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Per-Erik Ingels (C)
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Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Organ Kommunfullmäktige

Sammanträdesdatum 2019-11-25

Datum då anslaget sätts upp 2019-11-28 Datum då anslaget tas ned 2019-12-20

Förvaringsplats för protokollet Kommunhuset, administrativ service

Underskrift
Björn Arrias
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Närvarolista
Beslutande

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

Övriga närvarande

Ej tjänstgörande ersättare Mats Backlund (C)
Kerstin Englund (C)
Tomas Bergsten (C)
Kristina Hollsten (C)
Erik Varghans (S)
Liv Lunde-Andersson (S)
Mats Rönnblad (S)
Lena Ihlar (V)

Tjänstemän Kommundirektör Göran Wigert
Kommunsekreterare Björn Arrias
Folkhälsoplanerare Lena Ryen Laxton, § 76

Övriga Mattias Gyllenhak Liss, Skatescen Leksand, § 76
Martin Sandström Rimsbo, Skatescen Leksand, § 76
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Omröstningslista sidan 1   
§ 83:1 § 83:2

Beslutande Parti Ja Nej Avst Ja Nej Avst
 Ulrika Liljeberg C X X
 Viktor Zakrisson S X X
 Sebastian Larsson M X X
 Per-Erik Ingels C X X
 Mikael Kyller KD X X
 Ingrid Rönnblad S X X
 Inga Westlund V X X
 Andreas Ruuth SD X X
 Karin Byström C X X
Jimmy Karlsson BP X X
Sara Shahryari M X X
Aarno Magnusson C X X
Lars Halvarsson S X X
Karin Andersson C X X
Roger Åström M X X
Ros-Marie Svanborg S X X
Jan Danielsen KD X X
Kenneth Dahlström C X X
Yvonne Ineteg V X X
Inger Matsson SD X X
Jan-Olof Karlsson S X X
Rune Bröms C X X
Mats Stenmark M X X
Mats Blomqvist BP X X
Per Florén L X X
Elisabet Ingels C X X
Birgitta Jansson S X X
Per Wiman KD X X
Ewa Fogelström C X X
Per Spik M X X
Axel Agnas Britts S X X

Transport 25 6 - 22 8 1
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Omröstningslista sidan 2
§ 83:1 § 83:2

Beslutande Parti Ja Nej Avst Ja Nej Avst
Markus Kummu V X X
Eva-Karin Sandberg SD X X
Roger Arvidsson C X X
Kerstin Marits M X X
Hans-Olof Bogren C X X
Karin Nyström S X X
Robin Malm BP X X
Eva Kempff C X X
Margareta Jobs KD X X
Kent Dahlquist S X X
PG Gregard M X X
Mats Erkers C X X
Kajsa Fredholm V X X
Lina Ruuth SD X X
Siv Mattes Gärtner S X X
Marie Johansson-Grop C X X
Ulrica Granberg M X X
Mats Fogelström C X X

Antal sid 2 15 3 - 13 5 -
Antal sid 1 25 6 - 22 8 1

Totalsumma 40 9 - 35 13 1
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Ärendelista

§ 75 Fastställande av dagordning
§ 76 Information om Skatescen Leksand
§ 77 Delårsbokslut per den 31 augusti med helårsprognos
§ 78 VA-taxa 2020
§ 79 Avfallstaxa 2020
§ 80 Taxa för offentlig kontroll inom livsmedelslagstiftningen
§ 81 Ny- och ombyggnation av Tibble särskilda boende
§ 82 Avtalssamverkan med Rättviks kommun
§ 83 Detaljplan för Åkerö brofäste, Järnavägen-Insjövägen
§ 84 Reglemente för krisledningsnämnd
§ 85 Handlingsprogram enligt lag (2003:778) om skydd mot olyckor
§ 86 Styrdokument för Leksands kommuns arbete med krisberedskap 

2019-2020
§ 87 Ansökan om medlemskap i GYSAM - Malung-Sälen och Vansbro
§ 88 Ändring av avtal för hjälpmedelsnämnden i Dalarna
§ 89 Avsägelser och fyllnadsval
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§ 75

Fastställande av dagordning

Beskrivning av ärendet
Kommunfullmäktige fastställer dagordningen.

Kommunfullmäktiges beslut
Fastställa dagordningen i enlighet med kallelsen.
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§ 76

Information om Skatescen Leksand

Beskrivning av ärendet
Vid dagens sammanträde informerar folkhälsoplanerare Lena Ryen Laxton 
samt Mattias Gyllenhak Liss och Martin Sandström Rimsbo från Leksands 
extrema idrottsförening, LEIF, om projektet Skatescen Leksand.
Skatescen Leksand är ett Leader-finansierat projekt som drivs av Leksands 
kommun i samarbete med LEIF under perioden april 2018-mars 2020. 
Syftet med projektet är att bidra till att utveckla livsmiljön för unga i fråga 
om meningsfull fritid, folkhälsa och integration, samt stärka besöksnäringen 
och inflyttningen till regionen genom att positionera Leksand och Dalarna 
som en attraktiv skateboarddestination.
Ett av delmålen i projektet har varit att producera en dokumentärfilm om 
tillkomsten av skateboardparken på Siljansvallen. Filmen heter 
Rullbrädsåkning förbjuden.

Fullmäktiges beslut
Lägga informationen till handlingarna.

