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Närvarolista
Beslutande
Ledamöter

Ulrika Liljeberg (C), ordf.
Sebastian Larsson (M)
Viktor Zakrisson (S)
Kenneth Dahlström (C)
Karin Byström (C)
Tomas Bergsten (C)
Sara Shahryari (M)
Kia Rolands (KD)
Ingrid Rönnblad (S)
Jan-Olof Karlsson (S)
Inga Westlund (V)
Gunnar Fälldin (BP)
Anna-Lena Blomkvist (SD)

Tjänstgörande ersättare

Elisabet Ingels (C) ers: Karin Andersson (C)
Mats Stenmark (M) ers: Mats Aspemo (M)

Övriga närvarande
Ej tjänstgörande ersättare

Eva Kempff (C)
Kerstin Marits (M)
Per Wiman (KD)
Margareta Jobs (KD)
Lotten Kluck (L)
Birgitta Jansson (S)
Lars Halvarson (S)
Siv Mattes Gärtner (S)
Kent Dahlquist (S)
Susanne Albihn (S)
Yvonne Ineteg (V)
Björn Larsson (C)

Tjänstemän

Kommundirektör Göran Wigert
Kommunsekreterare Björn Arrias

Övriga

-
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Ärendelista
§ 28

Tilläggsanslag på investeringsbudget 2019 för förskjutning av 2018 års
investeringsprojekt

§ 29

Riktlinjer för ekonomisk hushållning och resultatutjämningsreserv (RUR)

§ 30

Vårändringsbudget 2019

§ 31

Förändringar grundskolan läsåret 2019/2020

§ 32

Svar på medborgarförslag avseende f.d. Sjugare skolas upptagningsområde

§ 33

Anmälan av ordförandebeslut - Begäran om prövningstillstånd i Mark- och
miljööverdomstolen
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§ 28

Dnr 2018/1718

Tilläggsanslag på investeringsbudget 2019 för
förskjutning av 2018 års investeringsprojekt
Beskrivning av ärendet
Nedan sammanställs förvaltningens nettoinvesteringar, budget och avvikelse
för 2018 samt äskanden om tilläggsanslag till 2019.
Nettoinvesteringarna för år 2018 uppgår till 68,8 miljoner kronor jämfört
med budget inklusive tilläggsanslag om 127,9 miljoner kronor, detta innebär
en avvikelse på 59,1 miljoner kronor. Det mesta avser sådant som inte hunnit
påbörjas 2018, men 4,0 miljoner kronor respektive 0,4 miljoner kronor avser
sådant som flyttats från investering till drift hos sektor lärande och stöd
respektive sektor vård och omsorg.
Nettoinvesteringar
(mkr)

Utfall
2018

Budget
2018

Avvikelse
2018

Äskade
tilläggsanslag

Ordinariebudget
2019

Kommunledning,
Fastighet & Gata
park

32,5

53,3

20,7

16,4

76,9

Verksamhetsstöd

3,1

5,8

2,7

1,8

2,7

Lärande och stöd

0

7,2

7,2

1,6

0,5

Vård och omsorg

1,0

2,8

2,0

0

2,1

32,4

58,8

26,4

30,0

39,6

5,6

12,8

7,1

15,5

15,1

68,8

127,9

59,1

49,9

121,8

Samhällsutveckling
Varav
exploatering
Summa

Äskade tilläggsanslag avser pågående projekt och projekt som inte
påbörjades under 2018 men som fanns med i den Mål o Budgethandling som
antogs under 2018. Inga nya investeringar finns med bland tilläggsanslagen.
Totalt äskade medel för 2018 att överföra till 2019 uppgår till 49 882 000
kronor.
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De enskilt största äskandena består av förskolan Myran (13,9 mkr), diverse
exploatering (15,5 mkr) bland annat Åkerö, förbindelseväg Limhagen (7,5
mkr), dalstation Granberget (1,7 mkr).
En del investeringar flyttas också fram, bland annat konstgräs på
Siljansvallen som blivit dyrare än ursprungligen budgeterade 1,2 miljoner
kronor.
8 miljoner kronor av exploateringsutgifterna avser en justering för
markförsäljning, där reavinsten istället kommer att redovisas på
driftresultatet 2019.
Tilläggsanslag

49 882 tkr

Budget 2019

121 785 tkr

TOTALT

171 667 tkr.

