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Kommunfullmäktige 

Plats och tid Tegera Arena, Sparbanksfoajén, måndagen den 29 november kl. 13:00-16.54.   
Mötet ajournerades 14.09-14.17 och 15.05-15.25. 

Beslutande Ledamöter 
Se närvarolista sidan 2-3 

Övriga närvarande Ej tjänstgörande ersättare 
Se närvarolista sidan 3 

Tjänstemän 
Se närvarolista sidan 3 
Övriga 
Se närvarolista sidan 3 

Justeringens plats och tid Digitalt justerat onsdagen den 8 december 2021 kl.13.00 

Ordförande 

Paragrafer 64-87 
Per-Erik Ingels (C) §§ 64-73, 75-87   
Birgitta Jansson (S) § 74         

Justerare 

Per Wiman (KD)         Lars Halvarsson (S) 

ANSLAG/BEVIS 
Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 

Organ Kommunfullmäktige 

Sammanträdesdatum 2021-11-29 

Datum då anslaget sätts upp 2021-12-09 Datum då anslaget tas ned 2021-12-31 

Förvaringsplats för protokollet Administrativ Service 
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Närvarolista 
Beslutande  

Ledamöter 
 

Per-Erik Ingels (C) 
Birgitta Jansson (S) 
Mats Stenmark (M) 
Jimmy Karlsson (BP) 
Per Florén (L) 
Ulrika Liljeberg (C) 
Mikael Kyller (KD) 
Sebastian Larsson (M) 
Viktor Zakrisson (S) 
Inga Westlund (V) 
Mats Blomqvist (BP) 
Ingrid Rönnblad (S) 
Yvonne Ineteg (V) 
Sara Shahryari (M) 
Inger Matsson (SD) 
Lars Halvarson (S) 
Anna-Lena Blomkvist (SD) 
Karin Byström (C) 
Per Wiman (KD) 
Markus Kummu (V) 
Roger Åström (M) 
Aarno Magnusson (C) 
Kajsa Fredholm (V) 
Lina Ruuth (SD) 
Margareta Jobs (KD) (§§ 64-72) 
Ros-Marie Svanborg (S) 
Jan-Olof Karlsson (S) 
Per Spik (M) 
Kerstin Marits (M) 
Kenneth Dahlström (C) 
Hans-Olof Bogren (C) 
Elisabet Ingels (C) 
Karin Nyström (S) 
Ulrica Granberg (M) 
Kent Dahlquist (S) 
Ewa Fogelström (C) 
Mats Pettersson (C) 
Eva Kempff (C) 
Mats Erkers (C) 
Mats Fogelström (C) 
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Tjänstgörande ersättare Oliver Rolands (KD) ers: Jan Danielsen (KD) 
Andreas Ruuth (SD) ers: Håkan Blomkvist (SD) 
Erik Varghans (S) ers: Axel Agnas (S) 
Kristina Hollsten (C) ers: Marie Johansson-Grop (C) (§§ 68-87) 
Tomas Bergsten (C) ers: Karin Mikkonen (C) 
Liv Lunde-Andersson (S) ers: Siv Mattes Gärtner (S) 
Karin Qvicker (C) ers: Roger Arvidsson (C) 
 

Övriga närvarande  

Ej tjänstgörande ersättare 
 

Lena Ihlar (V) 
 

Tjänstemän Kommundirektör Caroline Smitmanis Smids 
Kommunsekreterare Johanna Modigh  
Sekreterare Helén Norling 
Sekreterare Lotta Arnesson 

Övriga 
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Ärendelista 
 

1 § 64 Fastställande av dagordning 
2 § 65 Information om Coronaviruset 
3 § 66 Delårsbokslut per den 31 augusti  2021 
4 § 67 Vision 2030 för Leksands kommun 
5 § 68 Avfallstaxa 2022 
6 § 69 VA-taxa 2022 
7 § 70 Taxor och avgifter sociala sektorn 2022 
8 § 71 Externa taxor kost och lokalvård 2022 
9 § 72 Förslag till ny Plan- och Bygglovtaxa inklusive kart- och mättaxa 2022-01-

01 (avser delen kart- och mättaxa) 
10 § 73 Mål och budget 2022-2024, skattesats 
11 § 74 Redovisning Tillfällig fullmäktigeberedning om arvoden 
12 § 75 Antalet ledamöter i fullmäktige och kommunstyrelsen 
13 § 76 Cykelplan 2021 
14 § 77 Föreskrifter avfall Leksands kommun 
15 § 78 Översyn av den gemensamma vuxenutbildningsnämnden Leksand/Rättvik 
16 § 79 Avsägelser och fyllnadsval 
17 § 80 Motion om att förbättra förskola och grundskolans ledning- och 

styrningsorganisation. 
18 § 81 Motion gällande överlämnandet av de enskilda vägarna 
19 § 82 Anmälan av motion om att utlysa klimatnödläge samt tillsätta en 

fullmäktigeberedning i frågan 
20 § 83 Anmälan av motion om ökad trygghet och minskad ensamhet bland äldre 
21 § 84 Anmälan av motion om lärarlönenivå 
22 § 85 Anmälan av motion om odling 
23 § 86 Anmälan av motion om enskilda vägar 
24 § 87 Rapportering av ej verkställda beslut enligt 4 kapitlet 1 § socialtjänstlagen 

kvartal 2/2021 - individ- och familjeomsorgen (IFO) 
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§ 64 Dnr DiaNr 

Fastställande av dagordning 

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

 Ärende Anmälan av motion om enskilda vägar tillkommer. 

Kommunfullmäktiges beslut  
1. Fastställa dagordningen enligt utsänt förslag med ovanstående 

ändring. 
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§ 65 Dnr 2020/324 

Information om Coronaviruset 

Beskrivning av ärendet 
Vid dagens sammanträde informerar kommundirektör Caroline Smitmanis 
Smids om aktuella frågor samt status i verksamheterna med anledning av 
spridningen av coronaviruset och sjukdomen covid-19. Bland annat 
informeras om följande: 
 
Generellt 
Hittills råder en jämförelsevis låg smittspridning. I förhållande till 
folkmängd har Sverige minst antal sjukvårdsvårdade patienter i Norden. I 
dagsläget finns inga covidpatienter på intensivvårdsavdelningen i Dalarna. 

 

Verksamheter 

Inom grundskolan har läget vad gäller sjukfrånvaro stabiliserats. Det är 
fortsatt hög frånvaro i gymnasieskolan. Ingen smittspridning inom SÄBO, 
hemtjänst eller LSS för närvarande.  De nya allmänna råden från 
Folkhälsomyndigheten påverkar verksamheten inom kultur och fritid. 

 
Omvärld 
Regeringen har fattat beslut som möjliggör vaccinationsbevis vid allmänna 
sammankomster och offentliga tillställningar inomhus med fler än 100 
deltagare. Beslutet träder i kraft den 1 december. För den som av medicinska 
skäl inte kan ta vaccin ska läkarintyg gå att visa. Regeringen fortsätter att 
analysera om det är lämpligt med vaccinationsbevis även i andra 
verksamheter. 
 
Folkhälsomyndigheten har beslutat om en lagrådsremiss med förslag om att 
förlänga covid-19-lagen och lagen om tillfälliga smittskyddsåtgärder på 
serveringsställen till och med den 31 maj 2022.  Folkhälsomyndigheten får i 
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uppdrag att till 30 november 2021 ta fram underlag för eventuella ytterligare 
smittskyddsåtgärder. 

Alla mellan 18–65 år kommer att erbjudas en tredje dos vaccin. Enligt 
Folkhälsomyndigheten ska påfyllnadsdosen till vuxna ordnas så att de som 
mest behöver vaccinet prioriteras och ålder är fortsatt viktigast i 
prioriteringen.   

 

Kommunfullmäktiges beslut 
1. Lägga informationen till handlingarna. 

