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Närvarolista 
Beslutande  

Ledamöter 
 

Jimmy Karlsson (ByP) 
Viktor Zakrisson (S) 
Sebastian Larsson (M) 
Eva Kempff (C) 
Markus Kummu (V) 
Johan Fändriks (ByP) 
Ingrid Rönnblad (S) 
Carin Malm (KD) 
Sara Shahryari (M) 
Karin Byström (C) 
Gunnar Fälldin (ByP) 
Yvonne Ineteg (V) 
Stefan Samuelsson (SD) 
Mats Stenmark (M) 
Karin Lundström (ByP) 
Susanne Albihn (S) 
Mats Erkers (C) 
Olle Berglund (MP) 
Mikael Kyller (KD) 
Amanda Mattsson Prepuk (V) 
Robin Malm (ByP) 
Erik Varghans (S) 
Lina Ruuth (SD) 
Karin Mikkonen (C) 
Kaj Bergenhill (M) 
Torbjörn Axklint (L) 
Lina Strandin (S) 
Mats Pettersson (C) 
Rikard Karlsson (ByP) 
Peter Cottino (S) 
Kerstin Marits (M) 
Per Wiman (KD) 
Andreas Ruuth (SD) 
Rebecca Karlsson (ByP) 
Susanne Mattes Gärtner (S) 
Lena Ihlar (V) 
 

 

Tjänstgörande ersättare David Edin (S) ersätter Lars Halvarson (S) 
Roger Åström (M) ersätter Ulrica Granberg (M) 
Lars Andersson (ByP) ersätter Mats Blomqvist (ByP) 
Mattias Asp (SD) ersätter Anna-Lena Blomkvist (SD) 
Lisbeth Jonasson (V) ersätter Camilla Nyman (V) 
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Ej tjänstgörande ersättare 
 

Kenneth Dahlström (C) 
Kerstin Englund (C) 
Kent Dahlquist (S) 
Liv Lunde-Andersson (S) 
Björn Larsson (C) 
Sven Påfvels (KD) 
Lena Bröms Burman (MP) 
 

Tjänstemän Kommundirektör Caroline Smitmanis Smids 
Kommunsekreterare Lotta Arnesson 
Ekonomichef Ann-Charlotte Zakrisson § 16-17, § 22 
VD Dala Vatten och Avfall AB Lisbeth Martinsson Skinnar § 20-21 

Övriga 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ulrika Liljeberg, (C), kommunstyrelsens ordförande 
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Ärendelista 
 

§ 12 Fastställande av dagordning 
§ 13 Delårsbokslut per den 31 augusti med helårsprognos - 2022 
§ 14 Överlämnande av ärenden för behandling 
§ 15 Skattesats 2023 
§ 16 Mål och budget 2023-2025 
§ 17 Reviderade riktlinjer för ekonomisk hushållning och 

resultatutjämningsreserv (RUR) 
§ 18 Kosttaxa särskilt boende sociala sektorn 2023 
§ 19 Föreskrifter och taxa, sotning och brandskyddskontroll 
§ 20 Avfallstaxa 2023 
§ 21 VA-taxa 2023 
§ 22 Ansökan om utökad borgen inför 2023 - Leksand Vatten AB 
§ 23 Riktlinje för minoritetsfrågor och teckenspråk i Leksands kommun 
§ 24 Arkivfrågor Dala Vatten och Avfall AB 
§ 25 Rapportering av ej verkställda beslut kvartal 2/2022 - särskilt boende 
§ 26 Rapportering av ej verkställda beslut kvartal 2/2022 - Individ- och 

familjeomsorgen (IFO) 
§ 27 Rapportering av ej verkställda beslut kvartal 2/2022 - ordinärt boende 
§ 28 Årsredovisning 2021 Utveckling i Dalarna Holding AB 
§ 29 Val av ledamöter och ersättare till kommunstyrelsen, kommunstyrelsens 

presidium, oppositionsråd och överförmyndare- mandatperiod 2023-2026 
§ 30 Inkallelseordning - mandatperiod 2023-2026 
§ 31 Motion gällande enskilda vägar 
§ 32 Motion om uppdatering av kommunfullmäktiges arbetsordning 
§ 33 Avsägelse och val - kommunstyrelsens ordförande för december 2022 
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§ 12  

Fastställande av dagordning 

Beskrivning av ärendet 
Kommunfullmäktige ska fastställa dagordningen. 
 
Dagordningen presenteras enligt utskickat förslag med följande 
ändringar: 

• Anmälan av motion gällande enskilda vägar läggs till som ärende. 

• Anmälan av motion gällande uppdatering av kommunfullmäktiges 
arbetsordning läggs till som ärende. 

• Avsägelse av uppdrag som kommunstyrelsens ordförande läggs till 
som ärende.  

Kommunfullmäktiges beslut 
1. Fastställa dagordningen enligt utsänt förslag med ovanstående tillägg. 
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§ 13 Dnr 2022/1155 

Delårsbokslut per den 31 augusti med helårsprognos - 
2022 

Beskrivning av ärendet 
I delårsbokslutet redovisar kommunen ett överskott på ca 66 mkr, och 
koncernen ett överskott på 90 mkr. Resultatet vid delår speglar inte fullt ut 
det prognostiserade årsresultatet då semesterlöneskulden ökar under hösten 
vilket kostnadsbelastar verksamheten löpande.  
Det prognostiserade helårsresultatet för kommunen är ett överskott på 41,6 
mkr vilket skulle innebära en resultatförbättring med ca 21,7 mkr jämfört 
med budget. Prognosen för koncernen är 47,8 mkr jämfört med budget på 23 
mkr. Det positiva resultatet är först och främst ett resultat av högre skatter 
och bidrag där kommunen erhållit ersättning för sjuklönekostnader även 
under 2022 med drygt 6 mkr och prestationsbaserade bidrag inom 
äldreomsorgen med total 16 mkr varav 6 mkr bokförs mot 2022 års resultat. 
Även avskrivningarna är lägre än budget då planerade projekt blivit 
försenade.  Kommunen har lägre takt i planerad utveckling av verksamhet då 
den omstart som förväntades efter pandemin delvis kom av sig i och med det 
förändrade säkerhetspolitiska läget och omprioriteringar i verksamheten.  
Fram till 31 augusti 2021 hade endast 37%  av kommunens totala 
investeringsram utnyttjats. För helåret ligger prognosen på 63% av beviljad 
ram.  Investeringstakten i kommunen har påverkats genom att en del 
exploateringsprojekt inte kommit i gång.  
Den verksamhetsmässiga måluppfyllelsen bedöms vid årets slut vara 
godkänd för 8 mål. Två av målen bedöms inte nås under året. 
Kommunen förväntas nå fyra av de fem finansiella målen. Målet om att 
sektorerna ska hålla budget bedöms inte nås även om den totala avvikelsen 
prognostiseras till under 1%, då avvikelsen inom de enskilda sektorerna 
bedöms bli relativt hög.   
 
Revisorernas bedömning 
Vid dagens sammanträde redogör revisor Lars Melin (M) för revisorernas 
bedömning av delårsbokslutet.   
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Revisorernas samlade bedömning är att resultatet i delårsrapporten i stora 
delar är förenligt med de av fullmäktige beslutade finansiella målen då fyra 
av fem mål bedöms uppnås. För de verksamhetsmässiga målen saknar 
revisorerna underlag för att genomföra en bedömning och avstår därför från 
att uttala sig om resultatet av kommunens verksamhetsmål. 
 

Beslutsunderlag 
Utdrag ur kommunstyrelsens sammanträdesprotokoll 2022-10-28 § 144 
Delårsrapport 2022-08-31 
Tjänsteutlåtande, daterat 2022-10-14 
Granskningsrapport KPMG, daterad 2022-11-09 
Revisorernas bedömning av delårsrapport, daterad 2022-11-09 

Yrkanden 
Olle Berglund (MP) yrkar återremiss till kommunstyrelsen för att 
komplettera ärendet med förklaringar till de anmärkningar som revisorerna 
har lämnat 
Sebastian Larsson (M) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag till beslut. 
 
Beslutsgång 
Ordföranden frågar först kommunfullmäktige om ärendet ska avgöras idag 
eller återremitteras och finner att fullmäktige beslutar att ärendet ska avgöras 
idag.  

Kommunfullmäktiges beslut 
1. Godkänna delårsbokslut per den 31 augusti 2022. 

 
Deltar inte i beslutet 
Olle Berglund (MP) deltar inte i beslutet. 

Beslutet skickas till 
Kommunens revisorer 
Kommundirektör Caroline Smitmanis Smids 
Ekonomichef Ann-Charlotte Zakrisson 
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§ 14   

Överlämnande av ärenden för behandling 

Beskrivning av ärendet 
Kommunstyrelsens ordförande, Ulrika Liljeberg, överlämnar följande 
ärenden för behandling på dagens möte: 

• Skattesats 2023 

• Mål och budget 2023–2025 

• Reviderade riktlinjer för ekonomisk hushållning och 
resursutjämningsreserv 

• Kosttaxa särskilt boende sociala sektorn 2023 

• Föreskrifter och taxa, sotning och brandskyddskontroll 

• Avfallstaxa 2023 

• VA-taxa 2023 

• Ansökan om utökad borgen inför 2023 – Leksand Vatten AB 

Kommunfullmäktiges beslut 
1. Motta ärendena för behandling vid dagens möte. 
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§ 15 Dnr 2022/580 

Skattesats 2023 

Beskrivning av ärendet 
Kommunstyrelsens förslag till skattesats 2023 är 21,82 kronor.  

Beslutsunderlag 
Utdrag ur kommunstyrelsens sammanträdesprotokoll 2022-10-28, § 143 
 
Yrkanden 
Sebastian Larsson (M) och Jimmy Karlsson (ByP) yrkar bifall till 
kommunstyrelsens förslag till beslut. 

Kommunfullmäktiges beslut 
1. Fastställa skattesatsen för Leksands kommun 2023 till 21,82 kronor. 

Beslutet skickas till 
Ekonomichef Ann-Charlotte Zakrisson 
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§ 16 Dnr 2022/580 

Mål och budget 2023-2025 

Beskrivning av ärendet 
Ekonomichef Ann-Charlotte Zakrisson redogör för 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 2023-2025 utgår från beslutade ramar 2022-2024 
inklusive beslutade åtgärder och besparingar. Justeringar har gjorts för 
volymer inom utbildningssektorn och sociala sektorn  
Budgeten är baserad på tidigare års händelser, ekonomiska läget i omvärlden 
och i Leksand samt kända framtida förändringar i verksamheterna. 
 
Kommunen står inför stora ekonomiska utmaningar som kommer kräva både 
strukturella förändringar och nya arbetssätt. Ett nytt pensionsavtal, ökade 
behov inom grundskolan och äldreomsorgen och ökat fokus på säkerhet och 
beredskap inklusive IT-säkerhet innebär tillsammans med ökade 
lokalkostnader inom äldreomsorgen och grundskolan stora kostnadsökningar 
inom verksamheterna.  
 
Detta tillsammans med den mycket höga inflationen, stigande räntor och 
vikande tillväxt medför en stor ekonomisk utmaning för kommunen. I tillägg 
till detta ökar kommunens avgift inom LSS utjämningen med nio miljoner 
kronor och den kan inte kompenseras genom minskade interna kostnader.  
 
Osäkerheterna under planeringsperioden är fortsatt stora vad gäller den 
globala ekonomin och skatteunderlagets utveckling, men viss osäkerhet finns 
även kring befolkningsutvecklingen och ytterligare behov inom sektorerna.  
 
Budgetförslaget innebär att kommunen kommer behöva använda 
resultatutjämningsreserven, RUR, både 2023 och 2024. 
 
Kommunstyrelsen beslutade 2022-10-28 § 143 att föreslå 
kommunfullmäktige en oförändrad skattesats 2023. Förslag till skattesats är 
21,82 kr för 2023. 
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Beslutsunderlag 
Mål och budget 2023-2025 

Yrkanden 
Sebastian Larsson (M), Jimmy Karlsson (ByP), Viktor Zakrisson (S),  
Karin Mikkonen (C), Mikael Kyller (KD) och Olle Berglund (MP) yrkar 
bifall till kommunstyrelsens förslag till beslut 
 
Olle Berglund (MP) yrkar följande tillägg i budgetförslaget: 
 
1. Resursslöseriet som kommunens hantering av frågan om de enskilda  
    vägarna måste avbrytas. 
 
2. Medel avsätts för att åter kunna öppna en ungdomsgård på Noret. 
 
3. Medel avsätts för att kunna erbjuda kommunala sommarjobb till  
    alla ungdomar i gymnasieåldern skrivna i Leksands kommun. 
 
4. Medel avsätts för att öka den biologiska mångfalden på de markområden 
    kommunen har kontroll över. 
 
5. Medel avsätts för energieffektivisering inom kommunal verksamhet. 
 
6. Medel avsätts för återstart av ” ta tillvara” i kommunal regi. 
 
7. Bilagan med mål och indikatorer kompletteras med fler indikatorer och  
    målvärden.  
 
Olle Berglund (MP) yrkar följande kompletteringar i budgetförslaget: 
 
1. Målet ”I Leksand möter vi samhällets utmaningar på ett social,  
    miljömässigt och ekonomiskt hållbart sätt” bör kompletteras med: 
    - Effekt av åtgärder för att befrämja biologisk mångfald. 
    - Andel av kommunala tak som försetts med solenergianläggning 
    - Energieffektivisering i kommunala verksamheter och lokaler 
 
2. Målet ”Leksand har en av Sveriges bästa grundskolor” bör kompletteras  
    med: 
    - Bedömning av andelen elever med psykisk ohälsa.  
     Indikatorn bör mätas både för grundskolan och för gymnasiet. 
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3. Målet ”Leksand är ledande inom omsorgen om äldre och personer med  
    funktionsnedsättning” bör kompletteras med: 
    - Sjukskrivningstal, kort- och långtidsfrånvaro, övertid, vikarietillgång 
    - Tillbud och olycksfall för personal 
 
4. Målet ”I Leksand har vi goda livs- och boendemiljöer” bör kompletteras    
    med: 
   - Bostadskö, aktiv resp. passiv 
 
5. Målet ”Leksand präglas av trygghet, tillit och omtanke vardagen” bör  
    kompletteras med: - Uppdatering av kommunens information på hemsidan  
    så den är aktuell.  
 