Sektorns/avdelningens bedömning
Finansiering av totalt investeringsvärde om 171,7 miljoner kronor (varav
30,6 miljoner kronor avser exploatering) bedöms rymmas inom beviljat
lånetak om 350 miljoner kronor, där lånen per 31 december 2018 uppgår till
230 miljoner kronor. Kassan har ökat med 7,2 miljoner kronor under 2018
och uppgick per 31 december 2018 till 53,9 miljoner kronor. Således fanns
totalt 173,9 miljoner kronor i tillgänglig likviditet vid årsskiftet 2018/2019
att möta de liknande investeringsvolymerna för 2019.
För att efter 2019 kunna klara av investeringsnivåer utöver
avskrivningsnivån på 40-45 miljoner kronor så krävs att motsvarande
överskott genereras i kommunen. Målet om 100 % självfinansieringsgrad
kommer inte kunna hållas, utan uppgår för 2019 till 29,8 % utifrån att
exploatering beräknas vara självfinansierad över tid och med ett nollresultat
med i beräkningen.
Byggnation av nya särskilda boendet Tibbles tillkommande kostnad i form
av räntor, avskrivningar och fastighetsdrift finansieras till stor del av en
sänkt extern hyreskostnad. Budget 2019 för den uppgår till 50 miljoner
kronor och totalt 140 miljoner kronor.
Risken finns att kommunens soliditet försämras 2019 om investeringarna
sker i budgeterad takt och kommunen inte klarar av resultatmålen. 2019 års
investeringsnivå är hög sett till likviditet, resultat och möjlighet till
självfinansiering. Investeringarna består till största delen utav 4-5 stora
projekt av engångsnatur såsom särskilt boende Tibble, förskolor,
centrumutvecklingen och förbindelseväg Limhagen.
En nedjustering med ca 20 miljoner kronor har också gjorts inför äskandet
om tilläggsanslag på investeringsbudget 2019 för förskjutning av 2018 års
investeringsprojekt. I det har inga nya investeringar tillåtits och generella
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årliga investeringsbudgetar har dragits in. Det som nu kvarstår bedöms också
kunna hinnas med att genomföras i praktiken.
Beslutsunderlag
Utdrag ur allmänna utskottets sammanträdesprotokoll, daterat 2019-03-12,
§ 25
Tjänsteutlåtande, daterat 2019-02-13
Bilaga 1 med samtliga investeringsprojekt
Kommunstyrelsens förslag till beslut i kommunfullmäktige
1. Bevilja 49 882 000 kronor i tilläggsanslag avseende förskjutningar av
2018 års investeringsprojekt till 2019.
Beslutet skickas till
Kommunfullmäktige
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§ 29