Beslutet skickas till
Folkhälsoplanerare Lena Ryen Laxton
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§ 77 Dnr 2019/602

Delårsbokslut per den 31 augusti med helårsprognos

Beskrivning av ärendet
Ett delårsbokslut per den 31 augusti med helårsprognos har tagits fram. 
Prognosticerat resultat för kommunen är -13,6 Mkr, mot budgeterat resultat 
-14,0 Mkr. Avvikelse utfall mot budget är därmed +0,4 Mkr. Resultatet 
motsvarar ett underskott på -1,5 % av skatter och generella statliga bidrag, 
mot budget -1,6 %. 
Förändringen mot prognos per april månad är +3,7 mkr. Verksamheternas 
(driftens) avvikelse mot budget uppgår till -6,3 Mkr. 
Årets resultat efter balanskravsjusteringar prognosticeras bli -13,6 mkr. Detta 
underskott planeras att täckas upp med resultatutjämningsreserven för att 
undvika ett negativt balanskravsresultat. 
Vid dagens sammanträde redogör revisor Ingemar Wiborgh (L) för 
revisionens bedömning av delårsbokslutet.

Beslutsunderlag
Utdrag ur kommunstyrelsens sammanträdesprotokoll, daterat 2019-09-24, 
§ 93 
Delårsbokslut per den 31 augusti 2019 med helårsprognos
Revisorernas bedömning av delårsbokslutet, inkomna 2019-11-06

Kommunfullmäktiges beslut
Godkänna delårsbokslut per den 31 augusti 2019 med helårsprognos.

Beslutet skickas till
Kommundirektör Göran Wigert
Ekonomiavdelningen
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§ 78 Dnr 2019/1216

VA-taxa 2020

Beskrivning av ärendet
Styrelsen för Leksand Vatten AB rekommenderar kommunfullmäktige att 
anta föreslagna ändringar avseende taxa för allmänna vattentjänster. 
Enligt förslaget ska taxorna ändras enligt följande:
• Brukningsavgifterna höjs med 3 %
• Anläggningsavgiften höjs med 10 %
Anledningen till föreslagna ändringar är att VA-kollektivet ska bära sina 
egna kostnader.
Vid dagens sammanträde föredras ärendet av ordföranden i Leksand Vatten 
AB, Per Spik (M).

Beslutsunderlag
Utdrag ur kommunstyrelsens sammanträdesprotokoll, daterat 2019-11-04, 
§ 124
Utdrag ur Leksand Vatten AB:s sammanträdesprotokoll, daterat 2019-09-19, 
§ 34-35
Tjänsteutlåtande av Henrik Valgma, 2019-09-19
Förslag till Taxa för allmänna vattentjänster 2020

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

Kommunfullmäktiges beslut
Anta taxa för allmänna vattentjänster (VA-taxa) för 2020, 
i enlighet med förslaget.

Beslutet skickas till
Leksand Vatten AB
Ekonomiavdelningen
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§ 79 Dnr 2019/1218

Avfallstaxa 2020

Beskrivning av ärendet
Styrelsen för Leksand Vatten AB rekommenderar kommunfullmäktige att 
anta föreslagna ändringar avseende avfallstaxan:

 Genomgående ändra begreppet ”Brännbart avfall” till ”Brännbart 
restavfall”. 

 Minska avgiften för helårsabonnemang var åttonde vecka från 280 
kr/år till 225 kr/år

 Minska avgiften för fritidsabonnemang var åttonde vecka från 140 
kr/år till 113 kr/år

 Möjlighet att välja hämtning av brännbart avfall, 190 l kärl, varannan 
vecka. Avser en- och tvåfamiljshus samt fritidshus. 

I övrigt föreslås oförändrad avfallstaxa och oförändrad slamtaxa. 
Anledningen till förslagen är att avfalls- respektive slamkollektivet ska bära 
sina egna kostnader.
Vid dagens sammanträde föredras ärendet av ordföranden i Leksand Vatten 
AB, Per Spik (M).

Beslutsunderlag
Utdrag ur kommunstyrelsens sammanträdesprotokoll, daterat 2019-11-04, 
§ 125
Utdrag ur Leksand Vatten AB:s sammanträdesprotokoll, daterat 2019-09-19, 
§§ 34-35
Tjänsteutlåtande av Henrik Valgma, daterat 2019-09-19
Förslag till avfallstaxa 2019, inkommen 2018-10-03

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

Kommunfullmäktiges beslut
Anta avfallstaxa för 2020, i enlighet med förslaget.
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Beslutet skickas till
Leksand Vatten AB
Ekonomiavdelningen
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§ 80 Dnr 2019/973

Taxa för offentlig kontroll inom 
livsmedelslagstiftningen

Beskrivning av ärendet
För att säkerställa att Leksands kommun har möjlighet att ta betalt för sin 
livsmedelskontroll efter årsskiftet behöver taxebestämmelserna anpassas till 
den nya EU-förordningen om offentlig kontroll inom livsmedelskedjan som 
träder i kraft 14 december 2019.
Om justeringar inte görs kommer kommunernas taxor efter den 14 december 
delvis bygga på ett regelverk som inte längre gäller. Anpassningar i svensk 
lagstiftning kommer att genomföras först under 2020 men 
förordningsändringar kommer att beslutas under senhösten 2019.
SKL har mot den bakgrunden tagit fram ett nytt underlag för taxa för 
livsmedelskontroll anpassade till den nya kontrollförordningen. 
Miljöenheten har anpassat sitt förslag till det underlaget, sett till både 
struktur och hänvisningar.
Eftersom förordningsändringarna inte är kända när underlaget skrivs och 
förändringar i bland annat livsmedelslagen kommer att antas längre fram 
kommer kommunerna antagligen behöva revidera taxan igen under senare 
delen av 2020.