6. Målet ”I Leksand har vi goda levnadsförutsättningar, ett starkt   
   civilsamhälle och näringslivet har förutsättningar att utvecklas” bör  
    kompletteras med: 
    - Socioekonomisk fördelning bland föräldrar till kulturskolans elever 
 
7. Målet ”Leksands kommun är en attraktiv arbetsgivare” bör kompletteras  
    med: 
    - sjukskrivningstal per verksamhet.  
 
 
Beslutsgång 
Ordföranden ställer frågan om kommunfullmäktige kan besluta i enlighet 
med kommunstyrelsens förslag till beslut och finner att kommunfullmäktige 
beslutar i enlighet med förslaget.  
 
Ordföranden ställer frågan om Miljöpartiets tilläggsförslag ska bifallas eller 
avslås och finner att förslaget avslås. 
 
Ordföranden ställer frågan om Miljöpartiets förslag till kompletteringar ska 
bifallas eller avslås och finner att förslaget avslås. 
 

Kommunfullmäktiges beslut 
1. Anta förvaltningens förslag till finansiella mål och ramar för budget 

2023–2025 samt investeringsbudget 2023–2026. 
2. Uppdra till förvaltningen att senast i april 2023 återkomma med 

förslag på åtgärder för att uppnå en budget i balans.  
3. Uppdra till förvaltningen att senast i april 2023 återkomma med 

förslag på investeringstak. 
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Beslutet skickas till 
Ekonomichef Ann-Charlotte Zakrisson 
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§ 17 Dnr 2022/1309 

Reviderade riktlinjer för ekonomisk hushållning och 
resultatutjämningsreserv (RUR) 

Beskrivning av ärendet 
Ekonomichef Ann-Charlotte Zakrisson redogör ärendet. 
 
Enligt kommunallagen ska kommunfullmäktige besluta om riktlinjer för 
god ekonomisk hushållning för kommunen och i dessa ska det finnas 
riktlinjer för resultatutjämningsreserven.  
Leksands kommun antog i juni 2019 uppdaterade riktlinjer kring disponering 
av resultatutjämningsreserven (RUR). Förvaltningen har i uppdrag att se 
över de finansiella målen och uppdatera riktlinjerna. 
Mot bakgrund av det kärva ekonomiska läget för kommunsektorn har 
förvaltningen sett över befintliga riktlinjer för Leksands kommun för att 
säkerställa förutsättningar att lägga en budget där delar av RUR kan 
disponeras 2023 och 2024.  

Sektorns/avdelningens bedömning 
Nuvarande riktlinjer är fortsatt ändamålsenliga. Dock föreslår förvaltningen 
att principerna kring hur reserven får disponeras ändras. Enligt nuvarande 
riktlinjer får max 1/3 disponeras år 1 och 50% år två och resterande medel år 
3.  Förvaltningen föreslår att riktlinjerna ändras för att möjliggöra 
disponering av 50% av reserven år 1, 75% av återstående reserv år 2 och 
resterade år 3. 
Den föreslagna förändringen ger mer utrymme att hantera en kraftig 
svängning i skatteunderlag eller kraftiga kostnadsökningar. Förändringen 
innebär att det finns möjlighet att utnyttja 30 miljoner kronor av reserven år 
1 i stället för 20 miljoner kronor. Förutsättningarna för omställning torde 
vara bättre på ett par års sikt varför förvaltningen bedömer det rimligt att öka 
möjligheten till initial disponering av reserven.  
Det är dock viktigt att beakta att RUR bara är en teknisk justering av ett 
underskott, det vill säga kommunens egna kapital där reserveringen ingår 
minskar oavsett nyttjande av RUR.  
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Förvaltningens förslag är att anta reviderade riktlinjer för god ekonomisk 
hushållning.  
 
I förhållande till nu gällande riktlinjer är ändringen endast avseende 
disponering samt att texten om djupare rapportering av utfallet av föregående 
års mål i förvaltningsplanen tas bort. Återrapportering sker numer i 
årsredovisningen och i mål och resultatrapporter. 
Ändringen innebär sammanfattningsvis följande: 

1. Anta reviderade riktlinjer för god ekonomisk hushållning och 
resultatutjämningsreserv. 

I övrigt är riktlinjerna oförändrade i förhållande till de riktlinjer som 
beslutades av kommunfullmäktige 2019-06-12, § 34. 

Beslutsunderlag 
Utdrag ur kommunstyrelsens sammanträdesprotokoll 2022-11-07, § 155 
Riktlinjer för god ekonomisk hushållning 
Tjänsteutlåtande, daterat 2022-10-05 

Kommunfullmäktiges beslut 
1. Anta reviderade riktlinjer för god ekonomisk hushållning och 

resultatutjämningsreserv. 

Beslutet skickas till 
1. Ekonomichef Ann-Charlotte Zakrisson 
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§ 18 Dnr 2022/1008 

Kosttaxa särskilt boende sociala sektorn 2023 

Beskrivning av ärendet 
Socialutskottets ordförande, Kenneth Dahlström, redogör för ärendet. 
 
Med anledning av ökade livsmedelspriser har en översyn gjorts om 
nuvarande kosttaxa är tillräcklig för att kompensera för prisökningarna. 

Sektorns/avdelningens bedömning 
Sociala sektorn samt sektor verksamhetsstöd har gjort en gemensam översyn 
av kostenhetens kostnader i förhållande till kostintäkterna och bedömer att 
kostavgiften bör höjas 2023. Detta med anledning av ökade livsmedelspriser, 
på vissa livsmedel 5-10 % under år 2021. 
Nuvarande kosttaxa (2022) är 3889 kronor per månad.  
Kosttaxan består av: 
- Livsmedel 1089 kronor 
- Personalkostnader 2450 kronor 
- Övriga kostnader 350 kronor (fordon, transporter, lokal, kapitalkostnader  
   och intäkter) 
 
Förvaltningens förslag är att höja taxan till 3915 kr per månad vilket innebär 
en höjning med 26 kronor per månad. Höjningen kompenserar för 
prisökningar av livsmedel 2021. 
Kommunstyrelsens förslag är att bibehålla nuvarande taxa och att den ska 
gälla från 2023-01-01. 

Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsens sammanträdesprotokoll 2022-11-07, § 154 
Tjänsteutlåtande kosttaxa särskilt boende 2023 daterat 2022-10-04 
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Kommunfullmäktiges beslut 
1. Anta kosttaxa enligt kommunstyrelsens förslag 
2. Taxan gäller från 1 januari 2023. 

Beslutet skickas till 
Sektorchef sociala sektorn 
Avdelningschef särskilt boende, Johan Karén 
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§ 19 Dnr 2022/1299 

Föreskrifter och taxa, sotning och brandskyddskontroll 

Beskrivning av ärendet 
Viktor Zakrisson (S) redogör för ärendet. 
 
Leksand, Mora, Vansbro, Orsa och Älvdalens kommuner har sedan  
2019-01-01 verkat i kommunalförbundet Brandkåren Norra Dalarna. Innan 
förbundet bildades tog varje medlemskommun fram sin egen taxa och 
föreskrifter för sotningsväsendet. Under 2020 genomfördes en 
sotningsutredning i förbundets regi, som påvisade skillnader i 
medlemskommunernas taxa och föreskrifter för sotning och 
brandskyddskontroll.  
 
Brandkåren Norra Dalarnas direktion har mot bakgrund av dessa skillnader 
tagit fram ett förslag, som ska ge medlemskommunerna likartade föreskrifter 
och taxa samt att en anpassning görs efter den utveckling som skett inom 
området. 
 
Föreskriftsrätten om hur ofta sotning ska ske är enligt förordningen 
(2003:789) om skydd mot olyckor kommunernas ansvar att meddela, och kan 
inte delegeras till ett kommunalförbund. Det direktionen kan, enligt Lag 
(2003:778) om skydd mot olyckor är att föreslå medlemskommunerna att 
föreskriva om nya och uppdaterade frister, föreskrifter och taxor.  
 
Direktionen föreslår att respektive medlemskommuns kommunfullmäktige 
föreskriver om nya och uppdaterade frister, föreskrifter och taxa enligt 
förslaget. Föreskrifterna och taxa föreslås träda i kraft i samband med att de 
nya avtalen om upphandlade sotnings- och brandskyddskontrolltjänster 
träder i kraft.  

Beslutsunderlag 
Utdrag ur kommunstyrelsens sammanträdesprotokoll, 2022-11-07 § 153 
Protokollsutdrag direktionen Brandkåren Norra Dalarna, 2022-09-22 § 21 
Föreskrifter om frister för rengöring (sotning) för Leksands kommun 
Föreskrifter om avgift (taxor) för sotning och brandskyddskontroll för 
Leksands kommun.  
Taxa sotning och brandskyddskontroll för Leksands kommun 
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Yrkanden 
Viktor Zakrisson (S) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag till beslut. 

Kommunfullmäktiges beslut 
1. Anta föreskrifter för rengöring (sotning) för Leksands kommun 
2. Anta föreskrifter om avgift (taxor) för sotning och 

brandskyddskontroll för Leksands kommun. 
3. Anta taxa för sotning och brandskyddskontroll för Leksands 

kommun. 
4. Beslutet träder i kraft när avtalen om sotnings- och 

brandskyddskontrolltjänster börjar gälla och under förutsättning att 
övriga medlemskommuner fattar ett likalydande beslut.  

Beslutet skickas till 
Brandkåren Norra Dalarna 
Ekonomichef Ann-Charlotte Zakrisson 
Sektorchef Åke Sjöberg 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Mötet ajourneras kl 19.10-19.40 för genomförande av SKR:s kongressval 
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§ 20 Dnr 2022/1156 

Avfallstaxa 2023 

Beskrivning av ärendet 
VD Dala Vatten och Avfall AB, Lisbeth Martinsson Skinnar, redogör för 
ärendet.  
 
Styrelsen i Leksand Vatten AB rekommenderar kommunfullmäktige att anta 
avfallstaxa enligt nedan: 

1. Höjning av avfallstaxan med 20% 
 
a. Höjningen är en konsekvens av ökade transportkostnader gällande  
    hämtning av kommunalt avfall och slam från enskilda avlopp, samt  
    ökade kostnader på behandling av brännbart restavfall samt 
    brännbart grovavfall från ÅVC. 
 
b. Höjning föreslås avseende fast avgift (avser behandling grovavfall  
    samt transport). 
 
c. Höjning föreslås s avseende hämtningsavgifter endast för de  
   tjänster i avfallstaxan som avser brännbart restavfall då de ökade  
   kostnaderna i huvudsak avser förbränning. 
 
d. Avgift för gemensamt hämtställe föreslås höjas för att bättre  
    motsvara de kostnader som följer av ett gemensamt hämtställe  
   bland annat då det inkommer större mängder hushållsavfall än vid  
   enskild hämtning vilket ger ökade kostnader, därtill även skötsel  
   och underhåll för dessa platser. Avgiften föreslås höjas både för  
   brännbart restavfall samt för matavfall. 
 
e. Höjning föreslås för slamtaxan för att möta ökade kostnader mot  
   entreprenör. 
 
f. Ökning av avgift föreslås på flertalet extra tjänster för att bättre  
   motsvara kostnaderna till entreprenör med anledning av  
   förändringar i avtal. Avser endast specifika beställningar av 
   extra tjänster och innebär ingen höjning av avfallstaxan i sin helhet. 
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2. Ny taxa 
 
a. Insamling och transport av fosforfilter för att möta lagkrav på  
    insamling. 
 
b. Papperspåsar till verksamheter som kommer att beställas och  
    distribueras av insamlingsentreprenör (med start 2023-03-01) 

3. Nya abonnemang på enskilda avloppsanläggningar 
 
a. En differentierad och miljöstyrande taxa för tömning av slutna  
   tankar där både slam och vatten samlas in. 

4. I övrigt mindre redaktionella ändringar i förtydligande syfte. 
5. I övrigt oförändrad avfallstaxa. 

Beslutsunderlag 
Utdrag ur kommunstyrelsens sammanträdesprotokoll 2022-11-07, § 150 
Utdrag ur Leksand Vatten AB:s styrelses sammanträdesprotokoll  
2022-09-08  
Tjänsteutlåtande Leksand Vatten AB, daterat 2022-09-14  
Sammanställning taxeförslag 2023, daterat 2022-09-14 

Kommunfullmäktiges beslut 
1. Anta avfallstaxa för 2023. 
2. Taxan gäller från 1 januari 2023 och ersättare tidigare taxa. 

Beslutet skickas till 
VD Dala Vatten och Avfall AB Lisbeth Martinsson Skinnar 
Ekonomichef Ann-Charlotte Zakrisson 
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§ 21 Dnr 2022/1158 

VA-taxa 2023 

Beskrivning av ärendet 
VD Dala Vatten och Avfall AB, Lisbeth Martinsson Skinnar, redogör för 
ärendet.  
 
Styrelsen i Leksand Vatten AB föreslår kommunfullmäktige i Leksands 
kommun att anta VA-taxa enligt nedan. 

• Brukningsavgifterna höjs med 15 % och höjningen är en konsekvens 
av: 

o ökade avskrivningskostnader  

o kostnadsökningar på VA-material  
 

o allmän kostnadsökning motsvarande index (KPI) 

o ökade finansiella poster med anledning av 
ränteläget 

• Anläggningsavgiften höjs med 10%.   