Beslutet skickas till 
Kommundirektör Caroline Smitmanis Smids
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§ 66 Dnr 2021/1089 

Delårsbokslut per den 31 augusti  2021 

Beskrivning av ärendet 
I delårsbokslutet redovisar kommunen ett överskott på cirka 35,4 mkr och 
koncernen ett överskott på 49,6 mkr. Delårsresultatet speglar inte fullt ut det 
prognostiserade årsresultatet då semesterlöneskulden ökar under hösten 
vilket belastar verksamheten löpande.  
Det prognostiserade helårsresultatet för kommunen är ett överskott på 19,6 
mkr vilket skulle innebära en resultatförbättring med ca 18,8 mkr jämfört 
med budget. Prognosen för koncernen är 27,9 mkr jämfört med budget på 
3,6 mkr. Det positiva resultatet är fortsatt delvis en effekt av pandemin då 
kommunen har lägre takt i planerad utveckling av verksamhet, längre 
rekryteringsprocesser samt att vikarier inte har tagits in vid kortare frånvaro.  
Även under 2021 har kommunen erhållit kompensation för 
sjuklönekostnader, dock inte på samma höga nivå som 2020.  Även 
skatteintäkterna är högre än budgeterat samtidigt som kommunen har erhållit 
flera mindre riktade statsbidrag.  
Fram till 31 augusti 2021 hade 47 % av kommunens totala investeringsram 
utnyttjats. För helåret ligger prognosen på 75 % av beviljad ram.  
Investeringstakten i kommunen har delvis påverkats genom att en del 
exploateringsprojekt inte kommit igång. Den nya sporthallen ligger delvis 
före tidsplan och kommer behöva utnyttja mer anslag i år.  
Den verksamhetsmässiga måluppfyllelsen bedöms vara hög vid årets slut för 
två mål och godkänd för sju. Ett av målen kommer inte nås under året. 
Kommunen förväntas nå tre av de fem finansiella målen. Målet om 
självfinansiering av investeringar nås inte mot bakgrund av de två större 
byggnationerna. Resultatmålet nås inte heller även om årets prognos är 
positiv på grund av det negativa resultatet 2018.  
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Beslutsunderlag 
Utdrag ur kommunstyrelsens sammanträdesprotokoll daterat 2021-10-25  
§ 121 
Delårsrapport per den 2021-08-31 
Tjänsteutlåtande, daterat 2021-10-15 
Revisorernas bedömning av delårsrapport, daterad 2021-11-10 
Granskningsrapport KPMG, daterad 2021-11-10 

Kommunfullmäktiges beslut 
1. Godkänna delårsrapporten. 
2. Bevilja tilläggsanslag för sporthallen med 18 mkr för 2021 och 

uppdrag åt förvaltningen att återkomma med en ny slutkostnads-
kalkyl i början på 2022.  

Beslutet skickas till 
Kommundirektör Caroline Smitmanis Smids 
Ekonomiavdelningen 
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§ 67 Dnr 2021/99 

Vision 2030 för Leksands kommun 

Beskrivning av ärendet 
 
Kommunstyrelsen beslutade den 8 mars 2021 att starta processen med att ta 
fram en ny vision för Leksands kommun för beslut i kommunfullmäktige 
under året. Visionen skulle enligt uppdraget baseras på FN:s Agenda 2030 
och de tre dimensionerna av hållbarhet – social, ekonomisk och miljömässig 
och sikta mot just år 2030.  
Processen med framtagandet av förslaget har inneburit flera 
informationstillfällen och workshops med både kommunstyrelse, 
kommunfullmäktige och partiernas medlemmar. Vidare har flera både 
interna och externa fokusgrupper haft möjlighet att lämna in synpunkter och 
komma med underlag och andra inspel. Det slutliga förslaget har tagits fram 
och färdigställts gemensamt av företrädare för samtliga partier i 
kommunfullmäktige.  
 
Förslag till Vision 2030 för Leksands kommun  
- Ett hållbart Leksand  
Leksand är - som en del av Dalarna, Sverige och världen - möjligheternas 
kommun. Här möter vi tillsammans samhällets utmaningar på ett socialt, 
ekonomiskt och miljömässigt hållbart sätt. Vi skapar gemensamt möjligheter 
för alla att utvecklas och att skapa sin bästa livssituation.  
Vi har en av Sveriges främsta grundskolor och vi är ledande inom omsorgen 
av äldre och personer med funktionsnedsättningar. Vi är fortsatt en av 
landets tryggaste kommuner, där tillit och omtanke präglar vardagen.  
Vi tar vårt ansvar för de stora utmaningar som finns inom miljö- och 
klimatområdet.  
Bygdens stolta traditioner och mångfald av goda livs- och boendemiljöer 
både i tätorter och byar är grunden för vår utveckling. Vi värnar vår historia, 
men skapar samtidigt nya årsringar för att kunna möta framtidens krav och 
önskemål. Hela kommunen växer och det är lätt att leva och verka på ett 
modernt sätt oavsett var i kommunen man bor.  
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Vi arbetar ständigt med att använda våra gemensamma resurser på ett så 
effektivt sätt som möjligt och ser stora fördelar med samarbeten. Vi erbjuder 
våra invånare och besökare en god och tillgänglig välfärd och en 
professionell kommunal service. Vi arbetar aktivt med att vara en attraktiv 
arbetsgivare och ser det som avgörande att värna och utveckla våra 
medarbetare.  
Vårt starka civilsamhälle skapar mervärden som ger både yngre och äldre 
goda levnadsförutsättningar. Vi har ett rikt kulturliv som tillsammans med 
ett aktivt idrotts- och friluftsliv gynnar folkhälsa, integration och 
sammanhållning. Bygdens framgångsrika företagare bidrar med ett brett 
utbud av varor, tjänster och arbetsplatser - både lokalt och globalt.  
I samverkan med näringslivet skapar vi bra förutsättningar för expansion och 
tillväxt. 

Beslutsunderlag 
Utdrag ur kommunstyrelsens sammanträdesprotokoll, daterat 2021-11-17  
§ 147. 
Förslag till ny Vision 2030 för Leksands kommun, daterad 2021-11-16. 
Vänsterpartiets förslag till ändringar i Vision 2030, daterad 2021-11-29 
 

Yrkanden  
Ulrika Liljeberg (C), Sebastian Larsson (M) yrkar bifall, Anna-Lena 
Blomqvist (SD), Thomas Bergsten (C), Mikael Kyller (KD), Viktor 
Zakrisson (S) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag till ny Vision 2030.  
Kajsa Fredholm (V) yrkar bifall på Vänsterpartiets förslag på ändringar i 
kommunstyrelsens förslag till ny Vision 2030.  
 
Beslutsgång  
Ordföranden ställer yrkandena mot varandra och finner att 
kommunfullmäktige beslutar i enlighet med kommunstyrelsens förslag till 
beslut. 

Kommunfullmäktiges beslut 
1. Anta Vision 2030 för Leksands kommun. 

 
Reservation  
Kajsa Fredholm (V), Yvonne Ineteg (V) Inga Westlund (V) och Markus 
Kummu (V) reserverar sig mot beslutet.  
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Deltar inte i beslutet 
Jimmy Karlsson (BP) och Mats Blomqvist (BP). 

 

Beslutet skickas till 
Kommundirektör Caroline Smitmanis Smids 
Sektorchefer
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§ 68 Dnr 2021/1209 

Avfallstaxa 2022 

Beskrivning av ärendet 
Leksand Vatten AB föreslår kommunfullmäktige i Leksands kommun att 
anta avfallstaxa enligt nedan.  

1. Höjning av avfallstaxan med 5 % 

- Höjningen är en konsekvens av nya regeringsbeslut gällande 
hämtning och behandling av returpapper samt ökade 
kostnader för farligt avfall. Det är fortsatt ökade kostnader för 
behandling av brännbart restavfall samt brännbart grovavfall 
från ÅVC på grund av ändrade priser mot upphandlad 
förbränningsanläggning (till följd av skärpta utsläppskrav). 

- Höjning föreslås avseende fast avgift (avser behandling 
grovavfall, farligt avfall och returpapper).    

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

- Avgift för gemensamt hämtställe föreslås höjas 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. 

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

 

2. I övrigt mindre redaktionella ändringar i förtydligande syfte. 

3. I övrigt oförändrad avfallstaxa.  
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4. I övrigt oförändrad slamtaxa. 

Beslutsunderlag 
Utdrag ur Leksand Vatten AB:s styrelses sammanträdesprotokoll  
2021-09-27 
Tjänsteutlåtande Leksand Vatten AB, daterat 2021-09-16 
Bilaga - § 37 Avfallstaxa 2022 Leksand Vatten AB 
 

Yrkanden  
Per Spik (M) yrkar bifall på kommunstyrelsens förslag till beslut.  
 

Kommunfullmäktiges beslut 
1. Anta avfallstaxa för 2022, i enlighet med förslaget. 
2. Ny taxa gäller från 1 januari 2022 och ersätter tidigare taxa. 

 

Beslutet skickas till 
Leksand Vatten AB 
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§ 69 Dnr 2021/1211 

VA-taxa 2022 

Beskrivning av ärendet 
Leksand Vatten AB rekommenderar kommunfullmäktige i Leksands 
kommun att anta följande förslag: 

1. Brukningsavgifterna höjs med 5 % och höjningen är en konsekvens 
av  

- ökade krav och kontroller på arbetsmiljö-, säkerhets och 
miljöområdet 

- ökade avskrivningskostnader till följd av investeringar 
(nyinvesteringar och reinvestering samt renovering) 
kostnadsökningar personalkostnader (lönerevision) 
kostnadsökningar på VA-material. 

2. Anläggningsavgiften höjs med 10 % och höjningen är en konsekvens 
av   

- att anläggningsavgiften i dagsläget inte täcker 
utbyggnadskostnaden för VA-anslutning (sett till varje 
enskild fastighet). 