Dnr 2019/297

Riktlinjer för ekonomisk hushållning och
resultatutjämningsreserv (RUR)
Beskrivning av ärendet
Enligt kommunallagen ska kommunfullmäktige besluta om riktlinjer för
god ekonomisk hushållning för kommunen och i dessa ska det finnas
riktlinjer för resultatutjämningsreserven samt hur den får disponeras ifrån
och reserveras till.
Leksands kommun har idag striktare krav kring när en disponering från
resultatutjämningsreserven (RUR) får ske än vad som anges i externa
regelverk. Enligt nuvarande interna riktlinjer får inte en disponering ske
första året av en lågkonjunktur. Medan det externa regelverket anger att
disponering får ske när skatteunderlaget understiger snittet för de senaste 10
åren. Förslaget syftar till att anpassa Leksands riktlinjer till de externa och
ändra förutsättningarna för disponering.
Sektorns/avdelningens bedömning
Enligt förslaget kommer Leksand följa och mer harmonisera sina riktlinjer
till det externa regelverket. Samtidigt så innebär förslaget i och med att
disponering får ske ett år tidigare idag att en längre period med underskott
blir svårare att hantera med RUR. Därför föreslås också ett sänkt tak för hur
stor disponeringen får vara första året. Enligt nuvarande skattenivå motsvarar
sänkningen cirka 6 mkr, d.v.s. disponeringen får uppgå till maximalt cirka 18
mkr istället för 24 mkr.
Det är dock viktigt att beakta att RUR bara är en teknisk justering av ett
underskott, d.v.s. kommunens egna kapital där reserveringen ingår minskar
oavsett nyttjande av RUR.
Förslaget till beslut är att anta nya riktlinjer för god ekonomisk hushållning. I
förhållande till nu gällande riktlinjer är ändringen endast avseende
disponering (sid 4, stycke 2 och 3). Ändringen innebär sammanfattningsvis
följande:
1. Att disponering ur RUR får ske när skatteunderlaget understiger snittet
för de senaste tio åren.
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2. Att disponeringen första året maximalt får uppgå till 1/3 av reserveringen
i RUR, andra året till 50 % av det kvarvarande och tredje året får
resterande disponeras.
I övrigt är riktlinjerna oförändrade i förhållande till de riktlinjer som
beslutades av KF 2015-11-23, § 171.
Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande av Kristian Koivumäki, daterat 2019-03-07
Bilaga 1. Förslag på riktlinjer för god ekonomisk hushållning och
resultatutjämningsreserv.
Yrkanden
Ulrika Liljeberg (C) yrkar att ärendet bordläggs.
Kommunstyrelsens beslut
1. Bordlägga ärendet.
Beslutet skickas till
Verksamhetsekonom Kristian Koivumäki
Adminstrativ service
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§ 30

Dnr 2018/1750

Vårändringsbudget 2019
Beskrivning av ärendet
Förvaltningens tidiga indikation för 2019 pekade på ett underskott på ca 18
mkr. Utifrån den indikationen har åtgärder vidtagits för att begränsa
underskottet.
Trots återhållsamhet inom hela förvaltningen är dock bedömningen att
underskotten inom sektorerna är så stora att förvaltningen inte kommer att
klara nuvarande budgetram.
Ett förslag till ändringsbudget har arbetats fram. På grund av ny prognos som
tyder på ytterligare underskott inom sektorn lärande och stöd drar
kommundirektör Göran Wigert vid dagens sammanträde tillbaka
förvaltningens förslag till ändringsbudget och ett nytt förslag kommer att
läggas fram.
Ett extrainsatt sammanträde för allmänna utskottet om den ekonomiska
situationen i kommunen är planerat till den 3 april 2019.
Yrkanden
Ulrika Liljeberg (C) yrkar att förvaltningen uppdras att i dialog med de
politiska partierna arbeta fram en budget i balans för 2019 samt för åren
2020-2022 för beslut i KS 20 maj och KF 12 juni.
Viktor Zakrisson (S) yrkar bifall till ordförandens förslag till beslut med
följande tillägg:
-

-

-

Uppdra till förvaltningen att lista verksamheter som Leksands kommun
driver, men som inte är lagstadgade. Detta för att politiken ska kunna
göra förnyade prioriteringar och värderingar av dessa verksamheter.
Detta underlag ska omfatta ”frivilliga” verksamheter inom alla sektorer.
Vidta åtgärder inom IFO med anledning av tidigare presenterad
konsultrapport från Akodo. Åtgärder som vidtas eller redan vidtagits ska
återrapporteras till allmänna utskottet.
Inleda samtal med Rättviks kommun för att samordna programutbudet i
gymnasieskolan. Detta arbete bör succesivt även omfatta fler kommuner.
Den kortsiktiga och kontraproduktiva åtgärden om att inte erbjuda
anställda julbord och julgåva ska inte verkställas.
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Kommunstyrelsens beslut
1. Uppdra till förvaltningen att i dialog med de politiska partierna arbeta
fram en budget i balans för 2019 samt för åren 2020-2022 för beslut i KS
20 maj och KF 12 juni.
2. Uppdra till förvaltningen att lista verksamheter som Leksands kommun
driver, men som inte är lagstadgade. Detta för att politiken ska kunna
göra förnyade prioriteringar och värderingar av dessa verksamheter.
Detta underlag ska omfatta ”frivilliga” verksamheter inom alla sektorer.
3. Vidta åtgärder inom individ- och familjeomsorgen med anledning av
tidigare presenterad konsultrapport från Akodo. Åtgärder som vidtas
eller redan vidtagits ska återrapporteras till Allmänna utskottet.
4. Inleda samtal med Rättviks kommun för att samordna programutbudet i
gymnasieskolan. Detta arbete bör succesivt även omfatta fler kommuner.
5. Den kortsiktiga och kontraproduktiva åtgärden om att inte erbjuda
anställda julbord och julgåva ska inte verkställas.
Beslutet skickas till
Kommundirektör Göran Wigert
Sektorschef Åke Sjöberg
Sektorschef Carin Fredlin
Sektorschef Ulrika Gärdsback
Sektorschef Lennart Ljungemo
Ekonomichef Lars Bäcksholm
Verksamhetsekonom Kristian Koivumäki
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§ 31

