunalt bidrag ska ges
för kostnader som uppstår i samband med att väghållningsorganisationer för
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enskilda vägar återupprättas. Återupprättande av väghållningsorganisationer
sker genom att gemensamsamhetsanläggningar och samfällighetsföreningar
ny- eller ombildas vid en lantmäteriförrättning.
Förvaltningen föreslår att Leksands kommun ger ett ekonomiskt bidrag till
de gemensamhetsanläggningar och samfällighetsföreningar som om- eller
nybildas i samband med de förrättningar som Leksands kommun har ansökt
om hos Lantmäteriet.
Förslag till modell för bidrag

Förslaget till beräkningsgrund för bidrag är i grunden enkel och enhetlig för
den som omfattas av en förrättning. Antal meter väg som ingår i en ny- eller
ombildad gemensamhetsanläggning föreslås bli avgörande för bidragets
storlek. Beviljat bidrag föreslås betalas ut till ny- eller ombildad
väghållningsorganisation, företrädesvis i form av en samfällighetsförening
som förvaltar en eller flera gemensamhetsanläggningar efter ansökan hos
Leksands kommun.
Idag sköter Leksands kommun ca 34 mil enskild väg som kan komma att
omfattas av ett sådant bidrag. Vidare finns på några orter gång- och
cykelvägar som kan komma att ingå i en gemensamhetsanläggning. Främst
gäller det Insjön, men även Åkerö/Edshult/Källberget berörs. Även längden
för de gång- och cykelvägar som blir att ingå i en gemensamhetsanläggning
bör ingå i underlaget för att beräkna bidragets storlek. En exakt siffra på
antal meter går inte att fastställa förrän Lantmäteriet genomfört alla
förrättningar. Även om det kan tillkomma vägarsträckor i de nya
gemensamhetsanläggningarna utöver de Leksands kommun sköter dag är vår
bedömning att det är en marginell skillnad.
I förvaltningens budget finns medel avsatta för kostnader som uppstår i
samband med att väghållningsorganisationer för enskilda vägar
återupprättas, i förbindelse med Leksands kommuns ansökan om
lantmäteriförrättning.
Leksands kommun har redan haft, och kommer fortsatt att ha, vissa initiala
administrativa kostnader som innebär att det ekonomiska utrymme med som
kan fördelas som bidrag uppgår till ca 3,5 miljoner. Det innebär att de
kommunala bidraget bör fastställas till 10 kronor/meter väg för att inrymmas
inom de ekonomiska ramar som beslutats.
I de fall där det redan finns en gemensamhetsanläggning, men där nya vägar
kan behöva tillföras genom ombildning föreslås den tillkommande
väglängden vara bidragsgrundande. Detta om inte särskilda skäl finns för
annan bedömning av bidragets storlek. Respektive gemensamhetsanläggning
eller samfällighetsförening ansöker hos Trafikenheten på Leksands kommun
om bidrag enligt ovanstående modell.
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Ekonomi
Föreslagen modell för bidrag inryms inom tidigare beslutad budget gällande
bidrag till förrättning.
Beslutsunderlag
Utdrag ur kommunstyrelsens sammanträdesprotokoll, daterat 2021-01-25,
§7
Tjänsteutlåtande, daterat 2021-01-12
Yrkanden
Ulrika Liljeberg (C) och Sebastian Larsson (M) yrkar bifall till
kommunstyrelsens förslag till beslut.
Kommunfullmäktiges beslut
1. Leksands kommun kan bevilja bidrag till de gemensamhetsanläggningar
och samfällighetsföreningar som om- eller nybildas i samband med de
förrättningar som Leksands kommun har ansökt om hos Lantmäteriet för
att återupprätta väghållningsorganisationer för enskilda vägar.
2. Ett kommunalt bidrag kan beviljas med
− 10 kronor per meter väg som ingår i nybildade
gemensamhetsanläggningar
− 10 kronor per meter väg som tillkommit i ombildade
gemensamhetsanläggningar
3. Bidrag utbetalas till den samfällighetsförening eller väghållningsorganisation som ska förvalta aktuell gemensamhetsanläggning.
4. Uppdra till Trafikenheten att handlägga och besluta om dessa bidrag.
Beslutet skickas till
Trafikenheten
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§8