Sektorns bedömning
Ändringarna bedöms nödvändiga för att kommunen även under 2020 ska ha 
rätt till att ta ut avgift för livsmedelskontroll. Görs inga ändringar kan 
avgiftsbeslut komma att göras med stöd av lagstiftning som inte längre finns. 
Taxeändringarna medför inga skillnader för verksamhetsutövarna och inte 
heller för kommunens budget för livsmedelskontroller. Görs inga ändringar 
riskeras ett bortfall av intäkter på ca 600 000 kronor.
Sammantaget är ändringarna på så många ställen att nuvarande 
taxeföreskrifter behöver upphävas och ersättas i sin helhet. 
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Beslutsunderlag
Utdrag ur kommunstyrelsens sammanträdesprotokoll, daterat 2019-11-04, 
§ 126
Tjänsteutlåtande, daterat 2019-10-29
Förslag till taxa för offentlig kontroll inom livsmedelslagstiftningen

Kommunfullmäktiges beslut
1. Anta taxa för offentlig kontroll inom livsmedelslagstiftningen, i enlighet 

med förslaget. 
2. Taxa ska tillämpas från den 14 december 2019 och ersätter tidigare taxa, 

beslutad av fullmäktige 2014-11-24, § 34.
3. Bestämmelsen om timavgiften i 5 § första stycket ska dock börja 

tillämpas från och med den 1 januari 2020. I ärenden där timavgift enligt 
5 § ska debiteras tillämpas istället till och med den 31 december 2019 
tidigare beslutad timavgift. Detsamma gäller ärenden som rör 
registreringar som inkommit under denna period.

Beslutet skickas till
Miljöenheten
Ekonomiavdelningen
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§ 81 Dnr 2016/625

Ny- och ombyggnation av Tibble särskilda boende

Beskrivning av ärendet
Den totala produktionskostnaden för ny- och ombyggnation av Tibble 
särskilda boende beräknas till cirka 182 mkr jämfört med uppskattad budget 
om 167 mkr som låg till grund för hyreskostnaden som presenterades i 
kommunstyrelsen 2017. Följande förändringar har skett sedan dess:

 Kommunen ska äga byggnaden och köpa den befintliga delen av 
Leksandsbostäder AB.

 Planerad byggnad har 72 lägenheter jämfört med 70 vid 
planeringsstadiet.

 Planerad ny- och ombyggnation har för närvarande 5 890 kvm lokal- och 
boarea (ca 82 kvm/boende). Byggnaden innehåller även lägenhetsförråd 
vilket inte fanns med i planeringsstadiet. 

 Nuvarande produktionskostnad är redovisad i nivå med 2020/2021 års 
pris.

Sektorns bedömning
Framtagen produktionskostnad är högre än tidigare uppskattad 
produktionskostnad som låg till grund för beslutet om ny- och ombyggnation 
av Tibble särskilda boende.
Sektorn bedömer att ytterligare justeringar behöver göras av såväl ritningar 
som av byggkostnad för att få en produktionskostnad som är förenlig med de 
förändringar som har gjorts sedan beslutet, det vill säga inköp av byggnaden, 
utökade vårdplatser, installationsytor, materialval samt samvaroytor som är 
av vikt för trivsel och välbefinnande hos boende, besökare och personal.
Trots den ökade produktionskostnaden bedömer sektorn för vård och omsorg 
att den totala driftskostnaden av fastigheten, inklusive de 18 nya 
vårdlägenheterna, kommer att vara lägre än nuvarande totala driftskostnad 
för Limsjögården och Tibble.
Genom det nya boendet kan vi möta kommande behov av antal 
vårdboendeplatser. 
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Beslutsunderlag
Utdrag ur kommunstyrelsens sammanträdesprotokoll, daterat 2019-11-04, 
§ 122
Tjänsteutlåtande av processledare Nina Lehtonen, 
daterat 2019-10-07

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

Kommunfullmäktiges beslut
1. Inleda Fas 2 av ny- och ombyggnationen av Tibble särskilda boende, i 

enlighet med partneringkontraktet.
2. Bevilja tilläggsanslag för investering om 32 miljoner kronor för år 2022.

Beslutet skickas till
Sektorschef Ulrika Gärdsback
Processledare Nina Lehtonen
Ekonomiavdelningen
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§ 82 Dnr 2019/1076

Avtalssamverkan med Rättviks kommun

Beskrivning av ärendet

Bakgrund
Att som liten kommun erbjuda medborgare, företagare och besökare en hög 
kvalitet och service är inte alltid enkelt. Kompetensförsörjning av erfaren 
och kunnig personal i en bra arbetsmiljö, är en avgörande fråga för huruvida 
vi lyckas med ambitionen, och i rapport efter rapport är slutsatserna de 
samma – mellankommunal samverkan är enda sättet att nå framgång. 
När nu pressen ökar på alla mindre kommuner runt om i landet om att nå 
längre med kompetensförsörjningen, skapa arbetsplatser med minskat antal 
solokompetenser, förnya servicen, digitalisera och utveckla så tror vi att 
tiden är mogen för att koppla ett större grepp om samverkan mellan dessa två 
kommuner.  
Vi tror att det krävs dels för att upprätthålla en hög servicenivå, men också 
för att vi ska kunna ta flera steg framåt, nå ännu längre tillsammans. 
På nationell nivå har ny lagstiftning möjliggjort för kommuner att på ett 
smidigare sätt hantera de juridiska punkterna inom mellankommunal 
samverkan. Avtalssamverkan ger kommunerna möjligheter att via 
uppdragsavtal skapa organisatorisk samverkan utan komplicerade 
upphandlingsförfaranden.  