Dnr 2017/1515

Förändringar grundskolan läsåret 2019/2020
Beskrivning av ärendet
I november 2018 redovisade förvaltningen en utredning av Leksands
kommuns grundskolestruktur. Där framlades ett antal alternativ för att möta
de utmaningar som grundskolan står inför kommande år. Detta har sedan
varit föremål för en politisk process.
Bedömning
Med hänsyn till det begränsade elevantalet i Djura skola är bedömningen att
det inte är möjligt att bedriva en kvalitativ undervisning, främst med fokus
på att ordna med tillräcklig tillgång till behöriga lärare, stödfunktioner i form
av elevhälsa och stöd till elever med särskilda behov. Undervisningsverksamheten i Djura skola avslutas därför från och med höstterminen 2019.
Grundskoleverksamhet F-6 kommer fortsättningsvis ske i skolorna i Insjön,
Gärde, Siljansnäs, Tällberg och Ullvi.
Avseende högstadieverksamhet som nu bedrivs i F-9:skolorna Åkerö och
Sammilsdal ser vi ett behov av en fortsatt analys av hur just 7-9 kan
organiseras på lämpligast sätt.
Beslutsunderlag
Utdrag ur utskottet för lärande och stöds sammanträdesprotokoll, daterat
2019-03-18, § 33
Alliansens förslag, daterat 2019-03-14
Yrkanden
Ulrika Liljeberg (C) yrkar bifall till utskottet för lärande och stöds förslag till
beslut.
Viktor Zakrisson (S) yrkar avslag till utskottets förslag till beslut till den del
det avser första punkten samt att tredje punkten formuleras enligt följande:
-

Uppdra till förvaltningen att analysera och presentera lämpliga sätt att
organisera högstadieundervisningen.

Inga Westlund (V), Gunnar Fälldin (BP) och Anna-Lena Blomqvist (SD)
yrkar bifall till Viktor Zakrissons (S) förslag till beslut.
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Propositionsordning
Ordföranden ställer yrkandena mot varandra och finner att kommunstyrelsen
beslutar i enlighet med utskottet för lärande och stöds förslag till beslut.
Omröstning begärs. Kommunstyrelsen godkänner följande beslutsgång.
Ja-röst för utskottet för lärande och stöds förslag till beslut.
Nej-röst för Viktor Zakrisson (S) m.fl. förslag till beslut.
Omröstningsresultat

Med 9 ja-röster för utskottet för lärande och stöds förslag till beslut och 6
nej-röster för Viktor Zakrisson (S) m.fl. förslag till beslut beslutar
kommunstyrelsen att bifalla utskottets förslag till beslut:
Ledamot/tjänstgörande ersättare

Ja-röst

Ulrika Liljeberg (C)

X

Sebastian Larsson (M)

X

Viktor Zakrisson (S)

Nej-röst

X

Kenneth Dahlström (C)

X

Karin Byström (C)

X

Tomas Bergsten (C)

X

Elisabet Ingels (C)

X

Sara Shahryari (M)

X

Mats Stenmark (M)

X

Kia Rolands (KD)

X

Ingrid Rönnblad (S)

X

Jan-Olof Karlsson (S)

X

Inga Westlund (V)