Dnr 2020/1544

Utökning av verksamhetsområde VA - Lertagsattu,
Tällberg
Beskrivning av ärendet
Via kompetensbolaget Dala Vatten och Avfall AB anhåller Leksand Vatten
AB hos kommunfullmäktige om utökning av verksamhetsområdet för vatten
och spillvatten, ej dagvatten, enligt bilagd kartskiss.
Några fastigheter längs med Lertagsgattu är sedan länge anslutna till
Leksand Vatten AB:s vatten- och avloppsledningar. Ansökan om anslutning
har inkommit från ytterligare en fastighet på gatan. Förslaget till utökning av
VA-verksamhetsområdet innebär att ytterligare två fastigheter, idag
obebyggda, kan anslutas i framtiden.
Nu aktuell och framtida VA-anläggningsavgifter bedöms täcka de kostnader
som uppstår för att anlägga serviceledningar.
Jäv
Ulrika Liljeberg (C) är jävig och deltar inte i handläggning och beslut av
detta ärende.
Beslutsunderlag
Utdrag ur kommunstyrelsens sammanträdesprotokoll, daterat 2021-01-25,
§ 11
Tjänsteutlåtande från Dala Vatten och Avfall AB, daterat 2020-11-04
Kartskiss, daterad 2020-09-08
Protokollsutdrag från Leksand Vatten AB: styrelsemöte 2020-12-03 § 66
Kommunfullmäktiges beslut
1. Utöka verksamhetsområdet för vatten och spillvatten, ej dagvatten, enligt
bifogad kartskiss.
Beslutet skickas till
DVAAB
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§9

Dnr 2020/1546

Utökning av verksamhetsområde VA - SiljansvägenSjuråkersvägen, Hjulbäck
Beskrivning av ärendet
Via kompetensbolaget Dala Vatten och Avfall AB anhåller Leksand Vatten
AB hos kommunfullmäktige om utökning av verksamhetsområdet för vatten
och spillvatten, ej dagvatten, enligt bilagd kartskiss.
Fastigheten Hjulbäck 95:3 är sedan ett år tillbaka avtalsansluten till
kommunal vattenledning och fastigheten Hjulbäck 90:5 är sedan 13 år
tillbaka avtalsansluten till kommunal vatten- och spillvattenledning.
Förslaget till utökning av VA-verksamhetsområdet innebär att VAanslutningen av dessa två fastigheter ”legaliseras”.
Framtida VA-anläggningsavgifter för eventuellt blivande anslutningar
bedöms täcka de kostnader som uppstår för att anlägga serviceledningar.
Beslutsunderlag
Utdrag ur kommunstyrelsens sammanträdesprotokoll, daterat 2021-01-25,
§ 12
Tjänsteutlåtande från Dala Vatten och Avfall AB, daterat 2020-11-04
Kartskiss, daterad 2020-09-08
Protokollsutdrag från Leksand Vatten AB:s styrelsemöte 2020-12-03 § 67
Kommunfullmäktiges beslut
1. Utöka verksamhetsområdet för vatten och spillvatten, ej dagvatten, enligt
bifogad kartskiss.
Beslutet skickas till
DVAAB
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§ 10