Samverkan mellan Rättviks och Leksands kommuner
I många olika forum har diskussionen om en ökad mellankommunal 
samverkan mellan Leksand och Rättvik förekommit genom åren. I vissa fall 
har vi lyckats realisera detta, i andra fall har det varit svårt. 
Idag finns samarbete inom energi- och klimatrådgivning, bostadsanpassning 
samt naturvårdstjänst redan etablerat. I samtliga dessa fall är personalen 
anställd av Leksands kommun.
Kommunerna gränsar till varandra geografiskt och även om det finns 
olikheter så finns där också väldigt många likheter. Med andra ord finns 
många av förutsättningarna för en genuin samverkan på plats. Sedan en tid 
har också kommunernas ledningar givit ett uppdrag till sina kommunchefer 
att inventera och driva på möjlig samverkan.
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Det är denna utveckling som leder till nedanstående förslag till beslut. 
Ambitionen med denna utökade samverkan mellan Leksands och Rättviks 
kommun är att utan den politiska styrningen påverkas skapa följande vinster: 

 Fler medarbetare får möjlighet att arbeta i grupper med större kollegialt 
utbyte, som är till nytta i allt från introduktion och stöd för 
nyutexaminerade till stöd och bollplank i komplicerade ärenden (kvalitet 
i leveransen). 

 Större arbetsgrupper skapar större möjligheter att omdisponera och 
använda resurser utifrån efterfrågan och behov (effektivisering). 

 Singelkompetenser får möjlighet till ”back-up” vid ledigheter eller 
sjukfrånvaro (arbetsmiljö). 

 Istället för enheter som över tid fluktuerar mellan full bemanning och 
kompetensbrist, kan det skapas en större arbetsplats som har lättare att 
locka arbetskraft, kan hålla jämnare belastning (kommunernas utveckling 
i olika cykler under året) och kan klara av att ta sig an större 
utvecklingsprojekt på kortare tid, (förutsättningar för utveckling i 
kommunerna). 

 Ledning och administration kan samordnas för att kvalitetssäkra rutiner, 
och frigöra resurser för nya uppdrag eller åtaganden (effektivisering). 

Flera steg för att skapa gemensamma funktioner
Första steget som krävs är ett inriktningsbeslut om att söka samarbete inom 
Samhällsutvecklingssektorn.
Det som samhällsutvecklingsförvaltningen utrett djupare, och som kan bli ett 
första steg, är att Leksand kommuns mät- och kartavdelning inklusive GIS 
blir en gemensam avdelning för båda kommunerna efter samgående med 
Rättviks motsvarighet.
Målsättningen är att steg 1 påbörjas 2020-01-01. 
Fler områden inom både samhällsutvecklingsförvaltningen och kommunen i 
övrigt är både möjliga och lämpliga att samverka inom, exempelvis genom 
att skapa gemensamma enheter, men det här har ännu inte analyserats fullt 
ut. Det gäller t ex kultur, mark och plan med flera. 
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För att smidiggöra processerna i arbetet och minska ledtiderna med denna 
utökade samverkan mellan kommunerna, bör beslut fattas om att 
kommunstyrelsen har rätt att framledes fatta de tillkommande besluten om 
samverkan i ärenden. De första stegen omfattar att samordna funktioner 
inom gis, kart- och mät för att sedan gå vidare med kultur och mark- och 
planområdet, men det finns som sagt potential till ytterligare samverkan på 
fler områden.
Konkret innebär det att kommunfullmäktige ger kommunstyrelsen rätt att 
fatta beslut om organisatorisk samordning mellan ytterligare enheter i 
kommunerna, under förutsättning att verksamhet och budget kan regleras via 
avtalssamverkan och att den politiska styrningen inte påverkas.

Beslutsunderlag
Utdrag ur kommunstyrelsens sammanträdesprotokoll, daterat 2019-11-04, 
§ 132
Tjänsteutlåtande, daterat 2019-10-16

Yrkanden
Karin Byström (C) och Viktor Zakrisson (S) yrkar bifall till 
kommunstyrelsens förslag till beslut. 

Kommunfullmäktiges beslut
1. Godkänna att Leksands kommun utökar samverkan med Rättviks 

kommun, enligt vad som beskrivs i detta underlag, för att på så vis 
förstärka och effektivisera tjänstemannaorganisationerna och 
leveransförmågan i båda kommunerna. 

2. Ge kommunstyrelsen rätt att fatta beslut om organisatorisk samordning 
mellan enheter i kommunerna, under förutsättning att verksamhet och 
budget kan regleras via avtalssamverkan och att den politiska styrningen 
inte påverkas.   