X

Gunnar Fälldin (BP)

X

Anna-Lena Blomkvist (SD)

X

Justeras
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Kommunstyrelsens förslag till beslut i kommunfullmäktige
1. Avsluta undervisningsverksamheten i Djura skola från och med
höstterminen 2019.
2. Uppdra till avdelningen grundskola att ha en förstärkt dialog, gällande
frågor kring verkställandet, med de elever och vårdnadshavare som
omfattas av detta beslut.
3. Uppdra till förvaltningen att analysera och presentera lämpliga sätt att
organisera högstadieundervisningen med de förutsättningar som beslutet
ovan medger.
Reservationer
Viktor Zakrisson (S), Ingrid Rönnblad (S), Jan-Olof Karlsson (S) reserverar
sig mot ovanstående beslut till förmån för Viktor Zakrisson (S) yrkande och
har innan justering inlämnat en skriftlig reservation, se bilaga.
Inga Westlund (V) reserverar sig mot ovanstående beslut till förmån för eget
yrkande och har innan justering inlämnat en skriftlig reservation, se bilaga.
Anna-Lena Blomkvist (SD) reserverar sig mot ovanstående beslut till förmån
för eget yrkande och har innan justering inlämnat en skriftlig reservation, se
bilaga.
Gunnar Fälldin (BP) reserverar sig mot ovanstående beslut till förmån för
eget yrkande.
Beslutet skickas till
Kommunfullmäktige
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Bilaga till KS 2019-03-25, § 31
Reservation Inga Westlund (V)

Invånare i Leksands kommun har valt att verka och bo i Djura by, vissa har
sedan generationer tillbaka levt där. Andra har valt att flytta till byn och
inlemmats i gemenskapen. Skolan är navet i byn och bidrar till en mycket
levande by med stark sammanhållning.
Vänsterpartiet har erhållit 1 200 namnunderskrifter där människor har gett
sitt stöd för att bevara Djura skola. Detta visar en stark solidaritet till Djura
bys invånare. Det är också en stark signal från övrig befolkning om att leva
och bo i en landsbygd också måste få vara en rättighet. I sig är detta en
styrka för kommunens utveckling.
Eventuella minskade kostnader för kommunen vid nedläggning av Djura
skola är alltför osäkra för ett så drastiskt beslut som nedläggning. Det skulle
förorsaka mycket negativa konsekvenser för barn, föräldrar skolpersonal och
övriga invånare.
Ett flertal omorganisationsförslag för kommunens grundskolor har tagits
fram de senaste åren. Dessa har skapat stor oro i kommunen och förorsakat
stress och otrygghet bland barn, föräldrar och personal. Vi uppmanar den
borgerliga alliansen att tänka över frågan. Världen utanför är orolig, i vår
kommun behöver vi all trygghet och stabilitet vi kan få. Med det som grund
har vi goda förutsättningar för att generera framgång och god utveckling
men också för att öka antalet invånare
Kan det stora antalet stöd i namnunderskrifter bero på kommuninvånares oro
för vilken skola som kan komma att stängas härnäst?
Den nya friskolan kostar kommunen mångmiljonbelopp, samtidigt som den
offentligt drivna skolorganisationen inte kunnat bantas. Djura skola, och
övriga byskolor skulle här kunna ses som ett offer för detta.
Reservation Viktor Zakrisson (S), Ingrid Rönnblad (S),
Jan-Olof Karlsson (S)

Socialdemokraterna reserverar sig mot beslutet att föreslå
kommunfullmäktige att lägga ned Djura skola.
Vi anser det vara anmärkningsvärt att Djura skola inte får fortsätta som en
väl fungerande renodlad lågstadieskola. Detta för kortsiktiga små
ekonomiska vinster. Vidare riskerar detta beslut slå hårt mot den södra delen
av Leksands kommun.
Vi vill att Djura skola ska får fortsätta och ges möjligheten till att profilera
sig som en lågstadieskola.
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Utdrag bestyrks

14

Reservation Anna-Lena Blomqvist (SD)