Dnr 2020/1547

Utökning av verksamhetsområde VA - Yttervägen,
Hjortnäsheden Sunnanäng
Beskrivning av ärendet
Via kompetensbolaget Dala Vatten och Avfall AB anhåller Leksand Vatten
AB hos kommunfullmäktige om utökning av verksamhetsområdet för vatten
och spillvatten, ej dagvatten, enligt bilagd kartskiss.
Yttervägen ligger i västsluttning ner mot Siljan cirka tre kilometer norr om
centrala Leksand. Den södra delen av Yttervägen anslöts till kommunalt
vatten och avlopp under 2018. Aktuellt område innehåller 44 fastigheter och
ingår i beslutad VA-plan för tidsperioden 2016-2025. Visserligen inte med
högsta prioritet. När överföringsledningen mellan Leksand och Tällberg dras
fram uppstod möjligheten att ansluta dessa fastigheter.
Dala Vatten och Avfall AB har utrett kostnader och möjligheter.
Utbyggnad av VA inom hela det aktuella området, beräknas kosta ca
3 750 000 kronor. Arbetet inkluderas i entreprenadarbetet inom projektet
överföringsledningen Leksand-Tällberg. Intäkter i form av VA-avgifter
tillkommer enligt gällande VA-taxor.
Beslutsunderlag
Utdrag ur kommunstyrelsens sammanträdesprotokoll, daterat 2021-01-25,
§ 13
Tjänsteutlåtande från Dala Vatten och Avfall AB, daterat 2020-12-10
Kompendium med förslag och beslut om verksamhetsområde längs med
Yttervägen, daterat 2020-12-03
Protokollsutdrag från Leksand Vatten AB:s styrelsemöte 2020-12-03 § 68
Kommunfullmäktiges beslut
1. Utöka verksamhetsområdet för vatten och spillvatten, ej dagvatten, enligt
bifogad kartskiss.
Beslutet skickas till
DVAAB
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§ 11

Dnr 2020/1451

Reglemente för revisionen
Beskrivning av ärendet
Kommunrevisionen i Leksand har lämnat förslag till nytt reglemente, vilket
föreslås ersätta det nu gällande från år 2007.
Förslaget är utarbetat från ett underlag från Sveriges kommuner och regioner
(SKR) och har tagit hänsyn till de förändringar som införts i och med den
nya kommunallagen från år 2018.
I reglementet regleras bland annat revisorernas antal och organisation, rollen
för sakkunniga biträden, revisorernas ekonomi och förvaltning samt
revisorernas kontakter med fullmäktige och fullmäktiges presidium.
Beslutsunderlag
Utdrag ur kommunfullmäktiges sammanträdesprotokoll, daterat 2021-0125, § 14
Förslag till reglemente för revisionen
Tjänsteutlåtande, daterat 2020-12-14
Kommunfullmäktiges beslut
1. Anta reglemente för revisonen i Leksands kommun, i enlighet med
förslaget.
2. Reglementet ska gälla från 1 mars 2021, då motsvarande reglemente
antaget av KF 2006-11-27, § 21, upphör att gälla.
Beslutet skickas till
Revisionen och dess biträde
Administrativ service

Justeras

Utdrag bestyrks

26

1(1)

Sida

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2021-02-15
Kommunfullmäktige

§ 12

Dnr 2020/1510

Utbetalning av kommunalt partistöd 2021
Beskrivning av ärendet
Tillämpliga bestämmelser

I 4 kap. 2932 §§ kommunallagen (2017:725) finns bestämmelser som ger
kommunerna möjlighet att ge ekonomiskt bidrag till politiska partier för att
stärka deras ställning i den kommunala demokratin (partistöd).
Beslut om partistöd ska, enligt 4 kap. 32 § KL, bland annat innehålla ett krav
på att mottagaren av partistödet årligen ska lämna en skriftlig redovisning
som visar hur partistödet hur använts.
Leksands kommunfullmäktige har vid sammanträdet den 19 februari 2018,
se § 9, antagit Reglemente för kommunalt partistöd. Av reglementet följer
bland annat att grundstöd ska ges till de partier som finns representerade i
fullmäktige samt att mandatstöd ska ges för mandat för vilket en vald
ledamot är fastställd enligt vallagen (2005:837).
Enligt Bestämmelser om ekonomisk kompensation (arvoden) till
förtroendevalda i Leksands kommun 2019-2022 kan varje parti per år i
ekonomiskt stöd få 1/4 prisbasbelopp i grundstöd samt 1/4 prisbasbelopp per
mandat 1-9 i kommunfullmäktige och 1/6 prisbelopp per mandat 10-x i
kommunfullmäktige.
Redovisning rörande tidigare utbetalat partistöd