3. Kommunstyrelsen tar delbeslut för varje delområde som blir aktuellt.

Beslutet skickas till
Kommundirektör Göran Wigert
Sektorschef Åke Sjöberg
Rättviks kommun
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§ 83 Dnr 2013/1046

Detaljplan för Åkerö brofäste, Järnavägen-Insjövägen

Beskrivning av ärendet
I ärandet finns följande tidigare beslut:

 Positivt planbesked SB 2013-09-10, § 154 

 Samrådsbeslut planprogram SB 2014-09-09 § 111 

 Godkännande av planprogram inför antagande SB 2014-12-16 § 175

 Godkännande av planprogram KS 2015-01-26 § 10 

 Förnyat planbesked 2016-06-21 § 130 SB

 Förnyat planbesked SB 2018-12-13 § 166. 

 Samrådsbeslut SB 2018-12-13 § 167. 

 Granskningsbeslut SB 2019-05-23 § 85 
Detaljplanens syfte är att möjliggöra nybyggnad för flerbostadshus, 
parkeringsgarage och småskalig centrumverksamhet inom fastigheterna 
Åkerö 13:8 och 19:4. 

Samråds- och granskningsförfarande
Planen var utsänd för samråd enligt reglerna för utökat förfarande (PBL 
2010:900 och dess lydelse från den 1 januari 2015) från den 9 januari till den 
7 februari, samrådet förlängdes till den 28 februari 2019. Berörda sakägare, 
markägare, remissinstanser och övriga berörda har beretts tillfälle till samråd 
genom utskick av samrådsinbjudan per post samt annonsering i Magasin 
Leksand den 9 januari 2019 samt i Falu Kuriren och Dala Demokraten den 9 
januari 2019. Samrådshandlingarna har varit utställda i kommunhusets foajé 
och på kommunens webbplats samt funnits tillgängliga på biblioteket i 
Leksand. Öppet hus för allmänheten ägde rum den 24 januari 2019.
Den 2 februari 2019 hölls ett kompletterande samrådsmöte. Annonsering för 
det kompletterande samrådsmötet gjordes på kommunens hemsida och 
Facebooksida, i det lokala webbmagasinet SiljanNews, Falukuriren och 
Dalademokraten. På SiljanNews fanns annonsen publicerad på 
webbmagasinets förstasida 2-4 februari 2019. I Falukuriren och 
Dalademokraten publicerades annonsen den 31 januari 2019. I ovanstående 
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annonsering kungjordes även den förlängda samrådstiden. Den förlängda 
samrådstiden annonserades även i Magasin Leksand den 6 februari 2019.
Under samrådstiden inkom 213 stycken yttranden. Inkomna synpunkter har 
sammanfattats och kommenterats i en samrådsredogörelse.
Efter avvägningar utifrån inkomna yttranden i samrådet ändrades 
våningsantalet till högst 6 våningar, därmed sänktes antalet våningar i den 
norra delen av planområdet från högst 8 till högst 6 våningar. Mer 
beskrivande bestämmelser som hårdare styrde byggnadernas gestaltning 
lades till i detaljplanen. Detta genom att färgsättning på fasad ändrades till 
enbart falurött med detaljer i grå kulör, endast sadeltak tillåts och att fasader 
ska ha ett varierande uttryck. Ljusa kulörer som vitt och ljusgult var därmed 
inte längre möjliga enligt detaljplanen.
Planförslaget har varit utställt för granskning från den 4 juni 2019 till den 
28 juni 2019. Underrättelse om granskning gjordes genom utskick av brev 
till berörda sakägare, markägare, remissinstanser, alla som lämnat 
synpunkter och uppgett adress eller mailadress och övriga berörda. Det 
gjordes även genom annonsering i Magasin Leksand den 4 juni 2019. 
Handlingarna var utställda i kommunhusets foajé och på kommunens 
webbplats samt fanns tillgängliga på biblioteket i Leksand.
Inkomna synpunkter under granskningen har sammanfattats och 
kommenterats i ett granskningsutlåtande. Planförslaget har endast ändrats 
redaktionellt efter granskningen.

Sektorns bedömning
Plan- och kartavdelningen bedömer att förslag till detaljplan kan godkännas 
och lämnas vidare till kommunfullmäktige för antagande.
Detaljplanen bekostas av Leksands kommun.

Beslutsunderlag
Utdrag ur kommunstyrelsens sammanträdesprotokoll, daterat 2019-11-04, 
§ 120
Tjänsteutlåtande, daterat 2019-09-06
Planbeskrivning, daterad 2019-10-02
Plankarta med bestämmelser, daterad 2019-10-02
Illustration på plankarta, daterad 2019-10-02

Övriga handlingar
Granskningsutlåtande och samrådsredogörelse, godkända av KS 2019-11-04
Planprogram Åkerö brofästet Järnavägen-Insjövägen i Leksands kommun, 
godkänt av KS 2015-01-26
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Behovsbedömning (godkändes i planprogramsskedet)
Trafikbullerutredning, 2015-05-31, 2018-06-28
Dagvattenutredning, 2018-09-04
Vibrationsmätning, 2014-05-22
Geoteknisk utredning, 2018-05-30
Miljöteknisk undersökning, 2014-05-30
Solstudie, 2019-05-20
Flyghinderanalys, 2019-03-28
Siktstudie, 2019-05-22

Yrkanden
Ulrika Liljeberg (C), Sebastian Larsson (M), Viktor Zakrisson (S) och Eva 
Kempff (C) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag till beslut.
Inga Westlund (V), Jimmy Karlsson (BP) och Markus Kummu (V) yrkar 
avslag till kommunstyrelsens förslag till beslut.
Rune Bröms (C) yrkar att ärendet återremitteras till kommunstyrelsen för ny 
beredning och omarbetning av nytt förslag till detaljplan.