• Ändringar i taxekonstruktion enligt nedan.  
a) Under Anläggningsavgifter § 5.1 c) stryka bestämmelse om 

differentierad lägenhetsavgift och ersätta med samma avgift per 
lägenhet oavsett antalet lägenheter i fastigheten. 
o I gällande taxa erläggs en anläggningsavgift för 

lägenhetsavgift 1-10, 11-20, 21-30 samt 31-. 
Lägenhetsavgiften är en så kallad ”nyttoparameter” där nyttan 
inte anses avta med ökat antal lägenheter vilket föranleder 
samma avgift per lägenhet oavsett fastighetens lägenhetsantal. 
Förslaget följer Svenskt Vattens normaltaxeförslag P120. 

b) Ersätta begreppen ”lägenhet” och ”lägenhetsavgift” med 
”bostadsenhet” och ”bostadsenhetsavgift” 
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o I enligt med Svenskt Vattens normaltaxeförslag P120.  Syftar 
till att öka förståelsen för vad avgiften avser. Innebörden är 
densamma. 

c) Under Anläggningsavgifter § 5.4 samt § 6.5 stryka bestämmelse 
om att avgift för ytterligare framdragning av servisledningar och 
upprättande av ytterligare förbindelsepunkter erläggs till 50% av 
full avgift enligt 5.1 a) och b) samt 6.1 a) och b).  
o I enlighet med Svenskt Vattens normaltaxeförslag P120 bör 

ingen reduktion av servisavgiften och 
förbindelsepunktsavgiften ske.  

d) Under Brukningsavgifter § 14.4 ändra schablon för förbrukad 
mängd s.k. byggvatten vid nybyggnadsprojekt från 10 m3 till 30 
m3 per lägenhet (framåt benämnt som bostadsenhet enligt förslag 
ovan).  
o 10 m3 debiteras i förslag till 2023 års brukningsavgifter med 

306 kr vilket är en lågt satt avgift i jämförelse med andra VA-
bolag som möjliggör att erlägga avgift för byggvatten enligt 
schablon om mätning ej sker. 30 m3 är en vanligare 
schablonnivå och skulle enligt förslag till 2023 års 
brukningstaxa debiteras med 918 kr. 

e) Under Brukningsavgifter § 14.9 avseende regler för reduktion av 
VA-avgiften vid överförbrukning till följd av läckage, ersätta 
gällande reduktionsregel med reduktionsregel som i högre grad 
följer Svenskt Vattens förslag.  

f) Under § 17 stryka uttag av avgift för byte av sönderfrusen 
vattenmätare 
o Enligt rekommendation från Svenskt vatten bör avgiften ej tas 

ut som schablonavgift utan regleras genom skadestånd där 
ersättningsnivån grundas på faktisk kostnad för vattenmätare 
och arbetstid. 

Beslutsunderlag 
Utdrag ur kommunstyrelsens sammanträdesprotokoll 2022-11-07, § 151 
Reviderat tjänsteutlåtande, daterat 2022-10-20 
Förslag på reviderad taxa för allmänna vattentjänster 2023 

Kommunfullmäktiges beslut 
     1. Anta taxa för allmänna vattentjänster (VA-taxa) för 2023 
     2. Taxan gäller från 1 januari 2023 och ersätter tidigare taxa 
     3. Ändra taxekonstruktion enligt förslag.  
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Beslutet skickas till 
VD Dala Vatten och Avfall AB Lisbeth Martinsson Skinnar 
Ekonomichef Ann-Charlotte Zakrisson 
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§ 22 Dnr 2022/1159 

Ansökan om utökad borgen inför 2023 - Leksand Vatten 
AB 

Beskrivning av ärendet 
Ekonomichef, Ann-Charlotte Zakrisson, redogör för ärendet. 
 
Leksand Vatten AB (LVAB), som är ett helägt dotterbolag till Leksands 
kommun, har i en skrivelse daterad 2022-09-09 ansökt om utökad borgen 
med 60 miljoner kronor från 450 miljoner kronor till 510 miljoner kronor. 
Ansökan motiveras av att Leksand Vatten AB planerar för ett flertal större 
och mindre investeringsprojekt.   
 
Totalt budgeterat investeringsbelopp för 2023 är 106,3 miljoner kronor, 
varav 43,3 miljoner kronor avser reinvestering i befintliga anläggningar 
inom VA och avfall, 25,5 miljoner kronor avser utbyggnad av VA enligt den 
kommunala VA-planen och 37,5 miljoner kronor avser utbyggnad av VA i 
exploateringsområden enligt den kommunala detaljplanen. 
De två största investeringsprojekten 2023 är 25 miljoner kronor avseende 
utbyggnad av VA i Heden, samt  20 miljoner kronor för utbyggnad av VA i 
Norra Kärringberget/Lummerhöjden. Båda investeringsprojekten beräknas 
pågå under perioden 2023-2024.  
Den beräknade kostnaden för utbyggnad av VA i Heden 2023-2024 är 40 
miljoner kronor, den beräknade kostnaden för utbyggnad av VA i Norra 
Kärringberget/Lummerhöjden 2023-2024 är 30 miljoner kronor.  
Per den 31 december 2021 har LVAB utnyttjat 399 miljoner kronor av den 
beviljade borgenssumman på 450 miljoner kronor. 

Sektorns bedömning 
Planerade investeringar är prioriterade och samordnade med kommunens 
exploateringsområden och VA-plan.   
Bolaget bedömer att en utökning av kommunens borgensåtagande är en 
förutsättning för att färdigställa beslutade investeringar. 
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Befintlig låneram för kommunen (550 mkr) bedöms täcka kommunens 
behov av nyupplåning 2023. Leksandsbostäder har en befintlig borgensram 
på 465 miljoner kronor. En eventuell höjning av borgensramen för 
bostadsbolaget förväntas bli aktuell tidigast under hösten 2023.  
Givet de höga investeringsbehoven är fortsatt samordning och prioritering av 
låneutrymmet inom koncernen väsentligt   

Beslutsunderlag 
Utdrag ur kommunstyrelsens sammanträdesprotokoll 2022-11-07 § 152 
Tjänsteutlåtande från Leksands kommun daterat 2022-10-05 
Tjänsteutlåtande från Leksand Vatten AB med ansökan om utökat 
borgensåtagande, daterat 2022-09-09 

Kommunfullmäktiges beslut 
     1. Såsom för egen skuld ingå borgen för Leksand Vatten AB:s  
         låneförpliktelser upp till ett högsta lånebelopp om 510 miljoner kronor,  
         jämte därpå löpande ränta och kostnader 
 

Beslutet skickas till 
VD Dala Vatten och Avfall AB Lisbeth Martinsson Skinnar 
Ekonomichef Ann-Charlotte Zakrisson 

26Protokoll kommunfullmäktige 28 november
(Signerat, SHA-256 A795C6AB272C923DB0D0C403BCEBD75112315846176D7D6DD1A69467EC0AE831)

Sida 26 av 45



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 
1(2) 

Sammanträdesdatum 
2022-11-28 

 
  

Kommunfullmäktige   
 

 
 Utdrag bestyrks 
  

 

§ 23 Dnr 2022/372 

Riktlinje för minoritetsfrågor och teckenspråk i 
Leksands kommun 

Beskrivning av ärendet 
I januari 2019 trädde flera ändringar i Lag (2009:724) om nationella 
minoriteter och minoritetsspråk (minoritetslagen) i kraft. En av de nya 
paragraferna (§ 5b) anger att kommuner ska anta mål och riktlinjer för sitt 
minoritetspolitiska arbete. Riktlinje för minoritetsfrågor och teckenspråk i 
Leksands kommun är ett förslag till kommunövergripande styrdokument för 
kommunens arbete utifrån lagen. 
Då Leksands kommun inte tillhör något förvaltningsområde med särskilda 
bestämmelser, gäller främst minoritetslagens så kallade allmänna 
bestämmelser i de delar som rör de nationella minoritetsspråken. 
Efter återremiss från kommunstyrelsen till förvaltningen, 2022-09-05 § 114, 
om att inkludera teckenspråk i riktlinjen har nya avsnitt tillkommit. Bland 
annat gällande kommunens ansvar kring att nå ut med information till 
teckenspråkiga medborgare samt skolans arbete i dessa frågor.  
Riktlinjen syftar till att säkerställa att Leksands kommun lever upp till de 
krav som lagen ställer för att ge skydd för de nationella minoriteterna och 
teckenspråkiga personer att stärka deras möjlighet till inflytande samt stödja 
de historiska minoritetsspråken så att de hålls levande.  
Ärendet gäller nu beslut om att anta riktlinjen efter återremiss från 
kommunstyrelsen till förvaltningen, 2022-09-05 § 114, om att inkludera 
teckenspråk i riktlinjen. 

Beslutsunderlag 
Utdrag ur kommunstyrelsens sammanträdesprotokoll 2022-11-07, § 156 
Tjänsteutlåtande, daterat 2022-09-20 
Reviderat förslag till riktlinje om minoritetsfrågor och teckenspråk i 
Leksands kommun, daterat 2022-09-14 

Yrkanden 
Carin Malm (KD) yrkar att ärendet ska återremitteras för att det ska bli rätt 
tolkning enligt lagen när det gäller strukturerade samråd 
Viktor Zakrisson (S) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag till beslut. 
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Beslutsgång 
Ordföranden frågar först kommunfullmäktige om ärendet ska avgöras idag 
eller återremitteras och finner att fullmäktige beslutar att ärendet ska avgöras 
idag. 

Kommunfullmäktiges beslut 
1. Anta riktlinje för minoritetsfrågor och teckenspråk i Leksands 

kommun 
2. Riktlinjen börjar gälla 2022-12-01 

Beslutet skickas till 
Kommundirektör Caroline Smitmanis Smids 
Biträdande kommundirektör Maria Bond 
Tf socialchef 
Utbildningschef Carin Fredlin 
Kommunikationschef Kent Byman 
Administrativ service 
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§ 24 Dnr 2022/214 

Arkivfrågor Dala Vatten och Avfall AB 

Beskrivning av ärendet 
Enligt 8 § i arkivlagen (1990:782) ska kommunalt ägda bolag ha en 
kommunal arkivmyndighet. Enligt arkivlagen 3–6 §§ är en arkivmyndighet 
ansvarig för tillsyn av organisationens arkivvård. I dagsläget saknas det en 
uttalad arkivmyndighet för Dala Vatten och Avfall AB och bolaget har själv 
tagit kontakt med ägarkommunerna för att få tydlighet i frågan.  
Dala Vatten och Avfall AB ägs av Leksands, Rättviks, Vansbros och 
Gagnefs kommuner. Enligt bolagsordningen för Dala Vatten och Avfall AB 
§ 2 har styrelsen sitt säte i Leksands kommun och ska också förstås som 
värdkommun för samarbetet.  

Sektorns/avdelningens bedömning 
Eftersom Leksands kommun är värdkommun för Dala Vatten och Avfall AB 
bedömer avdelningen Administrativ services att det är lämpligt att Leksands 
kommun pekas ut som arkivmyndighet för Dala Vatten och Avfall AB.  
Att Leksands kommun antar rollen som arkivmyndighet för Dala Vatten och 
Avfall AB innebär ingen materiell skillnad i arbetsbelastning för 
avdelningen för Administrativ service. Arkivtillsyn sker inte särskilt ofta och 
den största arbetsinsatsen görs av organisationen som är föremål för 
tillsynen. 

Beslutsunderlag 
Utdrag ur kommunstyrelsens sammanträdesprotokoll 2022-11-07, § 160 
Tjänsteutlåtande – Arkivmyndighet för Dala Vatten och Avfall AB – daterad 
2022-09-19 
Protokoll Dala Vatten och Avfall AB220209, § 12 Arkivfrågor D 
Bilaga – Arkivfrågor dokumenthantering Dala Vatten och avfall plus 
teknikbolag 
Bilaga – Förslag till beslut arkivfrågor Dala Vatten och avfall AB 
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Kommunfullmäktiges beslut 
1. Leksands kommun utses till arkivmyndighet för Dala Vatten och Avfall 

AB.  
2. Beslutet i punkt 1 gäller under förutsättning att övriga ägarkommuner 

fattar likalydande beslut. 

Beslutet skickas till 
Kommundirektör, Caroline Smitmanis Smids 
Arkivarie, Andrew Tutt-Wixner 
Administrativ chef, Joel Johansson 
Dalavatten och Avfall AB  
Vansbro kommun 
Rättviks kommun 
Gagnefs kommun 
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§ 25 Dnr 2022/421 

Rapportering av ej verkställda beslut kvartal 2/2022 - 
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 2 kvartalet 2022 finns 6 ej verkställda beslut att rapportera.  
Ärende 1 – Man 
Beslut: Socialtjänstlagen, Särskilt boende (Enligt 4 kapitlet 1 §) 
Datum för gynnande beslut: 2022-01-24 (Parboende) 
Ärende 2 – Kvinna 
Beslut: Socialtjänstlagen, Särskilt boende (Enligt 4 kapitlet 1 §) 
Datum för gynnande beslut: 2022-01-24 (Parboende) 
Ärende 3 – Man 
Beslut: Socialtjänstlagen, Särskilt boende (Enligt 4 kapitlet 1 §) 
Datum för gynnande beslut: 2022-02-08 
Ärende 4 – Kvinna 
Beslut: Socialtjänstlagen, Särskilt boende (Enligt 4 kapitlet 1 §) 
Datum för gynnande beslut: 2022-02-14  
Ärende 5 – Kvinna 
Beslut: Socialtjänstlagen, Särskilt boende (Enligt 4 kapitlet 1 §) 
Datum för gynnande beslut: 2022-03-16 
Ärende 6 – Kvinna 
Beslut: Socialtjänstlagen, Särskilt boende (Enligt 4 kapitlet 1 §) 
Datum för gynnande beslut: 2022-03-28 
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Beslutsunderlag 
Utdrag ur kommunstyrelsens sammanträdesprotokoll 2022-10-03 § 137 
Protokollsutdrag ur sammanträdesprotokoll från Individnämnden, daterat 
2022-08-23, § 125 
Tjänsteutlåtande, daterat 2022-03-28 

Kommunfullmäktiges beslut 
1. Godkänna rapporteringen. 