Beslutsunderlag 
Utdrag ur Leksand Vatten AB:s sammanträdesprotokoll, daterat 2021-09-16 
Tjänsteutlåtande, daterat 2021-09-16 
Förslag till taxa för vattentjänster 2022 
 

Yrkanden  
Per Spik (M) yrkar bifall på kommunstyrelsens förslag till beslut.  
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Kommunfullmäktiges beslut 
1. Anta taxa för allmänna vattentjänster (VA-taxa) för 2022, i enlighet 

med förslaget. 
2. Ny taxa gäller från 1 januari 2022 och ersätter tidigare taxa. 

Beslutet skickas till 
Leksand Vatten AB
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§ 70 Dnr 2021/1269 

Taxor och avgifter sociala sektorn 2022 

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

Sektorns/avdelningens bedömning 
Maxtaxan inom äldreomsorgen i Leksands kommun årligen regleras från 1 
januari i enlighet med vad som följer av förslag från regeringen. Den nya 
nivån för maxtaxan 2022 är ännu inte fastställd nationellt. 
Sektorn bedömer att måltidsavgifterna inte ska regleras då 
konsumentprisindex för 2021 är mindre än 0,4 procent för första halvåret. En 
höjning skulle inte få någon effekt. En ny översyn kommer att göras inför 
varje nytt år. 
Resor till och från dagverksamhet SoL och dagligverksamhet LSS höjs 
utifrån Dalatrafiks biljettkostnader. 
Hemtjänstavgift till kund är kopplat till årlig höjning av maxtaxan och där av 
bör även timkostnaden höjas, vilket inte har justerats sedan införandet av 
LOV 2011 och gäller endast ett fåtal kunder som inte kommer upp i 
maxtaxan vilket är cirka 5 timmar per månad. 
Ändrade avgiftsnivåer från 1 januari 2022 föreslås enligt nedan. 

 Avgift 2021 Förslag 2022 
Resor dagverksamhet för 
1-10 enkelresor per 
månad  

290 kr/mån 
 
350 kr/mån  

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

546 kr/mån 

 
557 kr/månad 
 

Personlarm/nödsändare  400 kr/månad 250 kr /månad 
Trygghetslarm 220 kr /månad 250 kr /månad 
Engångsavgift 
installation trygghetslarm  1000 kr 0 kr 

Maxtaxan inom 
äldreomsorgen 
 

2 125kr/månad 

 
Enligt det fastställda 
nationella belopp när detta 
beslutas i november 

Hemtjänstavgift för kund 380 kr / timme 445 kr /timme 
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Dagverksamhet  380 kr /månad 445 kr/månad 
Ledsagare / 
kontaktperson 380 kr / månad 445 kr / månad 

    

Beslutsunderlag 
Utdrag ur kommunstyrelsens sammanträdesprotokoll, daterat 2021-10-25  
§ 24 
Tjänsteutlåtande daterat 2021-09-24, reviderat 2021-10-22 
 

Yrkande  
Kenneth Dahlström (C) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag till beslut.  

Kommunfullmäktiges beslut 
1. Anta ändrade avgiftsnivåer inom sociala sektorn, i enlighet med 

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

enlighet med Socialstyrelsens rekommendationer för 2022 
3. Maxtaxan inom äldreomsorgen gäller från 1 januari 2022 och ersätter 

tidigare maxtaxa. 

Beslutet skickas till 

Socialchef Ulrika Gärdsback 
Ekonomichef Ann-Charlotte Zackrisson 
Avdelningschef myndighet Katja Vestling 
Avgiftshandläggare Eija-Liisa Lehtola
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§ 71 Dnr 2021/1179 

Externa taxor kost och lokalvård 2022 

Beskrivning av ärendet 
En översyn har gjorts av taxor inom kosten och lokalvården. Taxorna 
relaterar enbart till extern debiteringen, exempelvis då föräldrar äter 
tillsammans med sina barn på skolan eller då lokalvården städar i fastigheter 
som inte ägs av kommunen men där kommunal verksamhet bedrivs.  

Sektorns/avdelningens bedömning 
Sektorn finner det motiverat att reglera taxorna utifrån årliga prishöjningar 
av kemikalier, förbrukningsmaterial, livsmedel samt ökade 
personalkostnader. Senaste prishöjningen för lokalvård/timme var 2019 och 
kostens lunchpriser var 2018. 
Ändrade taxor från 1 januari 2022 föreslås enligt nedan. 

Typ av taxa  Pris 2021 Förslag på pris 2022 

Lokalvård/timme, (i 
priset ingår 
personalkostnad, 
förbrukningsmaterial, 
ställtid och ev. kem) 

281kr/timme 290kr/timme 

Skollunch 70kr 75kr 

Lunch, servicehus 75kr 80kr 

Lunch, servicehus. 
Helg 

90kr 95kr 

Lunch servicehus, 
Storhelg 

110kr 120kr 

Julbord 150kr 160kr 
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Beslutsunderlag 
Utdrag ur kommunstyrelsens sammanträdesprotokoll, daterat 2021-10-25  
§ 125 
Tjänsteutlåtande, daterat 2021-08-18 

Kommunfullmäktiges beslut 
1. Anta taxa för kost och lokalvård 2022, i enlighet med förslaget. 
2. Ny taxa gäller från 1 januari 2022 och ersätter tidigare taxa. 

 

Beslutet skickas till 
Tillförordnad sektorchef verksamhetsstöd och Ekonomichef Ann-Charlotte 
Zakrisson  
Avdelningschef för kost- och lokalvård Lotta Målarbo 
Enhetschef kost Linnéa Wahl 
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§ 72 Dnr 2021/1280 

Förslag till ny Plan- och Bygglovtaxa inklusive kart- 
och mättaxa 2022-01-01 (avser delen kart- och mättaxa) 

Beskrivning av ärendet 
Plan- och bygglovtaxa inklusive kart- och mättaxa gäller för 
byggnadsnämndens verksamhet rörande plan- och byggfrågor.  
I Leksands kommun fullgörs byggnadsnämndens uppgifter av 
Kommunstyrelsen och Jävsnämnden inom sina respektive uppdrag. 
Avgifterna tas ut med stöd av plan- och bygglagen (PBL) eller 
kommunallagen om inget annat anges. Avgifterna är avsedda att täcka 
kostnaderna för myndighetsutövning och övriga tjänster som tillhandahålls 
kopplade till plan-, bygg-, kart-, och mätverksamhet. 
Den nu gällande Plan- och Bygglovtaxa inklusive kart- och mättaxa gäller 
från 2020-01-01 antagen av KF 2019-10-14 § 59 
Gällande taxa har med avseende på den del som hanterar kart- och 
mätverksamhet utrymme för flertalet förbättringar och förenklingar som 
bidrar till ökad tydlighet och rätt kostnadstäckning. Jämförelser har gjorts 
med taxor inom länet i kommuner med liknande arbetssätt som Leksands 
kommun.  
Kostnadsjämförelser mellan gällande och föreslagen taxa utifrån 2021 års 
mPBB (milliprisbasbelopp). 

Sektorns/avdelningens bedömning 
 
Avgift för nybyggnadskarta 
Samhällsbyggnadsutskottet ansvarar för att upprätta och tillhandahålla en 
nybyggnadskarta där så krävs och det är viktigt att kartunderlaget för 
bygglovet är korrekt och tillförlitligt eftersom nybyggnadskartan bland annat 
används som underlag vid utstakningen. Nybyggnadskartan är grunden för 
ett rättssäkert bygglovsbeslut. 
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Kostnadsjämförelse nybyggnadskarta: 
Kostnad för nybyggnadskarta 2021 enligt gällande taxa är 6283 kr utom 
detaljplanelagt område och 7425 kr inom detaljplanelagt område. 
 
Kostnad för nybyggnadskarta 2021 enligt nytt förslag till taxa är 7425 kr 
oavsett detaljplan eller ej eftersom arbetsinsatsen är den samma.  
 
Avgift för utstakning 
Utstakning kallas även för utsättning och innebär att det som finns inritat på 
nybyggnadskartan märks ut på marken. Utstakningen visar alltså var den 
planerade åtgärden kommer att hamna på fastigheten.  
Kostnadsjämförelse utstakning: 
Kostnad för grovutstakning 2021 enligt gällande taxa är 2856 kr (exkl 
moms) samt för finutstakning 5712 kr (exkl moms) 
Kostnad för grovutstakning 2021 enligt nytt förslag till taxa är 4716 kr (exkl 
moms) och kostnad för finutstakning är 4716 kr (exkl moms)   
 
Avgift för lägeskontroll 
Kostnadsuttag för lägeskontroll är en nu tillkommande del i taxan. 
Lägeskontroll har tidigare endast gjorts i ett fåtal ärenden och då helt utan 
kostnadstäckning. Riktlinjer ska tas fram för de fall där 
samhällsbyggnadsutskottet ska kräva lägeskontroll, lägeskontroll kan även 
begäras av byggherren själv. 
I taxeförslaget är avgift för lägeskontroll baserat på ny- och tillbyggnader 
större än eller lika med 50 m2 och i enlighet med av 
samhällsbyggnadsutskottet tagna riktlinjer.  
Kostnadsexempel: avgift för byggnadsarea 50-999 m2 är 2898 kr (moms kan 
tillkomma). 
 