Propositionsordning
Ordföranden meddelar att yrkandet om återremiss av ärendet ställs mot att 
ärendet ska avgöras idag. För det fallet att ärendet ska avgöras idag ställs 
därefter yrkanden om bifall till kommunstyrelsens förslag mot yrkanden om 
avslag till kommunstyrelsens förslag. Propositionsordningen godkänns. 

Frågan om ärendet ska avgöras idag
Efter ställd proposition finner ordföranden att kommunfullmäktige beslutar 
att ärendet avgör idag.
Votering begärs. Ordföranden meddelar att Ja-röst gäller för att ärendet 
avgörs idag och Nej-röst för att ärendet återremitteras till kommunstyrelsen.
Omröstningsresultat 
Med 40 Ja-röster för att ärendet avgörs idag mot 9 Nej-röster för återremiss 
beslutar kommunfullmäktige att ärendet ska avgöras idag, se 
omröstningsbilaga (§ 83:1).

Frågan om kommunstyrelsens förslag till beslut
Ordföranden ställer därefter kommunstyrelsens förslag till beslut mot 
avslagsyrkandena och finner att fullmäktige beslutar i enlighet med 
kommunstyrelsens förslag till beslut. 
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Votering begärs. Ordföranden meddelar att Ja-röst gäller för bifall till 
kommunstyrelsens förslag till beslut och att Nej-röst gäller för avslag.
Omröstningsresultat 
Med 35 Ja-röster för bifall mot 13 Nej-röster för avslag samt en ledamot som 
avstår från att rösta beslutar kommunfullmäktige i enlighet med 
kommunstyrelsens förslag till beslut, se omröstningsbilaga (§ 83:2).

Kommunfullmäktiges beslut
Anta detaljplan för Åkerö brofäste (Åkerö 19:4 m.fl.), i enlighet med 
förslaget.

Reservationer
Lina Ruuth (SD), Andreas Ruuth (SD), Eva-Karin Sandberg (SD), Inger 
Mattsson (SD), Rune Bröms (C) och Aarno Magnusson (C) reserverar sig 
mot ovanstående beslut.
Inga Westlund (V), Markus Kummu (V), Kajsa Fredholm (V) och Yvonne 
Ineteg (V) reserverar sig mot ovanstående beslut och har innan justering 
inlämnat en skriftlig reservation, se bilaga.

Beslutet skickas till
Sektorschef Åke Sjöberg
Plan- och kartavdelningen
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Bilaga till KF 2019-11-25, § 83

Reservation Inga Westlund (V), Markus Kummu (V), Kajsa Fredholm (V) 
och Yvonne Ineteg (V)
Vänsterpartiet reserverar sig mot fullmäktiges beslut till förmån för vårt eget 
avslagsyrkande.
Vi föreslog först att fullmäktige skulle anta detaljplanen med följande 
ändring: Att tillåta byggandet av högst 4 våningar (istället för 6 våningar). 
Då vi fick besked om att det inte gick att föreslå så blev vi tvungna att yrka 
på avslag.
Vi vill poängtera att vi inte är emot en byggnation av flerbostadshus i 
området men att det hade varit klokt att lyssna in de många yttranden som 
kommit in i ärendet och att man satt maxhöjden till 4 våningar.
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§ 84 Dnr 2019/1122

Reglemente för krisledningsnämnd

Beskrivning av ärendet
Vid en ny mandatperiod bör reglemente för krisledningsnämnden ses över 
och antas på nytt (KL 6 kap. 44 §).

Sektorns bedömning
Beredskapssamordnaren i Leksands kommun har gjort översyn av befintligt 
reglemente och kommit fram till att innehållet i det nuvarande dokumentet 
inte behöver ändras.

Beslutsunderlag
Utdrag ur kommunstyrelsens sammanträdesprotokoll, daterat 2019-11-04, 
§ 127
Tjänsteutlåtande från beredskapssamordnare Kjell Ekman, daterat 
2019-10-15.
Reglemente för krisledningsnämnden i Leksands kommun

Kommunfullmäktiges beslut
1. Anta Reglementet för krisledningsnämnden.
2. Reglementet ersätter tidigare reglemente som antogs av KF 2016-09-19, 

§ 87.