Beslutet skickas till 
Tf socialchef  
Avd-chef Johan Karén 
Enhetschef Malin Hed 
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§ 26 Dnr 2022/423 

Rapportering av ej verkställda beslut kvartal 2/2022 - 
Individ- och familjeomsorgen (IFO) 

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 2 kvartalet 2022 finns 2 ej verkställda beslut att rapportera.  
Ärende 1 – pojke 
Beslut: Socialtjänstlagen, familjehem (Enligt 4 kapitlet 1 § 
socialtjänstlagen) 
Datum för gynnande beslut: 2022-01-18 
Ärende 2 – pojke 
Beslut: Socialtjänstlagen, kontaktperson (Enligt 4 kapitlet 1 § 
socialtjänstlagen) 
Datum för gynnande beslut: 2022-03-03 

Beslutsunderlag 
Utdrag ur sammanträdesprotokoll från kommunstyrelsen 2022-10-03 § 138 
Utdrag ur sammanträdesprotokoll från Individnämnden, daterat  
2022-08-23, § 122 
Tjänsteutlåtande, daterat 2020-08-10 

Kommunfullmäktiges beslut 
1. Godkänna rapporteringen. 

Beslutet skickas till 
Tf socialchef 
Avd-chef Katja Vestling 
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Enhetschef Annelie Bylund 
Socialsekreterare Gunilla Andersson 
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§ 27 Dnr 2022/1051 

Rapportering av ej verkställda beslut kvartal 2/2022 - 
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 2: a kvartalet 2022 finns 5 ej verkställda beslut att rapportera inom 
ordinärt boende, dagverksamhet.  
Ärende 1 – Kvinna 
Beslut: Socialtjänstlagen, Dagverksamhet  
Datum för gynnande beslut: 2022-04-11 
Ärende 2 – Kvinna 
Beslut: Socialtjänstlagen, Dagverksamhet 
Datum för gynnande beslut: 2022-04-27 
Ärende 3– Man 
Beslut: Socialtjänstlagen, Dagverksamhet 
Datum för gynnande beslut: 2022-05-09 
Ärende 4 – Kvinna 
Beslut: Socialtjänstlagen, Dagverksamhet 
Datum för gynnande beslut: 2022-05-16 
Ärende 5 – Man 
Beslut: Socialtjänstlagen, Dagverksamhet 
Datum för gynnande beslut: 2022-05-30 
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Beslutsunderlag 
Utdrag ur sammanträdesprotokoll från kommunstyrelsen 2022-10-03, § 139 
Utdrag ur sammanträdesprotokoll från Individnämnden, daterat  
2022-08-23, § 124 
Tjänsteutlåtande, daterat 2022-08-16 

Kommunfullmäktiges beslut 
1. Godkänna rapporteringen. 

Beslutet skickas till 
Tf socialchef 
Avdelningschef Anna Wikberg 
Enhetschef Marie-Louise Jonsson 
Enhetschef, Kristina Ollén 
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§ 28 Dnr 2022/791 

Årsredovisning 2021 Utveckling i Dalarna Holding AB 

Beskrivning av ärendet 
Utveckling i Dalarna Holding AB har överlämnat bolagets årsredovisning 
för år 2021 för information.  

Beslutsunderlag 
Utdrag ur kommunstyrelsens sammanträdesprotokoll 2022-10-03 § 140 
Årsredovisning för Utveckling i Dalarna Holding AB för räkenskapsåret 
2021. 
Granskningsrapport 2021 
Revisionsberättelse 

Kommunfullmäktiges beslut 
1. Godkänna rapporteringen avseende årsredovisning 2021 för 

Utveckling i Dalarna Holding AB. 

Beslutet skickas till 
Utveckling i Dalarna Holding AB 
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§ 29 Dnr 2022/961 

Val av ledamöter och ersättare till kommunstyrelsen, 
kommunstyrelsens presidium, oppositionsråd och 
överförmyndare - mandatperiod 2023-2026 

Beskrivning av ärendet 
Fullmäktige ska besluta om val av ledamöter och ersättare till 
kommunstyrelsen, kommunstyrelsens presidium, oppositionsråd och 
överförmyndare. Valberedningen har till dagens sammanträde lagt ett förslag 
till fullmäktige. 
 
KOMMUNSTYRELSEN 

Ledamöter Ersättare 

Bygdepartiet 
Guje Larshans 
Johan Fändriks, 2:e vice ordförande 
Robin Malm 

Bygdepartiet 
Jimmy Karlsson 
Rebecca Karlsson 
Mats Blomqvist 

Socialdemokraterna 
Viktor Zakrisson, 1:e vice ordförande 
Ingrid Rönnblad 
Lars Halvarson 

Socialdemokraterna 
Susanne Albihn 
Peter Cottino 
David Edin 

Moderaterna 
Sebastian Larsson, ordförande 
Kaj Bergenhill 

Moderaterna 
Sara Shahryari 
Ulrica Granberg 

Centerpartiet 
Karin Byström 
Karin Mikkonen 

Centerpartiet 
Mats Erkers 
Björn Larsson 

Vänsterpartiet 
Yvonne Ineteg 

Vänsterpartiet 
Markus Kummu 

Sverigedemokraterna 
Lina Ruuth 

Sverigedemokraterna 
Andreas Ruuth 

Kristdemokraterna 
Carin Malm 

Kristdemokraterna 
Per Wiman 
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KOMMUNSTYRELSENS PRESIDIUM 

Sebastian Larsson (M), ordförande 
Viktor Zakrisson (S), 1:e vice ordförande 
Johan Fändriks (ByP), 2:e vice ordförande 

 
OPPOSITIONSRÅD 

Johan Fändriks (ByP) 

 
ÖVERFÖRMYNDARE 

Ordinarie 
Lotta Arnesson (-) 

Ersättare 
Lotta Johansson (-) 

 

Kommunfullmäktiges beslut 
1. Välja ledamöter och ersättare till kommunstyrelsen för perioden 

2023-01-01 – 2026-12-31 i enlighet med valberedningens förslag. 
2. Välja ledamöter till kommunstyrelsens presidium för perioden  

2023-01-01 – 2026-12-31 i enlighet med valberedningens förslag. 
3. Välja oppositionsråd för perioden 2023-01-01 – 2026-12-31 i 

enlighet med valberedningens förslag. 
4. Välja överförmyndare och ersättare för perioden 2023-01-01 – 2026-

13-31 i enlighet med valberedningens förslag. 

Beslutet skickas till 
Valda ledamöter 
Överförmyndarkontoret i Mora 
Administrativ service 
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§ 30 Dnr 2022/1267 

Inkallelseordning - mandatperiod 2023-2026 

Beskrivning av ärendet 
Beslut behöver tas om inkallelseordning av ersättare i nämnder, utskott och 
övriga förtroendeuppdrag. 
 
För ledamot tillhörande nedanstående parti inträder ersättare i nedan angiven 
partiordning. 
ByP -  ByP, V, SD, MP, KD, L, S, C, M 

S -  S, M, C, L, V, MP, ByP, KD, SD 

M -  M, C, L, S, KD, SD, ByP, V, MP 

C -  C, M, L, S, ByP, KD, MP, V, SD 

V -  V, S, ByP, MP, C, L, M, KD 

SD -  SD, M, KD, L, C, ByP, S, V, MP 

KD -  KD, ByP, SD, M, L, C, MP, S, V 

L -  L, M, C, S, KD, ByP, SD, MP, V 

MP -  MP, --------------------------------- 

Kommunfullmäktiges beslut 
1. Anta inkallelseordning i enlighet med förslaget för tiden  

2023-01-01 – 2026-12-31 
2. I samband med beslutet upphör kommunfullmäktiges beslut  

2018-11-05 § 25 att gälla. 

Beslutet skickas till 
Samtliga partier 
Administrativ service 
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§ 31 Dnr 2022/1490 

Motion gällande enskilda vägar 

Beskrivning av ärendet 
Markus Kummu (V) har lämnat in en motion gällande enskilda vägar. 
 
Vänsterpartiet föreslår att: 

• Ansökan hos Lantmäteriet i syfte att ”skapa gemensamhets-
anläggningar samt omprövning av befintliga inom Leksands kommun 
samt skapande av samfällighetsföreningar” utan dröjsmål återkallas. 

• Beslutet i kommunfullmäktige 2022-06-27 § 57 – ”Upphörande av 
Leksands kommuns skötsel av enskilda vägar” utan dröjsmål rivs 
upp.  

• Frågan om vägarnas huvudmannaskap förutsättningslöst utreds för att 
kunna nå en löning som både är rättvis och effektiv, där kommunalt 
huvudmannaskap är ett av alternativen. 

Beslutsunderlag 
Motion daterad 2022-11-24 

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

beredning. 

Beslutet skickas till 
Kommunstyrelsen 
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§ 32 Dnr 2022/1495 

Motion om uppdatering av kommunfullmäktiges 
arbetsordning 

Beskrivning av ärendet 
Olle Berglund (MP) har lämnat in en motion gällande uppdatering av 
kommunfullmäktiges arbetsordning.  
 
Miljöpartiet föreslår att: 

 1  Leksands kommun ska avsätta resurser för revidering av 
arbetsordning för kommunfullmäktige. 
 

1.1 Arbetsordningen förtydligas med att det ska finnas 
möjligheter att välja presidium på kortare tid än hela 
mandatperioden när det är lämpligt, t.ex. om styret inte är 
klart. 
 

1.2 Arbetsordningen förtydligas med att kommunfullmäktiges 
ordförande och andre vice ordförande normalt tillsätts inom 
den styrande partigruppen/ det styrande partiet samt att 
kommunfullmäktiges 1:e vice ordförande normalt tillsätts 
inom något av oppositionspartierna. (uttrycket ”normalt” 
skapar möjligheter till undantag) 
 

1.3 Arbetsordningen förtydligas med att samtliga partier i 
fullmäktige representeras i fullmäktiges valberedning med en 
ordinarie ledamot och en ersättare. För att vara ledamot eller 
ersättare i valberedningen ska personen vara ledamot eller 
ersättare i fullmäktige. 
Lämpligen införs även en skrivning om hur lika röstetal 
hanteras, förslagsvis med ordförandes utslagsröst.  
 

1.4 Arbetsordningen förtydligas med att motioner ska beredas 
möjlighet att föredras i fullmäktige i samband med att de 
lämnas in. 
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1.5 Arbetsordningen förtydligas med att skriftliga reservationer 
ska återges i protokollet från fullmäktigemötet som 
reservationen avser. 
 

Beslutsunderlag 
Motion daterad 2022-11-28 

Kommunfullmäktiges beslut 
1. Överlämna motionen till kommunfullmäktiges presidium  för 

beredning.  

Beslutet skickas till 
Kommunfullmäktiges presidium 
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§ 33 Dnr 2022/961 

Avsägelse och val - kommunstyrelsens ordförande  
december 2022 

Beskrivning av ärendet 
Kommunstyrelsens ordförande, Ulrika Liljeberg (C), har inkommit med en 
avsägelse av uppdraget som kommunstyrelsens ordförande från och med den 
1 december 2022.  Ulrika Liljeberg är kvar som ledamot i kommunstyrelsen 
till och med 31 december 2022. 
 
Valberedningen föreslår Sebastian Larsson (M) som kommunstyrelsens 
ordförande för perioden 1 – 31 december 2022.  

Beslutsunderlag 
Avsägelse Ulrika Liljeberg, daterad 2022-11-28 

Kommunfullmäktiges beslut 
1. Bevilja Ulrika Liljebergs avsägelse som kommunstyrelsens 

ordförande från och med den 1 december 2022. 
2. Välja Sebastian Larsson (M) till kommunstyrelsens ordförande för 

perioden 1–31 december 2022. 

Beslutet skickas till 
Ulrika Liljeberg 
Sebastian Larsson 
Administrativ service 
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Närvarolista 
Beslutande  


Ledamöter 
 


Jimmy Karlsson (ByP) 
Viktor Zakrisson (S) 
Sebastian Larsson (M) 
Eva Kempff (C) 
Markus Kummu (V) 
Johan Fändriks (ByP) 
Ingrid Rönnblad (S) 
Carin Malm (KD) 
Sara Shahryari (M) 
Karin Byström (C) 
Gunnar Fälldin (ByP) 
Yvonne Ineteg (V) 
Stefan Samuelsson (SD) 
Mats Stenmark (M) 
Karin Lundström (ByP) 
Susanne Albihn (S) 
Mats Erkers (C) 
Olle Berglund (MP) 
Mikael Kyller (KD) 
Amanda Mattsson Prepuk (V) 
Robin Malm (ByP) 
Erik Varghans (S) 
Lina Ruuth (SD) 
Karin Mikkonen (C) 
Kaj Bergenhill (M) 
Torbjörn Axklint (L) 
Lina Strandin (S) 
Mats Pettersson (C) 
Rikard Karlsson (ByP) 
Peter Cottino (S) 
Kerstin Marits (M) 
Per Wiman (KD) 
Andreas Ruuth (SD) 
Rebecca Karlsson (ByP) 
Susanne Mattes Gärtner (S) 
Lena Ihlar (V) 
 


 


Tjänstgörande ersättare David Edin (S) ersätter Lars Halvarson (S) 
Roger Åström (M) ersätter Ulrica Granberg (M) 
Lars Andersson (ByP) ersätter Mats Blomqvist (ByP) 
Mattias Asp (SD) ersätter Anna-Lena Blomkvist (SD) 
Lisbeth Jonasson (V) ersätter Camilla Nyman (V) 
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Ej tjänstgörande ersättare 
 


Kenneth Dahlström (C) 
Kerstin Englund (C) 
Kent Dahlquist (S) 
Liv Lunde-Andersson (S) 
Björn Larsson (C) 
Sven Påfvels (KD) 
Lena Bröms Burman (MP) 
 