Avgift för kartnyttjande 
Kommunen finansierar sina kostnader för kartproduktion med en blandning 
av skattemedel och avgifter.   
Kostnadsjämförelse tillfälligt nyttjande: 
Kostnad för 7 ha (hektar) 2021 enligt gällande taxa är 8800 kr  
Kostnad för 7 ha (hektar) 2021 enligt nytt förslag till taxa är 4665 kr. 
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Beslutsunderlag 
Utdrag ur kommunstyrelsens sammanträdesprotokoll, daterat 2021-10-25  
§ 134 
Tjänsteutlåtande, daterat 2021-10-28 
Förslag till plan- och byggtaxa 2022  
Plan- och byggtaxa 2021-01-01, antagen av kommunfullmäktige 2019-10-14 
§ 59 
 

Kommunfullmäktiges beslut 
1. Anta förslaget till ny plan- och byggtaxa inklusive kart- och mättaxa.  

Beslutet skickas till 
Plan- och kartavdelningen 
Ekonomichef Ann-Charlotte Zackrisson
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§ 73 Dnr 2021/691 

Mål och budget 2022-2024, skattesats 

Beskrivning av ärendet 
Förvaltningens förslag till budgetramar för åren 2022-2024 tar sin 
utgångspunkt i beslutade ramar för 2021-2023 inklusive beslutade åtgärder 
och besparingar. Justeringar har gjorts för volymer inom utbildningssektorn 
och inom sociala sektorn. Budget har även lagts för kapitalkostnader, samt 
för lönerelaterade kostnader så som kommande löneökningar och pensioner.  
En god tillväxt av skatteintäkterna gör att ekonomin ser relativt ljus ut även 
2022 och prognosen för skatteintäkter har löpande justerats upp under året. 
Pandemin har påverkat flera verksamheter och det är ännu svårt att se de 
långsiktiga effekterna och hur kostnadsutvecklingen framåt kommer 
påverkas.  
För att klara kommunens fortsatta utvecklingsambitioner är det viktigt att 
kommunen har ett positivt resultat. Besparingar har lagts inom vissa 
verksamheter och ett fortsatt arbete med att analysera och följa 
kostnadsutvecklingen ska göras under 2022.  
Förvaltningens förslag på resultatmål är: 

 2022: + 19,5 mkr 

 2023: + 38,6 mkr  

 2024 + 47,9 mkr 
De föreslagna ramarna innebär att kommunen når målet om 2% överskott 
under planeringsperioden.  Resultatmål för 2023-2024 utgör en 
framskrivning av verksamheten och skatteunderlagsprognos från september 
2021 och befolkningsutfall till och med augusti 2021. 
Investeringarna föreslås uppgå till 144,5 mkr under 2022. Målet för 
självfinansieringsgrad föreslås sänkas till 75% under planeringsperioden. 
Under 2022 beräknas självfinansieringsgraden stanna på ca 50%. 
Med utgångspunkt i den kritik som revisorerna framfört i samband med 
granskningen av årsredovisningen 2020 vad gäller bedömningen om 
Leksands kommuns måluppfyllelse, samt att det pågår ett arbete med att 
formulera en ny vision för kommunen bedömer förvaltningen att det finns ett 
behov av en uppdaterad och förtydligad styrmodell. Leksands kommuns 
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styrmodell utgår i dag från mål-och resultatstyrning. Det saknas dock delar 
och definitioner som skulle behöva tillföras och tydliggöras för att modellen 
ska få större genomslagskraft och tydlighet i förvaltningen. Förvaltningen 
föreslår att Kommunfullmäktige i samband med beslut om budget 2022, ger 
förvaltningen i uppdrag att revidera kommunens styrmodell utifrån följande 
principer:  

 Styrmodellen för Leksands kommun ska fortsatt bygga på mål- och 
resultatstyrning. Styrmodellen ska omfatta både planering och 
uppföljning av verksamheten. 

 Styrmodellen ska utgå från en målstruktur med långsiktiga 
strategiska inriktningsmål som bryts ned till årliga mål och riktade 
uppdrag.  

 Styrmodellen ska kunna hantera alla typer av styrning. Styrning kan 
ske med till exempel lagstiftning, regler, riktlinjer, principer, policys, 
vision, värderingar, mål, uppdrag, m.m.  

 Styrmodellen ska innehålla en beskrivning av rollfördelning och 
definitioner av ingående begrepp som exempelvis nyckeltal och 
indikatorer. 

 Styrmodellen ska även innefatta de kommunala bolagen. 

 Den nya modellen ska börja användas som planeringsunderlag från 
hösten 2021. 

 

Alliansens bedömning  
Pandemin har tydligt visat att kommunens verksamhet är mycket viktig och 
efterfrågad. Vi ser i den nya visionen som siktar mot år 2030 att vi behöver 
skapa en mer socialt, ekonomiskt och miljömässigt hållbar kommun – både 
som organisation och som bygd. 
Den nya visionen adresserar bland annat de utmaningar som finns med fler 
barn/unga & äldre, med färre personer i arbetskraften och med bristen på 
viss kompetens. Vidare lyfts i visionen vikten av att erbjuda en mycket god 
utbildning och omsorg, ha en bra integration samt att vara en trygg kommun. 
Vi delar i stort förvaltningens förslag till budget som ger en god ekonomisk 
sits för kommande år. Under budgetperioden kommer omslutningen att 
överstiga 1 miljard kr per år och av dessa medel går årligen ca 350 miljoner 
kr vardera till utbildningssektorn och socialsektorn. Sektorn för 
verksamhetsstöd omsätter drygt 100 miljoner kr och sektorn för 
samhällsutveckling ca 60 miljoner kr. Med dessa ekonomiska och personella 
resurser står vi relativt väl rustade för en fortsatt utveckling av vår kommun. 
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Under de gångna åren med den pågående pandemin har vi på ett 
imponerande sett nya arbetssätt och metoder snabbt implementeras inom 
både politik och förvaltning. 
De justeringar som Alliansen föreslår är ett återinförande av kulturbidragen 
med 250 tkr/år för hela planperioden och ett nytt stöd till lokala föreningar 
som arbetar med barn och unga med 150 tkr för år 2022. Förslaget är att 
kommunstyrelsen får i uppdrag att närmare fatta beslut om regelverk och 
formalia avseende dessa kultur- och föreningsstöd.  
Vidare föreslås mot bakgrund av Coronakommissionens rapport och vår 
egen medarbetarundersökning, där vikten av en god arbetsmiljö och ett gott 
ledarskap lyfts, att 2 miljoner kr/år anslås till kommundirektörens förfogande 
för perioden 2022-2023. Detta för att utveckla både organisation och 
arbetssätt/metoder för styrning och ledning av hela förvaltningen och alla 
medarbetare. 
Avseende investeringarna är de stora posterna färdigställandet av sporthallen 
och Lyckavägens särskilda boende, nytt kök på Edshult särskilda boende 
samt för exploateringar av nya bostadsområden. Det finns även mer medel 
avsatta för satsningar på vägar, vägförbättringar, vägbelysning och gång- och 
cykelvägar. Det finns även satsningar på både arbetsmiljö och fortsatt 
digitalisering.  
I övrigt hänvisas till förvaltningens förslag.  

Beslutsunderlag 
Utdrag ur kommunstyrelsens sammanträdesprotokoll, daterat 2021-10-25  
§ 126 
Alliansens förlag till Mål och budget 2022-2024, daterat 2021-10-25 
Förvaltningens förslag till Mål och Budget 2022-2024 inklusive 
investeringsbudget, 2021-10-11 
Socialdemokraternas förslag till budget 2022-2024, daterad 2021-11-02 
Vänsterpartiets förslag till budget 2022-2024, daterad 2021-11-26 
 
Yrkanden 
Ulrika Liljeberg (C), Sebastian Larsson (M), Anna-Lena Blomkvist (SD), 
Thomas Bergsten (C) och Mikael Kyller (KD) yrkar bifall till 
kommunstyrelsens förslag till beslut.  
 
Viktor Zakrisson (S) och Jimmy Karlsson (BP) yrkar bifall till 
Socialdemokraternas förslag till budget 2022-2024. Kajsa Fredholm yrkar 
bifall till punkterna 3-9 i Socialdemokraternas förslag till budget. 
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Markus Kummu (V), Inga Westlund (V) och Kajsa Fredholm (V) yrkar bifall 
till Vänsterpartiets förslag till budget 2022-2024.  
 
Ajournering 
Mötet ajournerades från kl. 15.04-15.25 i samband med detta ärende. 
 
Beslutsgång 
Ordföranden ställer yrkandena mot varandra och finner att 
kommunfullmäktige beslutar i enlighet med kommunstyrelsens förslag till 
beslut. 
 