Beslutet skickas till
Beredskapssamordnare Kjell Ekman
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§ 85 Dnr 2018/1445

Handlingsprogram enligt lag (2003:778) om skydd mot 
olyckor

Beskrivning av ärendet
Enligt 3 kap. 3 § lagen (2003:778) om skydd mot olyckor ska kommunen ha 
ett handlingsprogram för förebyggande verksamhet. I programmet ska anges 
målet för kommunens verksamhet samt de risker för olyckor som finns i 
kommunen och som kan leda till räddningsinsatser. I programmet ska också 
anges hur kommunens förebyggande verksamhet är ordnad och hur den 
planeras.
Leksands kommun är en del av kommunalförbundet Brandkåren i Norra 
Dalarna. Gemensamma handlingsprogram tas fram av räddningsförbundets 
medlemskommuner tillsammans med Brandkåren Norra Dalarna. 
Brandkåren Norra Dalarna är ännu inte helt klara med sitt handlingsprogram, 
vilket innebär att vissa delar i det gemensamma handlingsprogrammet inte är 
klara. Brandkårens handlingsprogram hanteras senare i direktionen för 
förbundet.
I handlingsprogrammet som är specifikt för Leksand har förslag tagits fram 
med hjälp av de verksamheter som jobbar med berörda delar inom 
kommunen. Efter att Räddningsförbundets medlemskommuner tillsammans 
med Brandkåren Norra Dalarna tagit fram sina handlingsprogram kommer 
underlagen omarbetas till ett gemensamt grafiskt utseende. 

Sektorns bedömning
Leksands kommun ska vara trygg och säker att bo, vistas och driva 
verksamhet i. Ett helhetsgrepp kring frågorna om brottsförebyggande arbete, 
skydd mot olyckor, krishantering och civilt försvar är nödvändigt för att 
skapa en trygg och säker tillvaro. 
Till handlingsprogrammet finns tillhörande delprogram för områdena 
brottsförebyggande arbete, trafiksäkerhet, riskhänsyn i fysisk planering, 
brandförebyggande verksamhet, fallprevention, suicidprevention, 
vattensäkerhet, krishantering (utgör även plan för extraordinära händelser) 
och civilt försvar/beredskap.
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I delprogrammen beskrivs strategiskt viktiga aktiviteter/åtgärder för 
kommunen och särskilda satsningar för perioden 2019-2022.
Delprogrammen beskriver hur det arbetas med att förhindra olyckor och 
kommer att publiceras på kommunens hemsida.

Beslutsunderlag
Utdrag ur kommunstyrelsens sammanträdesprotokoll, daterat 2019-11-04, 
§ 128
Tjänsteutlåtande från beredskapssamordnare Kjell Ekman, daterat 
2019-09-10
Sammanställning av de kommunspecifika delprogrammet 
”Handlingsprogram enligt lag (2003:778) om skydd mot olyckor”

Kommunfullmäktiges beslut
Anta föreslagen text för delprogram tillhörande ”Handlingsprogram enligt 
lag (2003:778) om skydd mot olyckor (LSO) specifikt för Leksands 
kommun”.

Beslutet skickas till
Beredskapssamordnare Kjell Ekman
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§ 86 Dnr 2019/1121

Styrdokument för Leksands kommuns arbete med 
krisberedskap 2019-2022

Beskrivning av ärendet
Av överenskommelsen om kommunernas krisberedskap mellan Sveriges 
Kommuner och Landsting (SKL) och Myndigheten för Samhällsberedskap 
(MSB) framgår det att kommunerna ska ta fram ett styrdokument för 
kommunens arbete med krisberedskap. Syftet med detta styrdokument är att 
klargöra vad som ska göras, vem som ansvarar för att det blir genomfört och 
vem som beslutar. 
Styrdokumentet ska innehålla beskrivningar av åtgärder för att reducera 
risker samt en utbildningsplan för mandatperioden.

Sektorns bedömning
Utgångspunkterna för kommunernas krishanteringsarbete styrs av lagen 
(2006:544) om kommuners och landstings åtgärder inför och vid 
extraordinära händelser i fredstid och höjd beredskap (LEH). 
Med extraordinär händelse enligt LEH avses händelse som

 avviker från det normala

 innebär en allvarlig störning i viktiga samhällsfunktioner eller

 innebär en överhängande fara för en allvarlig störning i viktiga 
samhällsfunktioner

 kräver skyndsamma insatser för att kunna hanteras
Kommunernas förebyggande arbete vid en redan inträffad olycka styrs av 
lagen (2003:778) om Skydd mot Olyckor (LSO) och hanteras av Brandkåren 
Norra Dalarna.
Vårt övergripande mål är att alla ska kunna känna sig trygga i Leksand. En 
viktig faktor som leder till trygghet är att vi bryr oss om varandra. 
Samverkan är ett ledord som gäller i stort som i smått och såväl lokalt som 
internationellt. Att hantera risker är en gemensam kommunal angelägenhet. 
Alla har ansvaret och alla måste gemensamt jobba mot samma mål.
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Leksands kommuns mål för krishantering är att: 

 Samverka för en väl fungerande krishantering vid allvarliga 
störningar, stora olyckor och kriser. 

 Använda samhällets resurser på ett effektivt sätt för människors 
bästa.

Beslutsunderlag
Utdrag ur kommunstyrelsens sammanträdesprotokoll, daterat 2019-11-04, 
§ 129
Tjänsteutlåtande från beredskapssamordnare Kjell Ekman, daterat 
2019-09-12
Styrdokument för Leksands kommuns arbete med krisberedskap, daterat 
2019-09-12

Kommunfullmäktiges beslut
Anta ”Styrdokument för Leksands kommuns arbete med krisberedskap 
2019-2022”, i enlighet med förslaget.