Tjänstemän Kommundirektör Caroline Smitmanis Smids 
Kommunsekreterare Lotta Arnesson 
Ekonomichef Ann-Charlotte Zakrisson § 16-17, § 22 
VD Dala Vatten och Avfall AB Lisbeth Martinsson Skinnar § 20-21 


Övriga 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


Ulrika Liljeberg, (C), kommunstyrelsens ordförande 
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§ 14 Överlämnande av ärenden för behandling 
§ 15 Skattesats 2023 
§ 16 Mål och budget 2023-2025 
§ 17 Reviderade riktlinjer för ekonomisk hushållning och 


resultatutjämningsreserv (RUR) 
§ 18 Kosttaxa särskilt boende sociala sektorn 2023 
§ 19 Föreskrifter och taxa, sotning och brandskyddskontroll 
§ 20 Avfallstaxa 2023 
§ 21 VA-taxa 2023 
§ 22 Ansökan om utökad borgen inför 2023 - Leksand Vatten AB 
§ 23 Riktlinje för minoritetsfrågor och teckenspråk i Leksands kommun 
§ 24 Arkivfrågor Dala Vatten och Avfall AB 
§ 25 Rapportering av ej verkställda beslut kvartal 2/2022 - särskilt boende 
§ 26 Rapportering av ej verkställda beslut kvartal 2/2022 - Individ- och 


familjeomsorgen (IFO) 
§ 27 Rapportering av ej verkställda beslut kvartal 2/2022 - ordinärt boende 
§ 28 Årsredovisning 2021 Utveckling i Dalarna Holding AB 
§ 29 Val av ledamöter och ersättare till kommunstyrelsen, kommunstyrelsens 


presidium, oppositionsråd och överförmyndare- mandatperiod 2023-2026 
§ 30 Inkallelseordning - mandatperiod 2023-2026 
§ 31 Motion gällande enskilda vägar 
§ 32 Motion om uppdatering av kommunfullmäktiges arbetsordning 
§ 33 Avsägelse och val - kommunstyrelsens ordförande för december 2022 
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§ 12  


Fastställande av dagordning 


Beskrivning av ärendet 
Kommunfullmäktige ska fastställa dagordningen. 
 
Dagordningen presenteras enligt utskickat förslag med följande 
ändringar: 


• Anmälan av motion gällande enskilda vägar läggs till som ärende. 


• Anmälan av motion gällande uppdatering av kommunfullmäktiges 
arbetsordning läggs till som ärende. 


• Avsägelse av uppdrag som kommunstyrelsens ordförande läggs till 
som ärende.  


Kommunfullmäktiges beslut 
1. Fastställa dagordningen enligt utsänt förslag med ovanstående tillägg. 
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§ 13 Dnr 2022/1155 


Delårsbokslut per den 31 augusti med helårsprognos - 
2022 


Beskrivning av ärendet 
I delårsbokslutet redovisar kommunen ett överskott på ca 66 mkr, och 
koncernen ett överskott på 90 mkr. Resultatet vid delår speglar inte fullt ut 
det prognostiserade årsresultatet då semesterlöneskulden ökar under hösten 
vilket kostnadsbelastar verksamheten löpande.  
Det prognostiserade helårsresultatet för kommunen är ett överskott på 41,6 
mkr vilket skulle innebära en resultatförbättring med ca 21,7 mkr jämfört 
med budget. Prognosen för koncernen är 47,8 mkr jämfört med budget på 23 
mkr. Det positiva resultatet är först och främst ett resultat av högre skatter 
och bidrag där kommunen erhållit ersättning för sjuklönekostnader även 
under 2022 med drygt 6 mkr och prestationsbaserade bidrag inom 
äldreomsorgen med total 16 mkr varav 6 mkr bokförs mot 2022 års resultat. 
Även avskrivningarna är lägre än budget då planerade projekt blivit 
försenade.  Kommunen har lägre takt i planerad utveckling av verksamhet då 
den omstart som förväntades efter pandemin delvis kom av sig i och med det 
förändrade säkerhetspolitiska läget och omprioriteringar i verksamheten.  
Fram till 31 augusti 2021 hade endast 37%  av kommunens totala 
investeringsram utnyttjats. För helåret ligger prognosen på 63% av beviljad 
ram.  Investeringstakten i kommunen har påverkats genom att en del 
exploateringsprojekt inte kommit i gång.  
Den verksamhetsmässiga måluppfyllelsen bedöms vid årets slut vara 
godkänd för 8 mål. Två av målen bedöms inte nås under året. 
Kommunen förväntas nå fyra av de fem finansiella målen. Målet om att 
sektorerna ska hålla budget bedöms inte nås även om den totala avvikelsen 
prognostiseras till under 1%, då avvikelsen inom de enskilda sektorerna 
bedöms bli relativt hög.   
 
Revisorernas bedömning 
Vid dagens sammanträde redogör revisor Lars Melin (M) för revisorernas 
bedömning av delårsbokslutet.   
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Revisorernas samlade bedömning är att resultatet i delårsrapporten i stora 
delar är förenligt med de av fullmäktige beslutade finansiella målen då fyra 
av fem mål bedöms uppnås. För de verksamhetsmässiga målen saknar 
revisorerna underlag för att genomföra en bedömning och avstår därför från 
att uttala sig om resultatet av kommunens verksamhetsmål. 
 


Beslutsunderlag 
Utdrag ur kommunstyrelsens sammanträdesprotokoll 2022-10-28 § 144 
Delårsrapport 2022-08-31 
Tjänsteutlåtande, daterat 2022-10-14 
Granskningsrapport KPMG, daterad 2022-11-09 
Revisorernas bedömning av delårsrapport, daterad 2022-11-09 


Yrkanden 
Olle Berglund (MP) yrkar återremiss till kommunstyrelsen för att 
komplettera ärendet med förklaringar till de anmärkningar som revisorerna 
har lämnat 
Sebastian Larsson (M) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag till beslut. 
 
Beslutsgång 
Ordföranden frågar först kommunfullmäktige om ärendet ska avgöras idag 
eller återremitteras och finner att fullmäktige beslutar att ärendet ska avgöras 
idag.  


Kommunfullmäktiges beslut 
1. Godkänna delårsbokslut per den 31 augusti 2022. 


 
Deltar inte i beslutet 
Olle Berglund (MP) deltar inte i beslutet. 


Beslutet skickas till 
Kommunens revisorer 
Kommundirektör Caroline Smitmanis Smids 
Ekonomichef Ann-Charlotte Zakrisson 
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§ 14   


Överlämnande av ärenden för behandling 


Beskrivning av ärendet 
Kommunstyrelsens ordförande, Ulrika Liljeberg, överlämnar följande 
ärenden för behandling på dagens möte: 


• Skattesats 2023 


• Mål och budget 2023–2025 


• Reviderade riktlinjer för ekonomisk hushållning och 
resursutjämningsreserv 


• Kosttaxa särskilt boende sociala sektorn 2023 


• Föreskrifter och taxa, sotning och brandskyddskontroll 


• Avfallstaxa 2023 


• VA-taxa 2023 


• Ansökan om utökad borgen inför 2023 – Leksand Vatten AB 


Kommunfullmäktiges beslut 
1. Motta ärendena för behandling vid dagens möte. 
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§ 15 Dnr 2022/580 


Skattesats 2023 


Beskrivning av ärendet 
Kommunstyrelsens förslag till skattesats 2023 är 21,82 kronor.  


Beslutsunderlag 
Utdrag ur kommunstyrelsens sammanträdesprotokoll 2022-10-28, § 143 
 
Yrkanden 
Sebastian Larsson (M) och Jimmy Karlsson (ByP) yrkar bifall till 
kommunstyrelsens förslag till beslut. 


Kommunfullmäktiges beslut 
1. Fastställa skattesatsen för Leksands kommun 2023 till 21,82 kronor. 


Beslutet skickas till 
Ekonomichef Ann-Charlotte Zakrisson 
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§ 16 Dnr 2022/580 


Mål och budget 2023-2025 


Beskrivning av ärendet 
Ekonomichef Ann-Charlotte Zakrisson redogör för 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 2023-2025 utgår från beslutade ramar 2022-2024 
inklusive beslutade åtgärder och besparingar. Justeringar har gjorts för 
volymer inom utbildningssektorn och sociala sektorn  
Budgeten är baserad på tidigare års händelser, ekonomiska läget i omvärlden 
och i Leksand samt kända framtida förändringar i verksamheterna. 
 
Kommunen står inför stora ekonomiska utmaningar som kommer kräva både 
strukturella förändringar och nya arbetssätt. Ett nytt pensionsavtal, ökade 
behov inom grundskolan och äldreomsorgen och ökat fokus på säkerhet och 
beredskap inklusive IT-säkerhet innebär tillsammans med ökade 
lokalkostnader inom äldreomsorgen och grundskolan stora kostnadsökningar 
inom verksamheterna.  
 
Detta tillsammans med den mycket höga inflationen, stigande räntor och 
vikande tillväxt medför en stor ekonomisk utmaning för kommunen. I tillägg 
till detta ökar kommunens avgift inom LSS utjämningen med nio miljoner 
kronor och den kan inte kompenseras genom minskade interna kostnader.  
 
Osäkerheterna under planeringsperioden är fortsatt stora vad gäller den 
globala ekonomin och skatteunderlagets utveckling, men viss osäkerhet finns 
även kring befolkningsutvecklingen och ytterligare behov inom sektorerna.  
 
Budgetförslaget innebär att kommunen kommer behöva använda 
resultatutjämningsreserven, RUR, både 2023 och 2024. 
 
Kommunstyrelsen beslutade 2022-10-28 § 143 att föreslå 
kommunfullmäktige en oförändrad skattesats 2023. Förslag till skattesats är 
21,82 kr för 2023. 


10







SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 
2(4) 


Sammanträdesdatum 
2022-11-28 


 
  


Kommunfullmäktige   
 


 
 Utdrag bestyrks 
  


 


Beslutsunderlag 
Mål och budget 2023-2025 


Yrkanden 
Sebastian Larsson (M), Jimmy Karlsson (ByP), Viktor Zakrisson (S),  
Karin Mikkonen (C), Mikael Kyller (KD) och Olle Berglund (MP) yrkar 
bifall till kommunstyrelsens förslag till beslut 
 
Olle Berglund (MP) yrkar följande tillägg i budgetförslaget: 
 
1. Resursslöseriet som kommunens hantering av frågan om de enskilda  
    vägarna måste avbrytas. 
 
2. Medel avsätts för att åter kunna öppna en ungdomsgård på Noret. 
 
3. Medel avsätts för att kunna erbjuda kommunala sommarjobb till  
    alla ungdomar i gymnasieåldern skrivna i Leksands kommun. 
 
4. Medel avsätts för att öka den biologiska mångfalden på de markområden 
    kommunen har kontroll över. 
 
5. Medel avsätts för energieffektivisering inom kommunal verksamhet. 
 
6. Medel avsätts för återstart av ” ta tillvara” i kommunal regi. 
 
7. Bilagan med mål och indikatorer kompletteras med fler indikatorer och  
    målvärden.  
 
Olle Berglund (MP) yrkar följande kompletteringar i budgetförslaget: 
 
1. Målet ”I Leksand möter vi samhällets utmaningar på ett social,  
    miljömässigt och ekonomiskt hållbart sätt” bör kompletteras med: 
    - Effekt av åtgärder för att befrämja biologisk mångfald. 
    - Andel av kommunala tak som försetts med solenergianläggning 
    - Energieffektivisering i kommunala verksamheter och lokaler 
 
2. Målet ”Leksand har en av Sveriges bästa grundskolor” bör kompletteras  
    med: 
    - Bedömning av andelen elever med psykisk ohälsa.  
     Indikatorn bör mätas både för grundskolan och för gymnasiet. 
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3. Målet ”Leksand är ledande inom omsorgen om äldre och personer med  
    funktionsnedsättning” bör kompletteras med: 
    - Sjukskrivningstal, kort- och långtidsfrånvaro, övertid, vikarietillgång 
    - Tillbud och olycksfall för personal 
 
4. Målet ”I Leksand har vi goda livs- och boendemiljöer” bör kompletteras    
    med: 
   - Bostadskö, aktiv resp. passiv 
 
5. Målet ”Leksand präglas av trygghet, tillit och omtanke vardagen” bör  
    kompletteras med: - Uppdatering av kommunens information på hemsidan  
    så den är aktuell.  
 
6. Målet ”I Leksand har vi goda levnadsförutsättningar, ett starkt   
   civilsamhälle och näringslivet har förutsättningar att utvecklas” bör  
    kompletteras med: 
    - Socioekonomisk fördelning bland föräldrar till kulturskolans elever 
 
7. Målet ”Leksands kommun är en attraktiv arbetsgivare” bör kompletteras  
    med: 
    - sjukskrivningstal per verksamhet.  
 
 
Beslutsgång 
Ordföranden ställer frågan om kommunfullmäktige kan besluta i enlighet 
med kommunstyrelsens förslag till beslut och finner att kommunfullmäktige 
beslutar i enlighet med förslaget.  
 
Ordföranden ställer frågan om Miljöpartiets tilläggsförslag ska bifallas eller 
avslås och finner att förslaget avslås. 
 
Ordföranden ställer frågan om Miljöpartiets förslag till kompletteringar ska 
bifallas eller avslås och finner att förslaget avslås. 
 


Kommunfullmäktiges beslut 
1. Anta förvaltningens förslag till finansiella mål och ramar för budget 


2023–2025 samt investeringsbudget 2023–2026. 
2. Uppdra till förvaltningen att senast i april 2023 återkomma med 


förslag på åtgärder för att uppnå en budget i balans.  
3. Uppdra till förvaltningen att senast i april 2023 återkomma med 


förslag på investeringstak. 
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Beslutet skickas till 
Ekonomichef Ann-Charlotte Zakrisson 
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§ 17 Dnr 2022/1309 


Reviderade riktlinjer för ekonomisk hushållning och 
resultatutjämningsreserv (RUR) 


Beskrivning av ärendet 
Ekonomichef Ann-Charlotte Zakrisson redogör ärendet. 
 