Kommunfullmäktiges beslut 
1. Fastställa skattesatsen för Leksands kommun 2022 till 21,82 kr per 

skattekrona. 
2. Anta förvaltningens förslag till verksamhetsmässiga och finansiella 

mål och ramar för budget 2022–2024 samt investeringsbudget 2022–
2025, med de förändringar som anges nedan: 
Återinförande av kulturbidragen med 250 tkr/år för hela planperioden 
och ett nytt stöd till lokala föreningar som arbetar med barn och unga 
med 150 tkr för år 2022. Kommunstyrelsen får i uppdrag att närmare 
fatta beslut om regelverk och formalia avseende dessa kultur- och 
föreningsstöd.  
Mot bakgrund av Coronakommissionens rapport och vår egen 
medarbetarundersökning, där vikten av en god arbetsmiljö och ett 
gott ledarskap lyfts, anslå 2 miljoner kr/år till kommundirektörens 
förfogande för perioden 2022-2023. Detta för att utveckla både 
organisation och arbetssätt/metoder för styrning och ledning av hela 
förvaltningen och alla medarbetare. 

3. Uppdra till förvaltningen att se över kommunens styrmodell i 
enlighet med förslaget till inriktning och återkomma med information 
och underlag för erforderliga beslut i syfte att skapa en mer långsiktig 
styrning med en tydlig process även för planering och uppföljning 

4. Uppdra till förvaltningen att se över kommunens styrmodell i 
enlighet med förslaget till inriktning och återkomma med information 
och underlag för erforderliga beslut i syfte att skapa en mer långsiktig 
styrning med en tydlig process även för planering och uppföljning.  
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Reservationer 
 
Viktor Zakrisson (S), Ingrid Rönnblad (S), Lars Halvarson (S), Jan-Olof 
Karlsson (S), Ros-Marie Svanborg (S), Birgitta Jansson (S), Erik Varghans 
(S), Karin Nyström (S), Kent Dahlquist (S), Liv Lunde-Andersson (S) 
reserverar sig mot ovanstående beslut till förmån för Socialdemokraternas 
förslag till budget. 
Jimmy Karlsson (BP), Mats Blomquist (BP) reserverar sig mot ovanstående 
beslut till förmån för Socialdemokraternas förslag till budget. 

Kajsa Fredholm (V), Inga Westlund (V), Markus Kummu (V) och Yvonne 
Ineteg (V) reserverar sig mot ovanstående beslut till förmån för 
Vänsterpartiets förslag till budget 
 

Beslutet skickas till 
Kommundirektör Caroline Smitmanis Smids 
Ekonomichef Ann-Charlotte Zakrisson 
Sektorchefer
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§ 74 Dnr 2020/796 

Redovisning Tillfällig fullmäktigeberedning om arvoden 

Beskrivning av ärendet 
Vid sitt sammanträde den 10 december 2020 § 72 inrättade 
kommunfullmäktige en arvodesberedning med uppdrag att göra en översyn 
av principer, regler och nivåer för ekonomiska ersättningar till kommunens 
förtroendevalda i nämnder, styrelse, bolag och andra organ, från och med 
nästa mandatperiod, upprätta beskrivningar av uppdrag med årsarvoden och 
vilka övriga förtroendeuppdrag som förväntas följa med respektive uppdrag 
samt att se över och vid behov föreslå ändringar i kommunens regler om 
partistöd. 
Arvodesberedningen tillsattes för tiden, 2021-01-01 — 2021-11-30.  
En representant valdes från varje parti att ingå i arvodesberedningen. En 
ordförande valdes också. 

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

Under resans gång har Robin Malm (BP) ersatts av Johan Fändriks (BP). 
 

Bakgrund 
I anslutning till fullmäktiges beslut om budget 2020-2022 (KF 2019-10-14, § 
64) uppdrogs fullmäktiges presidium att utreda effektiviseringar inom den 
politiska organisationen. Inom ramarna för detta uppdrag mottog presidiet 
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synpunkter och frågor gällande nivåer och konstruktionen för arvoden till 
förtroendevalda.  
I sin rapportering av uppdraget (KF 2020-09-21, § 50) meddelade presidiet 
att den avsåg återkomma med direktiv för en fullmäktigeberedning (tillfällig) 
rörande ersättningar och arvoden till förtroendevalda. Vid fullmäktiges 
sammanträde den 10 december 2020, § 72-73, antogs direktiv till en sådan 
beredning och förrättades val till beredningen. 

Beredningens uppdrag 
Beredningen har av fullmäktige fått i uppdrag att   

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

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

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

Efter fullgjort uppdrag skriftligt rapportera resultatet av arbetet till 
kommunfullmäktige.  

I den slutliga rapporteringen ska ett förslag lämnas avseende nytt 
arvodesreglemente för förtroendevalda i Leksands kommun för 2023-2026.  

Arvodesberedningen är tillsatt för tiden 2021-01-01 — 2021-11-30 och en 
delrapportering av beredningens arbete bör göras till kommunfullmäktiges 
sammanträde i juni 2021. 

 

Beslutsunderlag 
Redovisning - Tillfällig fullmäktigeberedning om arvoden 
Förslag till arvodesreglemente 
 

Kommunfullmäktiges beslut 
1. Ta emot arvodesberedningens slutrapport. 
2. Översända ärendet till kommunstyrelsens för beredning. 
3. Entlediga beredningen. 

Beslutet skickas till 
Kommunstyrelsen
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§ 75 Dnr 2020/796 

Antalet ledamöter i fullmäktige och kommunstyrelsen 

Beskrivning av ärendet 
I anslutning till kommunfullmäktiges beslut om budget 2020-2022 (KF 
2019-10-14, § 64) uppdrogs kommunfullmäktiges presidium att utreda 
effektiviseringar inom den politiska organisationen. Kommunfullmäktiges 
presidium redovisade vid sammanträdet den 21 september 2020, § 50, hur 
uppdraget genomförts och med vilka förslag till beslut som presidiet avsåg 
återkomma med.  
Efter rapporteringen lämnats till kommunfullmäktige och frågan diskuterats 
inom presidiet och med gruppledarna återkommer presidiet här med förslag 
till beslut avseende antalet ledamöter i kommunfullmäktige och 
kommunstyrelsen. 

Sektorns/avdelningens bedömning 
Enligt presidiets bedömning bör kommunfullmäktiges antal ledamöter 
minskas till 41 ledamöter och kommunstyrelsen till 13 ledamöter. Enligt 
presidiets bedömning, efter samråd med sina respektive partier och med 
gruppledarna, finns det en bred samsyn kring att minska antalet ledamöter i 
kommunfullmäktige och kommunstyrelsen. Detta utgör effektiviseringar i 
den politiska organisationen, med bibehållna möjligheter för ändamålsenligt 
beslutsfattande och minskade kostnader. 

Antalet ledamöter i kommunstyrelsen. 
Även kommunstyrelsen kan enligt presidiets bedömning minskas med ett 
motsvarande antal mandat, med tillämpning från dess att en ny 
kommunstyrelse tillträder efter nästa val (1 januari 2023). Det är fortsatt 
rimligt att kommunstyrelsen, utifrån sitt uppdrag att bereda beslut till 
kommunfullmäktige och att verkställa av kommunfullmäktige fattade beslut, 
är klart mindre än fullmäktige. Presidiets förslag om 13 ledamöter överstiger 
även kommunallagens krav (5 ledamöter). 
Sammansättningen av kommunstyrelsen bestäms inte i detta ärende, utan av 
fullmäktige efter nästa val till fullmäktige (2022). Vid val av 
kommunstyrelse förhåller sig fullmäktige till den fördelning som följer av 
lagen (1992:339) om proportionellt valsätt och den valtekniska samverkan 
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som partierna har. Den exakta fördelningen kommer därvid att spegla 
valresultatet och hur partierna samverkar i valärendet.  

Beslutsunderlag 
Utdrag ur kommunstyrelsens sammanträdesprotokoll, inklusive bilaga med 
reservation från Vänsterpartiet, daterat 2021-11-08  
§ 133 
 

Yrkanden  
Jimmy Karlsson (BP) Yrkar bifall till punkterna 1-5 och avslag på punkt 6.  
Sebastian Larsson (M), Anna-Lena Blomqvist (SD) yrkar bifall till 
kommunstyrelsens förslag till beslut.  
Kajsa Fredholm (V) yrkar avslag.  
 

Beslutsgång 
Ordförande ställer förslagen mot varandra och finner att kommunfullmäktige 
beslutar i enlighet med förslaget till beslut.  
 

Kommunfullmäktiges beslut 
1. Kommunfullmäktige i Leksand ska ha 41 ledamöter. 
2. Antalet ersättare ska vara högst hälften av de platser som varje parti får i 

fullmäktige, dock med tillämpning av bestämmelserna i vallagen om 
ytterligare ersättare för partier som annars endast får en ersättare. 