Beslutet skickas till
Beredskapssamordnare Kjell Ekman
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§ 87 Dnr 2019/1237

Ansökan om medlemskap i GYSAM - Malung-Sälen och 
Vansbro

Beskrivning av ärendet
Gymnasiesamverkan i MittDalarna, Gysam, startades 2007 som ett projekt 
med målet att öka samverkan mellan kommunerna. I gymnasieskolans 
läroplan finns ca 60 olika inriktningar att läsa och det är omöjligt för varje 
kommun att tillhandahålla dessa. Genom samarbetet inom Gysam kan de 
flesta programmen erbjudas Dalarnas ungdomar, till en god kvalitet och 
rimlig kostnad. Förhoppningsvis bidrar en hållbar gymnasieutbildning till att 
göra Dalarna till en attraktiv region.
I dag ingår Borlänge, Falun, Gagnef, Säter, Hedemora, Rättvik, Leksand, 
VBU (Ludvika och Smedjebacken) och VDUF i samarbetet, som regleras i 
ett samverkansavtal från 1 januari 2017.
VDUF – Västerdalarnas utbildningsförbund avvecklas per sista december 
2019 och kommunerna Malung-Sälen och Vansbro kommer därefter bedriva 
gymnasieutbildning i egen regi. Dessa kommuner bjuds nu in att delta i 
Gysam. Medlemskapet sker helt i enlighet med vad som följer av gällande 
samverkansavtal.
Enligt Gysams samverkansavtal ska medlemskommunernas 
kommunfullmäktige besluta om nya medlemmar. Malung-Sälen och 
Vansbro erbjuds därefter ett avtal liktydigt med gällande Gysam-avtal.

Sektorns bedömning
Samverkansavtalet för gymnasieskolorna inom Gysam är positivt för 
ungdomarna i Leksands kommun. Avtalet innebär att eleverna inom 
gymnasiesärskolan och gymnasieskolan får fritt söka nationella program och 
inriktningar som erbjuds inom samverkansområdet och blir mottagna som 
förstahandssökande i enlighet med gällande lagstiftning. Interkommunala 
ersättningen inom samverkansområdet baseras på gemensam prislista som 
årligen följs upp och revideras. 

Beslutsunderlag
Utdrag ur kommunstyrelsens sammanträdesprotokoll, daterat 2019-11-04, 
§ 133
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Tjänsteutlåtande av sektorschef Carin Fredlin, daterat 2019-10-18
Samverkansavtal för gymnasieskolan inom Gysam inkl bilagor

Kommunfullmäktiges beslut
Godkänna medlemskap för Vansbro kommun och Malung-Sälens kommun i 
Gysam från 1 januari 2020.

Beslutet skickas till
Sektorchef Carin Fredlin
Rektor Marcus Zetterlund
GYSAM
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§ 88 Dnr 2019/1276

Ändring av avtal för hjälpmedelsnämnden i Dalarna

Beskrivning av ärendet
Hjälpmedelsnämnden i Dalarna inrättades den 1 januari 2014. I nämnden 
ingår Region Dalarna (tidigare Landstinget Dalarna) och länets 15 
kommuner. 
Hjälpmedelsnämndens uppdrag är bl.a. att erbjuda hjälpmedel, tillbehör och 
förbrukningsmaterial till de personer som omfattas av kommunernas och 
regionens ansvar.
Med anledningen att Landstinget Dalarna per den 1 januari 2019 övergick 
till Region Dalarna behöver en revidering avtalet för hjälpmedelsnämnden 
Dalarna från 2013 göras. Föreslagna ändringar är därmed i huvudsak 
redaktionella.

Beslutsunderlag
Utdrag ur kommunstyrelsens sammanträdesprotokoll, daterat 2019-11-04, 
§ 134
Utdrag ur hjälpmedelsnämndens sammanträdesprotokoll, 
daterat 2019-09-26, § 40
Tjänsteutlåtande från Region Dalarna, daterat 2019-09-26
Förslag till avtal för hjälpmedelsnämnden i Dalarna
Tidigare avtal för hjälpmedelsnämnden i Dalarna

Kommunfullmäktiges beslut
Godkänna avtal för hjälpmedelsnämnden i Dalarna, i enlighet med förslaget.

Beslutet skickas till
Sektorschef Ulrika Gärdsback
Hjälpmedelsnämnden
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§ 89 Dnr 2018/1486

Avsägelser och fyllnadsval

Beskrivning av ärendet
Kommunfullmäktige har att utse en ledamot i DalaEnergi AB valkommitté.
Fullmäktige har även vid sammanträdena 2019-09-16, § 55, och 2019-10-14, 
§ 74, beviljat avsägelser avseende ledamot och ersättare i valnämnden för 
Vänsterpartiet.
Vid dagens sammanträde hålls fyllnadsval.

Yrkanden
Kenneth Dahlström (C) föreslår Hans-Olof Bogren (C) som ny ledamot i 
DalaEnergi AB valkommitté. 
Kajsa Fredholm (V) föreslår Håkan Tangen (V) till ny ledamot och 
Inga Maria Didron (V) till ny ersättare i valnämnden.

Kommunfullmäktiges beslut
1. Välja Hans-Olof Bogren (C) till ny ledamot i DalaEnergi AB 

valkommitté, till och med 2022-12-31.
2. Välja Håkan Tangen (V) till ny ledamot i valnämnden, till och med 

2022-12-31.
3. Välja Inga Maria Didron (V) till ny ersättare i valnämnden, till och med 

2022-12-31.

Beslutet skickas till
DalaEnergi AB
Nämndsekreterare Anna-Carin Ingels
Lön- och bemanning
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