Enligt kommunallagen ska kommunfullmäktige besluta om riktlinjer för 
god ekonomisk hushållning för kommunen och i dessa ska det finnas 
riktlinjer för resultatutjämningsreserven.  
Leksands kommun antog i juni 2019 uppdaterade riktlinjer kring disponering 
av resultatutjämningsreserven (RUR). Förvaltningen har i uppdrag att se 
över de finansiella målen och uppdatera riktlinjerna. 
Mot bakgrund av det kärva ekonomiska läget för kommunsektorn har 
förvaltningen sett över befintliga riktlinjer för Leksands kommun för att 
säkerställa förutsättningar att lägga en budget där delar av RUR kan 
disponeras 2023 och 2024.  


Sektorns/avdelningens bedömning 
Nuvarande riktlinjer är fortsatt ändamålsenliga. Dock föreslår förvaltningen 
att principerna kring hur reserven får disponeras ändras. Enligt nuvarande 
riktlinjer får max 1/3 disponeras år 1 och 50% år två och resterande medel år 
3.  Förvaltningen föreslår att riktlinjerna ändras för att möjliggöra 
disponering av 50% av reserven år 1, 75% av återstående reserv år 2 och 
resterade år 3. 
Den föreslagna förändringen ger mer utrymme att hantera en kraftig 
svängning i skatteunderlag eller kraftiga kostnadsökningar. Förändringen 
innebär att det finns möjlighet att utnyttja 30 miljoner kronor av reserven år 
1 i stället för 20 miljoner kronor. Förutsättningarna för omställning torde 
vara bättre på ett par års sikt varför förvaltningen bedömer det rimligt att öka 
möjligheten till initial disponering av reserven.  
Det är dock viktigt att beakta att RUR bara är en teknisk justering av ett 
underskott, det vill säga kommunens egna kapital där reserveringen ingår 
minskar oavsett nyttjande av RUR.  
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Förvaltningens förslag är att anta reviderade riktlinjer för god ekonomisk 
hushållning.  
 
I förhållande till nu gällande riktlinjer är ändringen endast avseende 
disponering samt att texten om djupare rapportering av utfallet av föregående 
års mål i förvaltningsplanen tas bort. Återrapportering sker numer i 
årsredovisningen och i mål och resultatrapporter. 
Ändringen innebär sammanfattningsvis följande: 


1. Anta reviderade riktlinjer för god ekonomisk hushållning och 
resultatutjämningsreserv. 


I övrigt är riktlinjerna oförändrade i förhållande till de riktlinjer som 
beslutades av kommunfullmäktige 2019-06-12, § 34. 


Beslutsunderlag 
Utdrag ur kommunstyrelsens sammanträdesprotokoll 2022-11-07, § 155 
Riktlinjer för god ekonomisk hushållning 
Tjänsteutlåtande, daterat 2022-10-05 


Kommunfullmäktiges beslut 
1. Anta reviderade riktlinjer för god ekonomisk hushållning och 


resultatutjämningsreserv. 


Beslutet skickas till 
1. Ekonomichef Ann-Charlotte Zakrisson 
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§ 18 Dnr 2022/1008 


Kosttaxa särskilt boende sociala sektorn 2023 


Beskrivning av ärendet 
Socialutskottets ordförande, Kenneth Dahlström, redogör för ärendet. 
 
Med anledning av ökade livsmedelspriser har en översyn gjorts om 
nuvarande kosttaxa är tillräcklig för att kompensera för prisökningarna. 


Sektorns/avdelningens bedömning 
Sociala sektorn samt sektor verksamhetsstöd har gjort en gemensam översyn 
av kostenhetens kostnader i förhållande till kostintäkterna och bedömer att 
kostavgiften bör höjas 2023. Detta med anledning av ökade livsmedelspriser, 
på vissa livsmedel 5-10 % under år 2021. 
Nuvarande kosttaxa (2022) är 3889 kronor per månad.  
Kosttaxan består av: 
- Livsmedel 1089 kronor 
- Personalkostnader 2450 kronor 
- Övriga kostnader 350 kronor (fordon, transporter, lokal, kapitalkostnader  
   och intäkter) 
 
Förvaltningens förslag är att höja taxan till 3915 kr per månad vilket innebär 
en höjning med 26 kronor per månad. Höjningen kompenserar för 
prisökningar av livsmedel 2021. 
Kommunstyrelsens förslag är att bibehålla nuvarande taxa och att den ska 
gälla från 2023-01-01. 


Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsens sammanträdesprotokoll 2022-11-07, § 154 
Tjänsteutlåtande kosttaxa särskilt boende 2023 daterat 2022-10-04 
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Kommunfullmäktiges beslut 
1. Anta kosttaxa enligt kommunstyrelsens förslag 
2. Taxan gäller från 1 januari 2023. 


Beslutet skickas till 
Sektorchef sociala sektorn 
Avdelningschef särskilt boende, Johan Karén 
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§ 19 Dnr 2022/1299 


Föreskrifter och taxa, sotning och brandskyddskontroll 


Beskrivning av ärendet 
Viktor Zakrisson (S) redogör för ärendet. 
 
Leksand, Mora, Vansbro, Orsa och Älvdalens kommuner har sedan  
2019-01-01 verkat i kommunalförbundet Brandkåren Norra Dalarna. Innan 
förbundet bildades tog varje medlemskommun fram sin egen taxa och 
föreskrifter för sotningsväsendet. Under 2020 genomfördes en 
sotningsutredning i förbundets regi, som påvisade skillnader i 
medlemskommunernas taxa och föreskrifter för sotning och 
brandskyddskontroll.  
 
Brandkåren Norra Dalarnas direktion har mot bakgrund av dessa skillnader 
tagit fram ett förslag, som ska ge medlemskommunerna likartade föreskrifter 
och taxa samt att en anpassning görs efter den utveckling som skett inom 
området. 
 
Föreskriftsrätten om hur ofta sotning ska ske är enligt förordningen 
(2003:789) om skydd mot olyckor kommunernas ansvar att meddela, och kan 
inte delegeras till ett kommunalförbund. Det direktionen kan, enligt Lag 
(2003:778) om skydd mot olyckor är att föreslå medlemskommunerna att 
föreskriva om nya och uppdaterade frister, föreskrifter och taxor.  
 
Direktionen föreslår att respektive medlemskommuns kommunfullmäktige 
föreskriver om nya och uppdaterade frister, föreskrifter och taxa enligt 
förslaget. Föreskrifterna och taxa föreslås träda i kraft i samband med att de 
nya avtalen om upphandlade sotnings- och brandskyddskontrolltjänster 
träder i kraft.  


Beslutsunderlag 
Utdrag ur kommunstyrelsens sammanträdesprotokoll, 2022-11-07 § 153 
Protokollsutdrag direktionen Brandkåren Norra Dalarna, 2022-09-22 § 21 
Föreskrifter om frister för rengöring (sotning) för Leksands kommun 
Föreskrifter om avgift (taxor) för sotning och brandskyddskontroll för 
Leksands kommun.  
Taxa sotning och brandskyddskontroll för Leksands kommun 
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Yrkanden 
Viktor Zakrisson (S) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag till beslut. 


Kommunfullmäktiges beslut 
1. Anta föreskrifter för rengöring (sotning) för Leksands kommun 
2. Anta föreskrifter om avgift (taxor) för sotning och 


brandskyddskontroll för Leksands kommun. 
3. Anta taxa för sotning och brandskyddskontroll för Leksands 


kommun. 
4. Beslutet träder i kraft när avtalen om sotnings- och 


brandskyddskontrolltjänster börjar gälla och under förutsättning att 
övriga medlemskommuner fattar ett likalydande beslut.  


Beslutet skickas till 
Brandkåren Norra Dalarna 
Ekonomichef Ann-Charlotte Zakrisson 
Sektorchef Åke Sjöberg 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Mötet ajourneras kl 19.10-19.40 för genomförande av SKR:s kongressval 
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§ 20 Dnr 2022/1156 


Avfallstaxa 2023 


Beskrivning av ärendet 
VD Dala Vatten och Avfall AB, Lisbeth Martinsson Skinnar, redogör för 
ärendet.  
 
Styrelsen i Leksand Vatten AB rekommenderar kommunfullmäktige att anta 
avfallstaxa enligt nedan: 


1. Höjning av avfallstaxan med 20% 
 
a. Höjningen är en konsekvens av ökade transportkostnader gällande  
    hämtning av kommunalt avfall och slam från enskilda avlopp, samt  
    ökade kostnader på behandling av brännbart restavfall samt 
    brännbart grovavfall från ÅVC. 
 
b. Höjning föreslås avseende fast avgift (avser behandling grovavfall  
    samt transport). 
 
c. Höjning föreslås s avseende hämtningsavgifter endast för de  
   tjänster i avfallstaxan som avser brännbart restavfall då de ökade  
   kostnaderna i huvudsak avser förbränning. 
 
d. Avgift för gemensamt hämtställe föreslås höjas för att bättre  
    motsvara de kostnader som följer av ett gemensamt hämtställe  
   bland annat då det inkommer större mängder hushållsavfall än vid  
   enskild hämtning vilket ger ökade kostnader, därtill även skötsel  
   och underhåll för dessa platser. Avgiften föreslås höjas både för  
   brännbart restavfall samt för matavfall. 
 
e. Höjning föreslås för slamtaxan för att möta ökade kostnader mot  
   entreprenör. 
 
f. Ökning av avgift föreslås på flertalet extra tjänster för att bättre  
   motsvara kostnaderna till entreprenör med anledning av  
   förändringar i avtal. Avser endast specifika beställningar av 
   extra tjänster och innebär ingen höjning av avfallstaxan i sin helhet. 
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2. Ny taxa 
 
a. Insamling och transport av fosforfilter för att möta lagkrav på  
    insamling. 
 
b. Papperspåsar till verksamheter som kommer att beställas och  
    distribueras av insamlingsentreprenör (med start 2023-03-01) 


3. Nya abonnemang på enskilda avloppsanläggningar 
 
a. En differentierad och miljöstyrande taxa för tömning av slutna  
   tankar där både slam och vatten samlas in. 


4. I övrigt mindre redaktionella ändringar i förtydligande syfte. 
5. I övrigt oförändrad avfallstaxa. 


Beslutsunderlag 
Utdrag ur kommunstyrelsens sammanträdesprotokoll 2022-11-07, § 150 
Utdrag ur Leksand Vatten AB:s styrelses sammanträdesprotokoll  
2022-09-08  
Tjänsteutlåtande Leksand Vatten AB, daterat 2022-09-14  
Sammanställning taxeförslag 2023, daterat 2022-09-14 


Kommunfullmäktiges beslut 
1. Anta avfallstaxa för 2023. 
2. Taxan gäller från 1 januari 2023 och ersättare tidigare taxa. 


Beslutet skickas till 
VD Dala Vatten och Avfall AB Lisbeth Martinsson Skinnar 
Ekonomichef Ann-Charlotte Zakrisson 
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§ 21 Dnr 2022/1158 


VA-taxa 2023 


Beskrivning av ärendet 
VD Dala Vatten och Avfall AB, Lisbeth Martinsson Skinnar, redogör för 
ärendet.  
 
Styrelsen i Leksand Vatten AB föreslår kommunfullmäktige i Leksands 
kommun att anta VA-taxa enligt nedan. 


• Brukningsavgifterna höjs med 15 % och höjningen är en konsekvens 
av: 


o ökade avskrivningskostnader  


o kostnadsökningar på VA-material  
 


o allmän kostnadsökning motsvarande index (KPI) 


o ökade finansiella poster med anledning av 
ränteläget 


• Anläggningsavgiften höjs med 10%.   


• Ändringar i taxekonstruktion enligt nedan.  
a) Under Anläggningsavgifter § 5.1 c) stryka bestämmelse om 


differentierad lägenhetsavgift och ersätta med samma avgift per 
lägenhet oavsett antalet lägenheter i fastigheten. 
o I gällande taxa erläggs en anläggningsavgift för 


lägenhetsavgift 1-10, 11-20, 21-30 samt 31-. 
Lägenhetsavgiften är en så kallad ”nyttoparameter” där nyttan 
inte anses avta med ökat antal lägenheter vilket föranleder 
samma avgift per lägenhet oavsett fastighetens lägenhetsantal. 
Förslaget följer Svenskt Vattens normaltaxeförslag P120. 


b) Ersätta begreppen ”lägenhet” och ”lägenhetsavgift” med 
”bostadsenhet” och ”bostadsenhetsavgift” 
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o I enligt med Svenskt Vattens normaltaxeförslag P120.  Syftar 
till att öka förståelsen för vad avgiften avser. Innebörden är 
densamma. 


c) Under Anläggningsavgifter § 5.4 samt § 6.5 stryka bestämmelse 
om att avgift för ytterligare framdragning av servisledningar och 
upprättande av ytterligare förbindelsepunkter erläggs till 50% av 
full avgift enligt 5.1 a) och b) samt 6.1 a) och b).  
o I enlighet med Svenskt Vattens normaltaxeförslag P120 bör 


ingen reduktion av servisavgiften och 
förbindelsepunktsavgiften ske.  


d) Under Brukningsavgifter § 14.4 ändra schablon för förbrukad 
mängd s.k. byggvatten vid nybyggnadsprojekt från 10 m3 till 30 
m3 per lägenhet (framåt benämnt som bostadsenhet enligt förslag 
ovan).  
o 10 m3 debiteras i förslag till 2023 års brukningsavgifter med 


306 kr vilket är en lågt satt avgift i jämförelse med andra VA-
bolag som möjliggör att erlägga avgift för byggvatten enligt 
schablon om mätning ej sker. 30 m3 är en vanligare 
schablonnivå och skulle enligt förslag till 2023 års 
brukningstaxa debiteras med 918 kr. 


e) Under Brukningsavgifter § 14.9 avseende regler för reduktion av 
VA-avgiften vid överförbrukning till följd av läckage, ersätta 
gällande reduktionsregel med reduktionsregel som i högre grad 
följer Svenskt Vattens förslag.  


f) Under § 17 stryka uttag av avgift för byte av sönderfrusen 
vattenmätare 
o Enligt rekommendation från Svenskt vatten bör avgiften ej tas 


ut som schablonavgift utan regleras genom skadestånd där 
ersättningsnivån grundas på faktisk kostnad för vattenmätare 
och arbetstid. 