3. Beslutet enligt första och andra punkten ska tillämpas först när val av 
fullmäktige hålls nästa gång i hela landet. 

4. Ändra 1 § i fullmäktiges arbetsordning, antagen av KF 2015-05-04, § 57, 
i enlighet med första punkten, att gälla från 15 oktober 2022.  

5. Ändra 20 § i kommunstyrelsens reglemente, antaget av KF 2020-12-10, 
§ 74, till att kommunstyrelsen har 13 ledamöter, att gälla från den 1 
januari 2023. 

6. Ändra arvodesreglementets bilaga 1 enligt följande: Grundstödet (per 
parti) ändras från 25 % till 30 % av prisbasbelopp, mandatstöd mandat 1-
9 ändras från 25 % till 30 % av prisbasbelopp, mandatstöd mandat 10- 
ändras från 17 % till 20 % av prisbasbelopp. Ändringen gäller från och 
med 1 januari 2023. 
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Reservation  
Inga Westlund (V), Kajsa Fredholm, Yvonne Ineteg (V) och Markus 
Kummu (V) reserverar sig till förmån för sitt eget yrkande.  
Jimmy Karlsson (BP) och Mats Blomqvist (BP) reserverar sig mot punkt 6.  
 

Beslutet skickas till 
Administrativ service 
Kommunfullmäktiges presidium 
Länsstyrelsen i Dalarnas län 
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§ 76 Dnr 2021/640 

Cykelplan 2021 

Beskrivning av ärendet 
Cykelplanen är en del av den översiktliga planeringen i Leksands kommun. 
Den har sin grund i och utgår från Visionen, Översiktsplanen, Trafikstrategin 
och övriga styrande dokument.  
Målsättningen är att antalet cyklister ska öka. Cykelvägnätet måste vara väl 
utbyggt och av god kvalitet för att motivera fler att välja cykeln i stället för 
bilen. Att ha ett väl utbyggt cykelnät inom Leksands kommun är även av stor 
vikt för kommunens attraktivitet.  
I Cykelplan 2021 har mål och riktlinjerna utvecklats, cykelstråken 
förtydligats samt att åtgärdslistorna är uppdaterade med långsiktiga projekt 
som sker i samverkan med Trafikverket samt åtgärder genomförbara av 
Leksands kommun inom en femårsperiod.  
  
Remissvar har inkommit från Trafikverket, Region Dalarna, Rättviks 
kommun och delar av Kommunbygderådet (Styrsjöbo, Insjön (Åhls 
Sockenråd), Rönnäs fjärding, samt Djura). Yttranden är över lag positiva. De 
ändringar som har inarbetats i Cykelplan 2021, sedan Förslag till Cykelplan 
2021 skickades på remiss, är rödmarkerade i Cykelplan 2021. Ändringarna 
har inte varit av avgörande karaktär.  
 

Sektorns/avdelningens bedömning 
Med planen ges ett aktuellt planeringsunderlag för cykeltrafiken både för 
översiktlig och detaljerad planering. Åtgärdsförslag och kostnadsbedömning 
samt prioritering ska underlätta det fortsatta arbetet med att implementera 
föreslagna åtgärder.  
 
Cykelplanen ska vara ett hjälpmedel för prioriteringar och ekonomiska 
bedömningar. Planen omfattar hela infrastrukturen för cykeltrafiken, det vill 
säga dels en plan med ett huvudnät för cykeltrafiken och förslag till platser 
där cyklisternas förhållanden behöver förbättras, dels planeringsprinciper för 
till exempel vägvisning och cykelparkering. 
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Geografiskt omfattas Leksands kommun. Många samhällsfunktioner finns i 
tätorterna och ett av målen är att öka tillgängligheten till dessa.  
 
De cykelstråk som behandlas i planen är dessutom givetvis promenadstråk, 
det är stråk som ska förbättra tillgänglighet och säkerhet för alla oskyddade 
trafikanter, i cykelledsplanen benämns de dock cykelstråk. 
 

Beslutsunderlag 
Utdrag ur kommunstyrelsens sammanträdesprotokoll, daterat 2021-11-08  
§ 135 
Cykelplan 2021 
Tjänsteutlåtande, daterat 2021-09-07 
Remissvar från: Trafikverket, Region Dalarna, Rättviks kommun, samt delar 
av Kommunbygderådet; Styrsjöbo, Insjön (Åhls Sockenråd), Rönnäs 
fjärding, samt Djura. 

Yrkande  
Sebastian Larsson (M) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag till beslut.  

Kommunfullmäktiges beslut 
1. Anta Cykelplan 2021. 
2. Nu gällande Cykelplan 2012 (2012/286) upphör att gälla.  

 

Beslutet skickas till 
Trafikenheten 
Sektorchef samhällsutveckling Åke Sjöberg 
Avdelningschef strategisk planering Anna Ograhn 
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§ 77 Dnr 2021/1151 

Föreskrifter avfall Leksands kommun 

Beskrivning av ärendet 
Dala Vatten och Avfall AB har begärt att kommunstyrelsen fattar beslut om 
att revidera Leksands kommuns föreskrifter för avfallshantering med 
anledning av förändringar i lagstiftningen. De nuvarande föreskrifterna 
antogs av kommunfullmäktige 2015-02-16, § 2, dnr 2014/1499. 
 
Förslag till revidering av föreskrifterna har tagits fram av Dala Vatten och 
Avfall AB i samarbete med miljöinspektörer i ägarkommunerna. 
 

Sektorns/avdelningens bedömning 
Revideringen av föreskrifterna föranleds av att det har skett förändringar i 
lagstiftningen. 
 

 Från och med 1 augusti 2020 bestäms kommunens avfallsansvar inte 
längre från begreppet ”Hushållsavfall” utan från begreppet ”Avfall 
under kommunalt ansvar”.  

 Föreskrifterna behöver uppdateras så att de hänvisar till korrekt 
lagrum avseende de revideringar som har skett i Miljöbalken 
(1998:808) och avfallsförordningen (2020:614).  

 2021-12-31 upphör producentansvaret för returpapper och ansvaret 
för insamling och återvinning övergår från 2022-01-01 till 
kommunerna vilket kräver ett förtydligande i Bilaga 1 – Definitioner 
av avfall samt sorteringsanvisningar.  

 Utöver ovanstående har vissa redaktionella förändringar och 
förtydliganden gjorts.  

Ändringarna enligt ovan bedöms vara smärre och inte påverka före-
skrifternas principiella utformning och kan därmed beslutas av 
Kommunstyrelsen (se 4 § i föreskrifterna). 
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Beslutsunderlag 
Utdrag från kommunstyrelsens sammanträdesprotokoll, daterat 2021-11-08 
§ 136 
Begäran från Dala Vatten och Avfall om revidering av föreskrifterna, 
daterad 2021-09-21 
Förslag till föreskrifter för avfallshantering 
Föreskrifterna – DVA:s förslag med kommentarer 
Tjänsteutlåtande, daterat 2021-10-12 

Kommunfullmäktiges beslut 
1. Revidera Leksands kommuns föreskrifter för avfallshantering i 

enlighet med förslaget från Dala Vatten och Avfall AB.  
 

Beslutet skickas till 
Dala Vatten och Avfall AB  
Miljöenheten
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§ 78 Dnr 2021/801 

Översyn av den gemensamma 
vuxenutbildningsnämnden Leksand/Rättvik 

Beskrivning av ärendet 
Vid sammanträdet med gemensam nämnd för vuxenutbildning i Leksand-
Rättvik 2020-09-22, § 19, beslutades att en översyn av den gemensamma 
vuxenutbildningsnämnden skulle uppdras till respektive kommuns 
förvaltning. Detta med anledning av att Leksands kommun nyligen 
genomfört en samlokalisering av vuxenutbildningen Leksand-Rättvik och 
enheten för AME och integration. Från verksamhetens sida i Leksand såg 
man möjligheter till stora synergieffekter genom en djupare organisatorisk 
samverkan, vilket förutsätter motsvarande organisationsstruktur i Rättvik. 

Sektorns/avdelningens bedömning 
En gemensam nämnd har varit framgångsrik för två mindre kommuner med 
begränsade resurser. Det har möjliggjort att kunna erbjuda en bred 
vuxenutbildning. En gemensam nämnd ger också politiskt utrymme för 
vuxenutbildningsfrågor.  

Den övergripande samhällsutvecklingen i riket i allmänhet, och våra 
kommuner i synnerhet, tillsammans med förändringar inom lagstiftning och 
andra myndigheters uppdrag talar för att utveckla samarbetet. Utifrån 
Arbetsförmedlingens förändrade uppdrag behöver kommunerna vara 
förberedda på att utföra tjänster inom det arbetsmarknadspolitiska området.  

Om arbetsmarknadsenheterna är en del av den gemensamma nämnden kan 
de via gemensamma insatser tillsammans med fler aktörer ge 
kommunmedborgarna tillgång till fler alternativ på vägen till egen 
försörjning, samtidigt som konsulenterna får en större verktygslåda.  