Vid fullmäktiges sammanträde den 18 februari 2019, § 5, beslutades att
utbetala kommunalt partistöd för 2019. Av beslutet följer även att respektive
mottagande parti i enlighet med reglementet för kommunalt partistöd ska
lämna en skriftlig redovisning av hur partistödet används. Samtliga partier
som mottog partistöd för genom beslutet har i rätt tid lämnat in
redovisningarna avseende användningen av 2019 års partistöd till
fullmäktiges presidium.
Sektorns bedömning
Det finns idag åtta partier representerade i fullmäktige och som därmed är
berättigade grundstöd. Samtliga 49 mandat har en ledamot som är fastställd
enligt vallagen och som därmed berättigar mandatstöd. Mot bakgrund av att
samtliga partier i fullmäktige lämnat in skriftlig redovisning rörande tidigare

Justeras

Utdrag bestyrks

27

1(2)

Sida

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2021-02-15
Kommunfullmäktige

års utbetalning av partistöd är samtliga partier som idag sitter i fullmäktige
berättigade nytt partistöd (grundstöd och mandatstöd).
Prisbasbeloppet för 2021 är 47 600 kronor. Grundstödet ska därmed vara
11 900 kronor och samma belopp i mandatstöd för mandat 1-9 och 7 933
kronor för mandat 10-x.
Utifrån grundstöd och antalet mandat föreslås därför att utbetala partistöd för
2021 enligt följande.
Parti
Centerpartiet
Socialdemokraterna
Moderaterna
Kristdemokraterna
Vänsterpartiet
Sverigedemokraterna
Bygdepartiet
Liberalerna

Mandat
15
10
8
4
4
4
3
1

Partistöd (SEK)
166 600
126 933
107 100
59 500
59 500
59 500
47 600
23 800
Totalt (SEK):
650 533

Beslutsunderlag
Utdrag ur kommunstyrelsens sammanträdesprotokoll,
daterat 2021-01-25, § 16
Tjänsteutlåtande, daterat 2020-12-11
Kommunfullmäktiges beslut
1. Utbetala kommunalt partistöd för 2021 om totalt 650 533 kronor med
fördelning i enlighet med förslaget.
2. Ställa kravet att respektive mottagande parti senast den 30 juni 2022 ska
lämna en skriftlig redovisning av hur partistödet enligt första punkten
använts.
Beslutet skickas till
Partierna i kommunfullmäktige genom dess gruppledare
Ekonomiavdelningen
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§ 13

Dnr 2020/1498

Inspektion av överförmyndarna i Leksand, Mora, Orsa,
Rättvik, Vansbro och Älvdalens kommuner
Beskrivning av ärendet
Länsstyrelsen har genomfört tillsyn av överförmyndarverksamheten i
Leksand, Mora, Orsa, Rättvik, Vansbro och Älvdalens kommuner den 26
oktober och 2 november 2020.
Länsstyrelsen är nöjd med årets inspektion. Enheten bedriver en generellt
god verksamhet och har höga ambitioner. Dock oroas länsstyrelsen av, vid
inspektionstillfället, konstaterad underbemanning på kontoret. Det är av stor
vikt att överförmyndarenheten har de resurser och den bemanning som krävs
för att kunna hantera så väl löpande ärendehantering som
kompetensutveckling och fördjupad granskning och tillsyn. Vid urval av
akter för granskning konstaterar länsstyrelsen att enheten hanterar en relativt
stor andel mer krävande ärenden varför tillgången till rätt resurser
framkommer ännu tydligare.
I Leksands kommun var det 185 aktiva ärenden vid tillsynen varav 17
förvaltarskap, 66 förmyndarskap och sju ärenden med särskild kontroll. Det
har totalt fattats beslut om arvoden till ett belopp av 1 578 527 kr varav
kommunens kostnad för dessa är 540 688 kr. Ställföreträdare i kommunen
förvaltar tillsammans 137 608 809 kr.
Länsstyrelsen granskade tre slumpvis utvalda akter för Leksands kommun
och de hade inget att anmärka.
Beslutsunderlag
Utdrag ur kommunstyrelsens sammanträdesprotokoll, daterat 2021-0125, § 19
Inspektion av överförmyndarna i Leksand, Mora, Orsa, Rättvik, Vansbro och
Älvdalens kommuner den 26 oktober och 2 november 2020, protokoll
daterat 2020-11-30
Bilaga till protokoll, daterat 2020-11-30
Tjänsteutlåtande, daterat 2020-12-21
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Kommunfullmäktiges beslut
1. Lägga informationen till handlingarna.
Beslutet skickas till
Överförmyndaren i Leksands kommun för eventuell vidarebefordran
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§ 14