Beslutsunderlag 
Utdrag ur kommunstyrelsens sammanträdesprotokoll 2022-11-07, § 151 
Reviderat tjänsteutlåtande, daterat 2022-10-20 
Förslag på reviderad taxa för allmänna vattentjänster 2023 


Kommunfullmäktiges beslut 
     1. Anta taxa för allmänna vattentjänster (VA-taxa) för 2023 
     2. Taxan gäller från 1 januari 2023 och ersätter tidigare taxa 
     3. Ändra taxekonstruktion enligt förslag.  
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Beslutet skickas till 
VD Dala Vatten och Avfall AB Lisbeth Martinsson Skinnar 
Ekonomichef Ann-Charlotte Zakrisson 
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§ 22 Dnr 2022/1159 


Ansökan om utökad borgen inför 2023 - Leksand Vatten 
AB 


Beskrivning av ärendet 
Ekonomichef, Ann-Charlotte Zakrisson, redogör för ärendet. 
 
Leksand Vatten AB (LVAB), som är ett helägt dotterbolag till Leksands 
kommun, har i en skrivelse daterad 2022-09-09 ansökt om utökad borgen 
med 60 miljoner kronor från 450 miljoner kronor till 510 miljoner kronor. 
Ansökan motiveras av att Leksand Vatten AB planerar för ett flertal större 
och mindre investeringsprojekt.   
 
Totalt budgeterat investeringsbelopp för 2023 är 106,3 miljoner kronor, 
varav 43,3 miljoner kronor avser reinvestering i befintliga anläggningar 
inom VA och avfall, 25,5 miljoner kronor avser utbyggnad av VA enligt den 
kommunala VA-planen och 37,5 miljoner kronor avser utbyggnad av VA i 
exploateringsområden enligt den kommunala detaljplanen. 
De två största investeringsprojekten 2023 är 25 miljoner kronor avseende 
utbyggnad av VA i Heden, samt  20 miljoner kronor för utbyggnad av VA i 
Norra Kärringberget/Lummerhöjden. Båda investeringsprojekten beräknas 
pågå under perioden 2023-2024.  
Den beräknade kostnaden för utbyggnad av VA i Heden 2023-2024 är 40 
miljoner kronor, den beräknade kostnaden för utbyggnad av VA i Norra 
Kärringberget/Lummerhöjden 2023-2024 är 30 miljoner kronor.  
Per den 31 december 2021 har LVAB utnyttjat 399 miljoner kronor av den 
beviljade borgenssumman på 450 miljoner kronor. 


Sektorns bedömning 
Planerade investeringar är prioriterade och samordnade med kommunens 
exploateringsområden och VA-plan.   
Bolaget bedömer att en utökning av kommunens borgensåtagande är en 
förutsättning för att färdigställa beslutade investeringar. 
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Befintlig låneram för kommunen (550 mkr) bedöms täcka kommunens 
behov av nyupplåning 2023. Leksandsbostäder har en befintlig borgensram 
på 465 miljoner kronor. En eventuell höjning av borgensramen för 
bostadsbolaget förväntas bli aktuell tidigast under hösten 2023.  
Givet de höga investeringsbehoven är fortsatt samordning och prioritering av 
låneutrymmet inom koncernen väsentligt   


Beslutsunderlag 
Utdrag ur kommunstyrelsens sammanträdesprotokoll 2022-11-07 § 152 
Tjänsteutlåtande från Leksands kommun daterat 2022-10-05 
Tjänsteutlåtande från Leksand Vatten AB med ansökan om utökat 
borgensåtagande, daterat 2022-09-09 


Kommunfullmäktiges beslut 
     1. Såsom för egen skuld ingå borgen för Leksand Vatten AB:s  
         låneförpliktelser upp till ett högsta lånebelopp om 510 miljoner kronor,  
         jämte därpå löpande ränta och kostnader 
 


Beslutet skickas till 
VD Dala Vatten och Avfall AB Lisbeth Martinsson Skinnar 
Ekonomichef Ann-Charlotte Zakrisson 
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§ 23 Dnr 2022/372 


Riktlinje för minoritetsfrågor och teckenspråk i 
Leksands kommun 


Beskrivning av ärendet 
I januari 2019 trädde flera ändringar i Lag (2009:724) om nationella 
minoriteter och minoritetsspråk (minoritetslagen) i kraft. En av de nya 
paragraferna (§ 5b) anger att kommuner ska anta mål och riktlinjer för sitt 
minoritetspolitiska arbete. Riktlinje för minoritetsfrågor och teckenspråk i 
Leksands kommun är ett förslag till kommunövergripande styrdokument för 
kommunens arbete utifrån lagen. 
Då Leksands kommun inte tillhör något förvaltningsområde med särskilda 
bestämmelser, gäller främst minoritetslagens så kallade allmänna 
bestämmelser i de delar som rör de nationella minoritetsspråken. 
Efter återremiss från kommunstyrelsen till förvaltningen, 2022-09-05 § 114, 
om att inkludera teckenspråk i riktlinjen har nya avsnitt tillkommit. Bland 
annat gällande kommunens ansvar kring att nå ut med information till 
teckenspråkiga medborgare samt skolans arbete i dessa frågor.  
Riktlinjen syftar till att säkerställa att Leksands kommun lever upp till de 
krav som lagen ställer för att ge skydd för de nationella minoriteterna och 
teckenspråkiga personer att stärka deras möjlighet till inflytande samt stödja 
de historiska minoritetsspråken så att de hålls levande.  
Ärendet gäller nu beslut om att anta riktlinjen efter återremiss från 
kommunstyrelsen till förvaltningen, 2022-09-05 § 114, om att inkludera 
teckenspråk i riktlinjen. 


Beslutsunderlag 
Utdrag ur kommunstyrelsens sammanträdesprotokoll 2022-11-07, § 156 
Tjänsteutlåtande, daterat 2022-09-20 
Reviderat förslag till riktlinje om minoritetsfrågor och teckenspråk i 
Leksands kommun, daterat 2022-09-14 


Yrkanden 
Carin Malm (KD) yrkar att ärendet ska återremitteras för att det ska bli rätt 
tolkning enligt lagen när det gäller strukturerade samråd 
Viktor Zakrisson (S) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag till beslut. 
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Beslutsgång 
Ordföranden frågar först kommunfullmäktige om ärendet ska avgöras idag 
eller återremitteras och finner att fullmäktige beslutar att ärendet ska avgöras 
idag. 


Kommunfullmäktiges beslut 
1. Anta riktlinje för minoritetsfrågor och teckenspråk i Leksands 


kommun 
2. Riktlinjen börjar gälla 2022-12-01 


Beslutet skickas till 
Kommundirektör Caroline Smitmanis Smids 
Biträdande kommundirektör Maria Bond 
Tf socialchef 
Utbildningschef Carin Fredlin 
Kommunikationschef Kent Byman 
Administrativ service 
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§ 24 Dnr 2022/214 


Arkivfrågor Dala Vatten och Avfall AB 


Beskrivning av ärendet 
Enligt 8 § i arkivlagen (1990:782) ska kommunalt ägda bolag ha en 
kommunal arkivmyndighet. Enligt arkivlagen 3–6 §§ är en arkivmyndighet 
ansvarig för tillsyn av organisationens arkivvård. I dagsläget saknas det en 
uttalad arkivmyndighet för Dala Vatten och Avfall AB och bolaget har själv 
tagit kontakt med ägarkommunerna för att få tydlighet i frågan.  
Dala Vatten och Avfall AB ägs av Leksands, Rättviks, Vansbros och 
Gagnefs kommuner. Enligt bolagsordningen för Dala Vatten och Avfall AB 
§ 2 har styrelsen sitt säte i Leksands kommun och ska också förstås som 
värdkommun för samarbetet.  


Sektorns/avdelningens bedömning 
Eftersom Leksands kommun är värdkommun för Dala Vatten och Avfall AB 
bedömer avdelningen Administrativ services att det är lämpligt att Leksands 
kommun pekas ut som arkivmyndighet för Dala Vatten och Avfall AB.  
Att Leksands kommun antar rollen som arkivmyndighet för Dala Vatten och 
Avfall AB innebär ingen materiell skillnad i arbetsbelastning för 
avdelningen för Administrativ service. Arkivtillsyn sker inte särskilt ofta och 
den största arbetsinsatsen görs av organisationen som är föremål för 
tillsynen. 


Beslutsunderlag 
Utdrag ur kommunstyrelsens sammanträdesprotokoll 2022-11-07, § 160 
Tjänsteutlåtande – Arkivmyndighet för Dala Vatten och Avfall AB – daterad 
2022-09-19 
Protokoll Dala Vatten och Avfall AB220209, § 12 Arkivfrågor D 
Bilaga – Arkivfrågor dokumenthantering Dala Vatten och avfall plus 
teknikbolag 
Bilaga – Förslag till beslut arkivfrågor Dala Vatten och avfall AB 
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Kommunfullmäktiges beslut 
1. Leksands kommun utses till arkivmyndighet för Dala Vatten och Avfall 


AB.  
2. Beslutet i punkt 1 gäller under förutsättning att övriga ägarkommuner 


fattar likalydande beslut. 


Beslutet skickas till 
Kommundirektör, Caroline Smitmanis Smids 
Arkivarie, Andrew Tutt-Wixner 
Administrativ chef, Joel Johansson 
Dalavatten och Avfall AB  
Vansbro kommun 
Rättviks kommun 
Gagnefs kommun 
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§ 25 Dnr 2022/421 


Rapportering av ej verkställda beslut kvartal 2/2022 - 
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 2 kvartalet 2022 finns 6 ej verkställda beslut att rapportera.  
Ärende 1 – Man 
Beslut: Socialtjänstlagen, Särskilt boende (Enligt 4 kapitlet 1 §) 
Datum för gynnande beslut: 2022-01-24 (Parboende) 
Ärende 2 – Kvinna 
Beslut: Socialtjänstlagen, Särskilt boende (Enligt 4 kapitlet 1 §) 
Datum för gynnande beslut: 2022-01-24 (Parboende) 
Ärende 3 – Man 
Beslut: Socialtjänstlagen, Särskilt boende (Enligt 4 kapitlet 1 §) 
Datum för gynnande beslut: 2022-02-08 
Ärende 4 – Kvinna 
Beslut: Socialtjänstlagen, Särskilt boende (Enligt 4 kapitlet 1 §) 
Datum för gynnande beslut: 2022-02-14  
Ärende 5 – Kvinna 
Beslut: Socialtjänstlagen, Särskilt boende (Enligt 4 kapitlet 1 §) 
Datum för gynnande beslut: 2022-03-16 
Ärende 6 – Kvinna 
Beslut: Socialtjänstlagen, Särskilt boende (Enligt 4 kapitlet 1 §) 
Datum för gynnande beslut: 2022-03-28 
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Beslutsunderlag 
Utdrag ur kommunstyrelsens sammanträdesprotokoll 2022-10-03 § 137 
Protokollsutdrag ur sammanträdesprotokoll från Individnämnden, daterat 
2022-08-23, § 125 
Tjänsteutlåtande, daterat 2022-03-28 


Kommunfullmäktiges beslut 
1. Godkänna rapporteringen. 


Beslutet skickas till 
Tf socialchef  
Avd-chef Johan Karén 
Enhetschef Malin Hed 
 


32







SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 
1(2) 


Sammanträdesdatum 
2022-11-28 


 
  


Kommunfullmäktige   
 


 
 Utdrag bestyrks 
  


 


§ 26 Dnr 2022/423 


Rapportering av ej verkställda beslut kvartal 2/2022 - 
Individ- och familjeomsorgen (IFO) 


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 2 kvartalet 2022 finns 2 ej verkställda beslut att rapportera.  
Ärende 1 – pojke 
Beslut: Socialtjänstlagen, familjehem (Enligt 4 kapitlet 1 § 
socialtjänstlagen) 
Datum för gynnande beslut: 2022-01-18 
Ärende 2 – pojke 
Beslut: Socialtjänstlagen, kontaktperson (Enligt 4 kapitlet 1 § 
socialtjänstlagen) 
Datum för gynnande beslut: 2022-03-03 


Beslutsunderlag 
Utdrag ur sammanträdesprotokoll från kommunstyrelsen 2022-10-03 § 138 
Utdrag ur sammanträdesprotokoll från Individnämnden, daterat  
2022-08-23, § 122 
Tjänsteutlåtande, daterat 2020-08-10 


Kommunfullmäktiges beslut 
1. Godkänna rapporteringen. 


Beslutet skickas till 
Tf socialchef 
Avd-chef Katja Vestling 
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Enhetschef Annelie Bylund 
Socialsekreterare Gunilla Andersson 
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§ 27 Dnr 2022/1051 


Rapportering av ej verkställda beslut kvartal 2/2022 - 
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 2: a kvartalet 2022 finns 5 ej verkställda beslut att rapportera inom 
ordinärt boende, dagverksamhet.  
Ärende 1 – Kvinna 
Beslut: Socialtjänstlagen, Dagverksamhet  
Datum för gynnande beslut: 2022-04-11 
Ärende 2 – Kvinna 
Beslut: Socialtjänstlagen, Dagverksamhet 
Datum för gynnande beslut: 2022-04-27 
Ärende 3– Man 
Beslut: Socialtjänstlagen, Dagverksamhet 
Datum för gynnande beslut: 2022-05-09 
Ärende 4 – Kvinna 
Beslut: Socialtjänstlagen, Dagverksamhet 
Datum för gynnande beslut: 2022-05-16 
Ärende 5 – Man 
Beslut: Socialtjänstlagen, Dagverksamhet 
Datum för gynnande beslut: 2022-05-30 
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Beslutsunderlag 
Utdrag ur sammanträdesprotokoll från kommunstyrelsen 2022-10-03, § 139 
Utdrag ur sammanträdesprotokoll från Individnämnden, daterat  
2022-08-23, § 124 
Tjänsteutlåtande, daterat 2022-08-16 


Kommunfullmäktiges beslut 
1. Godkänna rapporteringen. 