Inom integrationsenheterna kan en utökad samverkan ge ökad flexibilitet vid 
tillfälliga toppar. 

Arbetsmarknad och integration utgör en strategiskt viktig komponent till 
många av kommunens olika ansvarsområden och uppdrag. Av denna 
anledning behöver det säkerställas via avtal, reglemente och 
delegeringsordning hur de båda kommunerna ska kunna utöva styrning och 
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ledning av verksamheten utifrån den politiska nivån. Den utökade nämnden 
är en utförare på respektive kommunfullmäktiges uppdrag, vilket kan bli för 
otympligt för en smidig styrning. 

För att kunna balansera mellan kommunernas behov av att behålla viss 
rådighet och verksamhetens samordnade förutsättningar för utförande, är det 
viktigt att styrningen bygger en god samverkansmodell. I utredningen 
påpekas bl.a. vikten av tydligare återrapporteringskanaler och tydlig 
samverkansstruktur via t.ex. partssammansatta beredningsgrupper, se förslag 
3. 

Ytterligare tänkbara upplägg kan vara att posterna ordförande och vice 
ordförande, vilka årligen roterar mellan de båda kommunerna, även ska sitta 
i respektive kommuns kommunstyrelser för att säkerställa en kanal till den 
politiska nivån inom respektive kommun. Likaså är det tänkbart att den 
person som kommer att vara chef för verksamheten också ska ingå i 
respektive kommuns kommunledningsgrupp för att garantera samverkan på 
förvaltningsnivå.  

Det är av största vikt att både politiken och tjänstemannasidan, i båda 
kommunerna, i allra högsta grad ska vara delaktiga i formandet och 
framtagandet av styrdokumenten för den utökade nämnden. 

För att inte tappa alltför mycket tid, bl.a. inför det att Arbetsförmedlingens 
nya uppdrag träder i kraft under 2022, behöver våra kommuner stå beredda 
så snart som möjligt. Alternativet att utifrån budgetskäl avvakta med 
sammanslagning till januari 2023, innebär att alltför mycket tid skulle gå 
förlorad. Dock bör höjd tas för att det av olika omständigheter först kan bli 
aktuellt med en utvidgning till 2023. Att genomföra utvidgningen till juli 
2022, vilket passar vuxenutbildningens verksamhetsår bäst, skapar visst 
merarbete i och med ett brutet räkenskapsår gällande dessa verksamheter för 
ekonomiavdelningarna. I den dialog som förts med respektive kommuns 
ekonomer bedömer de att det ska fungera, speciellt om de redan vid 
budgetårets start planerar för en kommande sammanslagning. 

Beslutsunderlag 
Utdrag ur kommunstyrelsens sammanträdesprotokoll daterat 2021-09-27  
§ 111 
Tjänsteutlåtande, Översyn av den gemensamma vuxenutbildningsnämnden 

39



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 
3(3) 

Sammanträdesdatum 
2021-11-29 

 
  

Kommunfullmäktige   

 
 Utdrag bestyrks 
  

 
Yrkande  
Tomas Bergsten (C) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag till beslut. 

Kommunfullmäktiges beslut 
1. Gå vidare med att ta fram underlag för att utöka den gemensamma 

vuxenutbildningsnämnden mellan Leksands och Rättviks kommuner 
med AME och integration. Även nämnden för arbetslöshet innefattas 
av förslaget. 
 

2. Uppdra åt förvaltningen att 
- i samverkan med förvaltningen i Rättviks kommun, ta fram 

förslag på nytt avtal, reglemente, budget, hur sekretessfrågorna 
ska lösas och tidsplan för huvudmannaskapsövergång för 
berörda.  

- tillse att rutiner för återkommande beslut i nämnden, såsom 
budget, och rapportering från nämnden till respektive avtalspart 
framgår av bilaga till avtalet. 

- tillse att revisionens rekommendationer i rapporten "2021/191 
Revisionsrapport - Granskning av gemensam nämnd inom 
vuxenutbildningen" omhändertas i rutinerna för nämnden. 

 
3. Inriktningen är att utökningen genomförs fr.o.m. 2022-07-01 

 

Beslutet skickas till 
Sektorchef utbildningssektorn, Carin Fredlin 
Rektor vuxenutbildningen Leksand-Rättvik, Magnus Körberg 
Verksamhetsekonom, Mikael Sjöström 
Verksamhetsutvecklare, Joel Johansson
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§ 79 Dnr 2018/1486 

Avsägelser och fyllnadsval 

Beskrivning av ärendet 
PG Gregard (M) har inkommit med en avsägelse avseende samtliga politiska 
uppdrag; ersättare i individnämnden, ersättare i  kommunstyrelsen, ersättare i 
valberedningen, ledamot i kommunfullmäktige, 1:e vice ordförande i 
utbildningsutskottet och ledamot i Leksandsbostäder AB styrelse. 
Moderaterna föreslår Lars Åke Larsson till ny ledamot i Leksandsbostäder 
ABs styrelse.  
 
Axel Agnas (S) har inkommit med en avsägelse avseende samtliga politiska 
uppdrag; ledamot i kommunfullmäktige och ersättare i kommunstyrelsen.  
 

Beslutsunderlag 
Avsägelse från PG Gregard, inkommen 2021-10-25 
Avsägelse från Axel Agnas inkommen 2021-10-08 

Kommunfullmäktiges beslut 

1. Bevilja avsägelsen från PG Gregard (M). 

2. Begära ny sammanräkning från Länsstyrelsen i Dalarna  
    avseende uppdraget som ledamot i kommunfullmäktige efter  
    PG Gregard (M). 

3. Lämna uppdraget som ersättare i kommunstyrelsen vakant tills vidare. 

4. Lämna uppdraget som ersättare i individnämnden vakant tills vidare.  

5. Lämna uppdraget som ersättare i valberedningen vakant tills vidare. 

6.  Välja Lars Åke Larsson (M) till ny ledamot i Leksandsbostäder AB. 

7. Lämna uppdraget som ledamot i gemensam nämnd för 
vuxenutbildningsnämnden vakant tills vidare. 
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8. Bevilja avsägelsen från Axel Agnas (S) 

9. Begära ny sammanräkning från Länsstyrelsen i Dalarna  
    avseende uppdraget som ledamot i kommunfullmäktige efter  
   Axel Agnas (S). 

10. Lämna uppdraget som ersättare i kommunstyrelsen vakant tills vidare.  

Beslutet skickas till 
PG Gregrad 
Axel Agnas 
Administrativ service 
Leksandsbostäder AB
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§ 80 Dnr 2021/1148 

Motion om att förbättra förskola och grundskolans 
ledning- och styrningsorganisation. 

Beskrivning av ärendet 
2021-09-14 inkom Vänsterpartiet med motionen ”Dags att förbättra förskola 
och grundskolans ledning- och styrningsorganisation”.  
Motionären framför bland annat att det i nuvarande läge inte finns en 
strukturerad arbetsordning för en kommunikativ styrkedja utifrån 
Skolverkets direktiv för dialog mellan beslutsfattare och 
verksamhetsansvariga.  
 
Vänsterpartiet yrkar att utreda om Utbildningsutskottets ansvarsområde har 
den optimalt mest effektiva och kostnadsmässigt bästa styr- och 
ledningsorganisationen, för att efterleva alla lagar och förordningar som 
gäller för Huvudman med verksamhets- och arbetsmiljöansvar. 

 
Vänsterpartiet yrkar på att ge till exempel Högskolan Dalarna i uppdrag om 
att utföra denna utredning och på detta sätt utöka samverkan med Högskolan 
Dalarna. 

Bedömning  
I motionen beskrivs att det saknas en fungerande kommunikation mellan det 
beslutsfattande utskottet och verksamhetsansvariga rektorer. Som underlag 
för detta har motionären hänvisat dels till kritik från Skolverket och dels till 
skrivelse från rektorer och personalenkäter från förskolor och grundskolor. I 
det här svaret görs vissa antaganden gällande de här dokumenten eftersom 
motionären trots uppmaning därom inte delat med sig av underlagen. 
 
Det får vidare antas att motionären menar Skolinspektionen som är den 
myndighet som granskar våra skolor. Skolinspektionens senaste ärende med 
Leksands kommun inleddes 2018 och har avslutats efter åtgärder från 
skolorganisationen. 
 
Under 2021 har avdelningschefer och rektorer i tre av sektorns fyra 
avdelningar deltagit vid utskottets sammanträden för presentationer av, och 
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förutsättningslösa diskussioner kring, verksamheten. Under det här året har 
även en stående punkt gällande rapportering från Utbildningssektorns 
samverkan med fackförbunden (USAM) införts på utskottets dagordning. 
Detta för att säkerställa att information delges utskottet inte bara genom 
tjänstemannaorganisationen utan även från fackförbunden. Det har alltså 
gjorts stora förändringar under 2021 för att förkorta kommunikationsvägarna 
mellan beslutsfattare och verksamhetsansvariga. Därutöver finns ett, sedan 
tidigare, etablerat och systematiskt arbetssätt för uppföljning av sektorns 
uppfyllelse av de politiskt beslutade målen. Det verkar alltså som att 
motionären beskriver ett tillstånd som inte längre finns. 
 