Dnr 2020/856

Rapportering enligt 16 kapitlet 6 h § socialtjänstlagen
av ej verkställda beslut enligt 4 kapitlet 1 §
socialtjänstlagen - individ- och familjeomsorgen 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 kapitlet 6 h §
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 3:e kvartalet 2020 finns inga ej verkställda beslut att rapportera.
Beslutsunderlag
Utdrag ur kommunstyrelsens sammanträdesprotokoll, daterat 2020-12-07,
§ 122
Tjänsteutlåtande, daterat 2020-09-29
Kommunfullmäktiges beslut
1. Godkänna rapporteringen.
Beslutet skickas till
Socialchef Ulrika Gärdsback
Avdelningschef Katja Vestling
Socialsekreterare Gunilla Andersson
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§ 15

Dnr 2020/1338

Rapportering enligt 16 kapitlet 6 h § socialtjänstlagen
av ej verkställda beslut enligt 4 kapitlet 1 §
socialtjänstlagen 2020 - LSS
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 kapitlet 6 h §
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 3 kvartalet 2020 finns inga ej verkställda beslut att rapportera.
Beslutsunderlag
Utdrag ur kommunstyrelsens sammanträdesprotokoll, daterat 2020-12-07,
§ 123
Tjänsteutlåtande, daterat 2020-10-22
Kommunfullmäktiges beslut
1. Godkänna rapporteringen.
Beslutet skickas till
Socialchef Ulrika Gärdsback
Avdelningschef Katja Vestling
Enhetschef Kristine Berglind Hallberg
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§ 16

Dnr 2020/1339

Rapportering enligt 16 kapitlet 6 h § socialtjänstlagen
av ej verkställda beslut enligt 4 kapitlet 1 §
socialtjänstlagen 2020 - ordinärt boende
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 kapitlet 6 h §
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 3 kvartalet 2020 finns inga ej verkställda beslut att rapportera.
Beslutsunderlag
Utdrag ur kommunstyrelsens sammanträdesprotokoll, daterat 2020-12-07,
§ 124
Tjänsteutlåtande, daterat 2020-10-26
Kommunfullmäktiges beslut
1. Godkänna rapporteringen.
Beslutet skickas till
Socialchef Ulrika Gärdsback
Avd-chef Marie van Geffen Blomberg
Enhetschef Marie-Louise Jonsson
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§ 17

Dnr 2020/1340

Rapportering enligt 16 kapitlet 6 h § socialtjänstlagen
av ej verkställda beslut enligt 4 kapitlet 1 §
socialtjänstlagen 2020 - särskilt boende
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 kapitlet 6 h §
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 3 kvartalet 2020 finns inga ej verkställda beslut att rapportera.
Beslutsunderlag
Utdrag ur kommunstyrelsen sammanträdesprotokoll, daterat 2020-12-07,
§ 125
Tjänsteutlåtande, daterat 2020-10-22
Kommunfullmäktiges
1. Godkänna rapporteringen.
Beslutet skickas till
Socialchef Ulrika Gärdsback
Avdelningschef Marie van Geffen Blomberg
Enhetschef Marie-Louise Jonsson
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