Beslutet skickas till 
Tf socialchef 
Avdelningschef Anna Wikberg 
Enhetschef Marie-Louise Jonsson 
Enhetschef, Kristina Ollén 
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§ 28 Dnr 2022/791 


Årsredovisning 2021 Utveckling i Dalarna Holding AB 


Beskrivning av ärendet 
Utveckling i Dalarna Holding AB har överlämnat bolagets årsredovisning 
för år 2021 för information.  


Beslutsunderlag 
Utdrag ur kommunstyrelsens sammanträdesprotokoll 2022-10-03 § 140 
Årsredovisning för Utveckling i Dalarna Holding AB för räkenskapsåret 
2021. 
Granskningsrapport 2021 
Revisionsberättelse 


Kommunfullmäktiges beslut 
1. Godkänna rapporteringen avseende årsredovisning 2021 för 


Utveckling i Dalarna Holding AB. 


Beslutet skickas till 
Utveckling i Dalarna Holding AB 
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§ 29 Dnr 2022/961 


Val av ledamöter och ersättare till kommunstyrelsen, 
kommunstyrelsens presidium, oppositionsråd och 
överförmyndare - mandatperiod 2023-2026 


Beskrivning av ärendet 
Fullmäktige ska besluta om val av ledamöter och ersättare till 
kommunstyrelsen, kommunstyrelsens presidium, oppositionsråd och 
överförmyndare. Valberedningen har till dagens sammanträde lagt ett förslag 
till fullmäktige. 
 
KOMMUNSTYRELSEN 


Ledamöter Ersättare 


Bygdepartiet 
Guje Larshans 
Johan Fändriks, 2:e vice ordförande 
Robin Malm 


Bygdepartiet 
Jimmy Karlsson 
Rebecca Karlsson 
Mats Blomqvist 


Socialdemokraterna 
Viktor Zakrisson, 1:e vice ordförande 
Ingrid Rönnblad 
Lars Halvarson 


Socialdemokraterna 
Susanne Albihn 
Peter Cottino 
David Edin 


Moderaterna 
Sebastian Larsson, ordförande 
Kaj Bergenhill 


Moderaterna 
Sara Shahryari 
Ulrica Granberg 


Centerpartiet 
Karin Byström 
Karin Mikkonen 


Centerpartiet 
Mats Erkers 
Björn Larsson 


Vänsterpartiet 
Yvonne Ineteg 


Vänsterpartiet 
Markus Kummu 


Sverigedemokraterna 
Lina Ruuth 


Sverigedemokraterna 
Andreas Ruuth 


Kristdemokraterna 
Carin Malm 


Kristdemokraterna 
Per Wiman 
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KOMMUNSTYRELSENS PRESIDIUM 


Sebastian Larsson (M), ordförande 
Viktor Zakrisson (S), 1:e vice ordförande 
Johan Fändriks (ByP), 2:e vice ordförande 


 
OPPOSITIONSRÅD 


Johan Fändriks (ByP) 


 
ÖVERFÖRMYNDARE 


Ordinarie 
Lotta Arnesson (-) 


Ersättare 
Lotta Johansson (-) 


 


Kommunfullmäktiges beslut 
1. Välja ledamöter och ersättare till kommunstyrelsen för perioden 


2023-01-01 – 2026-12-31 i enlighet med valberedningens förslag. 
2. Välja ledamöter till kommunstyrelsens presidium för perioden  


2023-01-01 – 2026-12-31 i enlighet med valberedningens förslag. 
3. Välja oppositionsråd för perioden 2023-01-01 – 2026-12-31 i 


enlighet med valberedningens förslag. 
4. Välja överförmyndare och ersättare för perioden 2023-01-01 – 2026-


13-31 i enlighet med valberedningens förslag. 


Beslutet skickas till 
Valda ledamöter 
Överförmyndarkontoret i Mora 
Administrativ service 
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§ 30 Dnr 2022/1267 


Inkallelseordning - mandatperiod 2023-2026 


Beskrivning av ärendet 
Beslut behöver tas om inkallelseordning av ersättare i nämnder, utskott och 
övriga förtroendeuppdrag. 
 
För ledamot tillhörande nedanstående parti inträder ersättare i nedan angiven 
partiordning. 
ByP -  ByP, V, SD, MP, KD, L, S, C, M 


S -  S, M, C, L, V, MP, ByP, KD, SD 


M -  M, C, L, S, KD, SD, ByP, V, MP 


C -  C, M, L, S, ByP, KD, MP, V, SD 


V -  V, S, ByP, MP, C, L, M, KD 


SD -  SD, M, KD, L, C, ByP, S, V, MP 


KD -  KD, ByP, SD, M, L, C, MP, S, V 


L -  L, M, C, S, KD, ByP, SD, MP, V 


MP -  MP, --------------------------------- 


Kommunfullmäktiges beslut 
1. Anta inkallelseordning i enlighet med förslaget för tiden  


2023-01-01 – 2026-12-31 
2. I samband med beslutet upphör kommunfullmäktiges beslut  


2018-11-05 § 25 att gälla. 


Beslutet skickas till 
Samtliga partier 
Administrativ service 
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§ 31 Dnr 2022/1490 


Motion gällande enskilda vägar 


Beskrivning av ärendet 
Markus Kummu (V) har lämnat in en motion gällande enskilda vägar. 
 
Vänsterpartiet föreslår att: 


• Ansökan hos Lantmäteriet i syfte att ”skapa gemensamhets-
anläggningar samt omprövning av befintliga inom Leksands kommun 
samt skapande av samfällighetsföreningar” utan dröjsmål återkallas. 


• Beslutet i kommunfullmäktige 2022-06-27 § 57 – ”Upphörande av 
Leksands kommuns skötsel av enskilda vägar” utan dröjsmål rivs 
upp.  


• Frågan om vägarnas huvudmannaskap förutsättningslöst utreds för att 
kunna nå en löning som både är rättvis och effektiv, där kommunalt 
huvudmannaskap är ett av alternativen. 


Beslutsunderlag 
Motion daterad 2022-11-24 


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


beredning. 


Beslutet skickas till 
Kommunstyrelsen 
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§ 32 Dnr 2022/1495 


Motion om uppdatering av kommunfullmäktiges 
arbetsordning 


Beskrivning av ärendet 
Olle Berglund (MP) har lämnat in en motion gällande uppdatering av 
kommunfullmäktiges arbetsordning.  
 
Miljöpartiet föreslår att: 


 1  Leksands kommun ska avsätta resurser för revidering av 
arbetsordning för kommunfullmäktige. 
 


1.1 Arbetsordningen förtydligas med att det ska finnas 
möjligheter att välja presidium på kortare tid än hela 
mandatperioden när det är lämpligt, t.ex. om styret inte är 
klart. 
 


1.2 Arbetsordningen förtydligas med att kommunfullmäktiges 
ordförande och andre vice ordförande normalt tillsätts inom 
den styrande partigruppen/ det styrande partiet samt att 
kommunfullmäktiges 1:e vice ordförande normalt tillsätts 
inom något av oppositionspartierna. (uttrycket ”normalt” 
skapar möjligheter till undantag) 
 


1.3 Arbetsordningen förtydligas med att samtliga partier i 
fullmäktige representeras i fullmäktiges valberedning med en 
ordinarie ledamot och en ersättare. För att vara ledamot eller 
ersättare i valberedningen ska personen vara ledamot eller 
ersättare i fullmäktige. 
Lämpligen införs även en skrivning om hur lika röstetal 
hanteras, förslagsvis med ordförandes utslagsröst.  
 


1.4 Arbetsordningen förtydligas med att motioner ska beredas 
möjlighet att föredras i fullmäktige i samband med att de 
lämnas in. 
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1.5 Arbetsordningen förtydligas med att skriftliga reservationer 
ska återges i protokollet från fullmäktigemötet som 
reservationen avser. 
 


Beslutsunderlag 
Motion daterad 2022-11-28 


Kommunfullmäktiges beslut 
1. Överlämna motionen till kommunfullmäktiges presidium  för 


beredning.  


Beslutet skickas till 
Kommunfullmäktiges presidium 
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§ 33 Dnr 2022/961 


Avsägelse och val - kommunstyrelsens ordförande  
december 2022 


Beskrivning av ärendet 
Kommunstyrelsens ordförande, Ulrika Liljeberg (C), har inkommit med en 
avsägelse av uppdraget som kommunstyrelsens ordförande från och med den 
1 december 2022.  Ulrika Liljeberg är kvar som ledamot i kommunstyrelsen 
till och med 31 december 2022. 
 
Valberedningen föreslår Sebastian Larsson (M) som kommunstyrelsens 
ordförande för perioden 1 – 31 december 2022.  


Beslutsunderlag 
Avsägelse Ulrika Liljeberg, daterad 2022-11-28 


Kommunfullmäktiges beslut 
1. Bevilja Ulrika Liljebergs avsägelse som kommunstyrelsens 


ordförande från och med den 1 december 2022. 
2. Välja Sebastian Larsson (M) till kommunstyrelsens ordförande för 


perioden 1–31 december 2022. 


Beslutet skickas till 
Ulrika Liljeberg 
Sebastian Larsson 
Administrativ service 


44





		Protokoll förstasida

		Fastställande av dagordning

		Beslut KF 2022-11-28
Fastställande av dagordning



		Delårsbokslut per den 31 augusti med helårsprognos - 2022

		Beslut KF 2022-11-28
Delårsbokslut per den 31 augusti med helårsprognos - 2022

		Sida 1

		Sida 2





		Överlämnande av ärenden för behandling

		Beslut KF 2022-11-28
Överlämnande av ärenden för behandling



		Skattesats 2023

		Beslut KF 2022-11-28
Skattesats 2023



		Mål och budget 2023-2025 

		Beslut KF 2022-11-28
Mål och budget 2023-2025 

		Sida 1

		Sida 2

		Sida 3

		Sida 4





		Reviderade riktlinjer för ekonomisk hushållning och resultatutjämningsreserv (RUR)

		Beslut KF 2022-11-28
Reviderade riktlinjer för ekonomisk hushållning och resultatutjämningsreserv (RUR)

		Sida 1

		Sida 2





		Kosttaxa särskilt boende sociala sektorn 2023 

		Beslut KF 2022-11-28
Kosttaxa särskilt boende sociala sektorn 2023 

		Sida 1

		Sida 2





		Föreskrifter och taxa, sotning och brandskyddskontroll

		Beslut KF 2022-11-28
Föreskrifter och taxa, sotning och brandskyddskontroll

		Sida 1

		Sida 2





		Avfallstaxa 2023

		Beslut KF 2022-11-28
Avfallstaxa 2023

		Sida 1

		Sida 2





		VA-taxa 2023

		Beslut KF 2022-11-28
VA-taxa 2023

		Sida 1

		Sida 2

		Sida 3





		Ansökan om utökad borgen inför 2023 - Leksand Vatten AB

		Beslut KF 2022-11-28
Ansökan om utökad borgen inför 2023 - Leksand Vatten AB

		Sida 1

		Sida 2





		Riktlinje för minoritetsfrågor och teckenspråk i Leksands kommun

		Beslut KF 2022-11-28
Riktlinje för minoritetsfrågor och teckenspråk i Leksands kommun

		Sida 1

		Sida 2





		Arkivfrågor Dala Vatten och Avfall AB

		Beslut KF 2022-11-28
Arkivfrågor Dala Vatten och Avfall AB

		Sida 1

		Sida 2





		Rapportering av ej verkställda beslut kvartal 2/2022 - särskilt boende 

		Beslut KF 2022-11-28
Rapportering av ej verkställda beslut kvartal 2/2022 - särskilt boende 

		Sida 1

		Sida 2





		Rapportering av ej verkställda beslut kvartal 2/2022 - Individ- och familjeomsorgen (IFO)

		Beslut KF 2022-11-28
Rapportering av ej verkställda beslut kvartal 2/2022 - Individ- och familjeomsorgen (IFO)

		Sida 1

		Sida 2





		Rapportering av ej verkställda beslut kvartal 2/2022 - ordinärt boende

		Beslut KF 2022-11-28
Rapportering av ej verkställda beslut kvartal 2/2022 - ordinärt boende

		Sida 1

		Sida 2





		Årsredovisning 2021 Utveckling i Dalarna Holding AB

		Beslut KF 2022-11-28
Årsredovisning 2021 Utveckling i Dalarna Holding AB



		Val av ledamöter och ersättare till kommunstyrelsen,kommunstyrelsens presidium, oppositionsråd  och överförmyndare- mandatperiod 2023-2026

		Beslut KF 2022-11-28
Val av ledamöter och ersättare till kommunstyrelsen - mandatperiod 2023-2026

		Sida 1

		Sida 2





		Inkallelseordning - mandatperiod 2023-2026

		Beslut KF 2022-11-28
Inkallelseordning - mandatperiod 2023-2026



		Motion gällande enskilda vägar

		Beslut KF 2022-11-28
Motion från Vänsterpartiet gällande enskilda vägar



		Motion om uppdatering av kommunfullmäktiges arbetsordning

		Beslut KF 2022-11-28
Motion om uppdatering av kommunfullmäktiges arbetsordning

		Sida 1

		Sida 2





		Avsägelse och val - kommunstyrelsens ordförande för december 2022

		Beslut KF 2022-11-28
Val av kommunstyrelsens ordförande för december 2022