Vikten av ständig förbättring ska dock inte förringas. Den styrande 
majoriteten har uppfattningen och inställningen att en effektiv styrning och 
ledning är avgörande för att kommunen och förvaltningen ska kunna utföra 
sitt uppdrag på ett så bra sätt som möjligt. Arbetet som utförs ska helt enkelt 
ge ett stort värde för medborgarna, inte bara i utbildningssektorn utan i hela 
kommunen. Därför har en analys av förvaltningens organisation påbörjats 
under ledning av kommundirektören med hjälp av Rådet för Kommunal 
Analys (RKA). Dessutom har majoriteten anslagit 2 miljoner kronor per år i 
budgeten för 2022-2023 för utveckling av både organisation och 
arbetssätt/metoder för styrning och ledning av hela förvaltningen och alla 
medarbetare. 

Beslutsunderlag 
Utdrag från kommunstyrelsens sammanträdesprotokoll 2021-11-08 § 144 
Motion från Vänsterpartiet, daterad 2021-09-14 
Motionssvar, daterad 2021-11-08 

Yrkanden  
Yvonne Ineteg (V) yrkar bifall till Vänsterpartiets motion.  
Thomas Bergsten (C) yrkar på kommunstyrelsens förslag till beslut.  

Beslutsgång  
Ordförande ställer dessa förslag emot varandra och finner att 
kommunfullmäktige beslutar i enlighet med kommunstyrelsens förslag till 
beslut.  

Kommunfullmäktiges beslut 
1. Motionen anses besvarad. 

Reservation  
Yvonne Ineteg (V), Inga Westlund (V), Kajsa Fredholm (V) och Markus 
Kummu (V) reserverar sig mot beslutet.  
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Beslutet skickas till 
Vänsterpartiet, Inga Westlund  
Sektorchef utbildningssektorn, Carin Fredlin  
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§ 81 Dnr 2021/1127 

Motion gällande överlämnandet av de enskilda vägarna 

Beskrivning av ärendet 
2021-09-17 inkom Bygdepartiet med motion gällande överlämnandet av de 
enskilda vägarna. 
I motionen framhålls bland annat att underhållet är kraftigt eftersatt på flera 
håll och att det finns farhågor om hur stora kostnaderna blir för det enskilda. 
Bygdepartiet anser att det är oklart vad som ligger till grund för att behålla 
det kommunala ansvaret över vissa vägar.  
Bygdeparitet yrkar att vägfrågan pausas tills vidare för att skapa möjlighet 
att räta ut frågetecken och ha en fungerande dialog.  

Bedömning  
Kommunfullmäktige i Leksand har de senaste åren fattat flera beslut som 
syftat till att förtydliga ägandet och ansvaret för de enskilda vägarna i 
Leksands kommun. Besluten innebär bl.a. att kommunen även 
fortsättningsvis kommer att erbjuda skötsel av de enskilda vägarna eller ge 
ekonomiskt bidrag till skötseln, trots att det inte är en laglig skyldighet för 
kommunen att göra det. De enskilda vägarna erbjuds att få ta del av fortsatt 
kommunal skötseln mot vissa motkrav som t.ex. att fastigheterna är 
organiserade i gemensamhetsanläggningar och vägsamfälligheter och att 
vägarna på sikt håller en viss standard. Dessa krav syftar bl.a. till att få en 
långsiktigt hållbar motpart som kan ta ansvaret för vägarna, utöver det som 
den kommunala skötseln fortsatt bidrar med. Beslut om bidrag till bildande 
av gemensamhetsanläggningar och vägsamfälligheter har även fattats.  
På grund av långa handläggningstider för framför allt de statliga 
myndigheterna Domstolsverket och Lantmäteriet så har denna process dragit 
ut på tiden. Behovet av genomförandet av besluten har dock inte minskat. 
Tvärtom så har behoven av kommunalt engagemang inom vård, skola och 
omsorg ökat under åren och kommer att kräva allt mer av våra gemensamma 
resurser. Att i det läget utöka det kommunala engagemanget i de privata 
enskilda vägarna finns det i nuläget inte en majoritet för i 
kommunfullmäktige.  
Det är dock viktigt att från kommunens sida förklara och förtydliga den 
pågående processen och lika viktigt är det med en bra dialog med berörda 
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fastighetsägare. Men bedömningen är att detta inte gynnas av att ärendet 
pausas, utan i stället genom att ärendet prioriteras ytterligare för att skapa 
både bättre förståelse och möjligheter för dess genomförande. 

Beslutsunderlag 
Utdrag ur kommunstyrelsens sammanträdesprotokoll, daterat 2021-11-08 § 
145 
Motion från Bygdepartiet, daterat 2021-09-07 
Motionssvar, daterat 2021-11-08 

Yrkanden  
Ulrika Liljeberg (C) och Markus Kummu (V) yrkar bifall till 
kommunstyrelsens förslag till beslut.  
Jimmy Karlsson (BP) och Andreas Ruth (SD) yrkar bifall till motionen. 

Kommunfullmäktiges beslut 
1. Avslå motionen. 

Reservation  
Andreas Ruth (SD), Håkan Blomkvist (SD), Inger Matsson (SD), Anna-Lena 
Blomkvist (SD), Lina Ruuth (SD), Jimmy Karlsson (BP) och Mats 
Blomqvist (BP) reserverar sig mot beslutet. 
 

Beslutet skickas till 
Bygdepartiet 
Trafikenheten 
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§ 82 Dnr 2021/1351 

Anmälan av motion om att utlysa klimatnödläge samt 
tillsätta en fullmäktigeberedning i frågan 

Beskrivning av ärendet 
Vänsterpartiet har inkommit med en motion om att utlysa klimatnödläge 
samt tillsätta en fullmäktigeberedning i frågan.   

Beslutsunderlag 
Motion, inkommen 2021-10-22 

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

Beslutet skickas till 
Kommunstyrelsen
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§ 83 Dnr 2021/1298 

Anmälan av motion om ökad trygghet och minskad 
ensamhet bland äldre 

Beskrivning av ärendet 
Jimmy Karlsson, Bygdepartiet, har inkommit med en motion om ökad 
trygghet och minskad ensamhet bland äldre. 

Beslutsunderlag 
Motion, inkommen 2021-10-19 

Yrkanden  
Jimmy Karlsson BP yrkar bifall till att uppta motionen.  

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

beredning. 

Beslutet skickas till 
Kommunstyrelsen
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§ 84 Dnr 2021/1296 

Anmälan av motion om lärarlönenivå 

Beskrivning av ärendet 
Jimmy Karlsson, Bygdepartiet, har inkommit med en motion om att höja 
lärarlönerna, i första hand till riksgenomsnittet. 

Beslutsunderlag 
Motion, inkommen 2021-10-19 

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

beredning. 

Beslutet skickas till 
Bygdepartiet, Jimmy Karlsson 
Kommunstyrelsen
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§ 85 Dnr 2021/1349 

Anmälan av motion om odling 

Beskrivning av ärendet 
Vänsterpartiet har inkommit med en motion om odling på kommunal mark. 
 

Beslutsunderlag 
Motion, inkommen 2021-10-22 

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

beredning. 

Beslutet skickas till 
Kommunstyrelsen
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§ 86 Dnr 2021/1468 

Anmälan av motion om enskilda vägar 

Beskrivning av ärendet 
Markus Kummu Vänsterpartiet har inkommit med en motion om enskilda 
vägar.  

Beslutsunderlag 
Motion inkommen 2021-11-26 

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

beredning. 

Beslutet skickas till 
Kommunstyrelsen 
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§ 87 Dnr 2021/1029 

Rapportering av ej verkställda beslut enligt 4 kapitlet 1 § 
socialtjänstlagen kvartal 2/2021 - 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 2021 finns 1 ej verkställt beslut att rapportera.   
Ärende 1 – pojke -11  
Beslut: Socialtjänstlagen, kontaktperson (Enligt 4 kapitlet 1 § 
socialtjänstlagen)  
Datum för gynnande beslut: 2021-03-21  

Beslutsunderlag 
Utdrag ur kommunstyrelsens sammanträdesprotokoll, daterat 2021 09-27 
§ 116 
Utdrag ur individnämndens sammanträdesprotokoll, daterat 2021-08-17  
§ 133 
Tjänsteutlåtande, daterat 2021-08-02  

Kommunfullmäktiges beslut 
1. Godkänna rapporteringen. 

Beslutet skickas till 
Sektorchef sociala sektorn, Ulrika Gärdsback 
Avdelningschef myndighetsavdelningen, Katja Vestling 
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Socialsekreterare, Gunilla Andersson 
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