Vi anser att en nedläggning av Djura skola återigen är ett förhastat och ej
genomarbetat beslut som nu alliansen lagt fram. I den gedigna utredning som
förvaltningen genomfört på uppdrag av oss politiker framkommer flera
förslag som är av stor vikt att tänka på. Att endast stänga ner Djura skola
kommer inte leda till de besparingar och de omstruktureringar som Leksands
kommun behöver enligt den utredning som vi alla tagit del av.
Med tanke på den geografiska placeringen av skolan och att skolan nyligen
genomgått en renovering anser vi att Djura skola ska bevaras och få fortsätta
att vara en F-3-skola.
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§ 32

Dnr 2017/1653

Svar på medborgarförslag avseende f.d. Sjugare skolas
upptagningsområde
Beskrivning av ärendet
Förslagsställaren vill att kommunen ska satsa på Tällbergs skola genom att
de barn som tidigare tillhörde Sjugare skola ingår i Tällbergs skolas
upptagningsområde och därigenom upphör att höra till Sammilsdalsskolans
upptagningsområde.
Sektorns/avdelningens bedömning
Vid kommunstyrelsens sammanträde den 9 april 2018 återremitterades
ärendet till sektorn lärande och stöd för fortsatt beredning i den pågående
grundskoleutredningen.
Ur utredningen, Översyn av Leksands kommuns grundskoleorganisation
(s 39):
”Kommunen är formellt indelad i nio skolupptagningsområden, men i och
med att Sjugare skola lades ned 2011 hör eleverna i detta
skolupptagningsområde till Sammilsdalskolan. Det fria skolvalet råder
alltjämt, vilket innebär att varje elev har rätt att välja skola, i mån av plats.”
Barnen från före detta Sjugare skolas upptagningsområde är berättigade till
skolbuss oavsett om de väljer Tällbergs skola eller Sammilsdalskolan.
Utifrån detta resonemang och att det inte får några negativa konsekvenser
gör sektorn för lärande och stöd bedömningen att upptagningsområdet kan
förändras till Tällbergs skola.
Beslutsunderlag
Utdrag ur utskottet för lärande och stöds sammanträdesprotokoll, daterat
2019-03-18, § 32
Tjänsteutlåtande, daterat 2019-03-14
Medborgarförslag, daterat 2017-11-19
Yrkanden
Viktor Zakrisson (S) yrkar bifall till utskottet för lärande och stöds förslag
till beslut.
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Kommunstyrelsens förslag till beslut i kommunfullmäktige
1. Bifalla medborgarförslaget.
Kommunstyrelsens beslut
1. Förändra upptagningsområdet så att barnen som tidigare tillhörde
Sjugare skolas upptagningsområde, ska tillhöra Tällbergs skola
upptagningsområde.
2. Beslutet gäller under förutsättning att kommunfullmäktige bifaller
medborgarförslaget.
Beslutet skickas till
Kommunfullmäktige
Sektorschef Carin Fredlin
Avdelningschef grundskolan Annica Sandy Hedin
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§ 33

Dnr 2018/135

Anmälan av ordförandebeslut - Begäran om
prövningstillstånd i Mark- och miljööverdomstolen
Beskrivning av ärendet
Kommunen beviljade genom beslut daterat den 1 mars 2018 startbesked för
installation av solceller på en fastighet. Avgiften överklagades av sökanden.
Länsstyrelsen undanröjde genom beslut daterat den 18 september 2018
beslutet avseende avgiften. Utskottet för samhällsbyggnad överklagade detta
beslut till Mark- och miljödomstolen, som avslog överklagandet.
Bedömningen är att det råder ovisshet i denna fråga och det är av principiell
vikt att ärendet avgörs i Mark- och miljööverdomstolen. Med hänsyn till att
frågan om överklagande varit brådskande har kommunstyrelsens ordförande
fattat beslut i fråga om överklagandet, vilket härmed redovisas.
Beslutsunderlag
Ordförandebeslut, daterat 2019-03-07
Dom i mål nr P 6536-18, Mark- och miljödomstolen vid Nacka tingsrätt
Kommunstyrelsens beslut
1. Godkänna rapporteringen av ordförandebeslut, daterat 2018-03-07
Beslutet skickas till
Ulrika Liljeberg (C)
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