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Närvarolista
Beslutande
Ledamöter

Ulrika Liljeberg (C), ordf. (via länk)
Sebastian Larsson (M) (via länk)
Viktor Zakrisson (S) (via länk)
Kenneth Dahlström (C) (via länk)
Karin Byström (C) (via länk)
Tomas Bergsten (C) (via länk)
Karin Mikkonen (C) (via länk)
Kerstin Marits (M) (via länk)
Kia Rolands (KD) (via länk)
Ingrid Rönnblad (S) (via länk)
Jan-Olof Karlsson (S) (via länk)
Inga Westlund (V) (via länk)
Jimmy Karlsson (BP) (via länk)
Anna-Lena Blomkvist (SD) (via länk)

Tjänstgörande ersättare

Mats Stenmark (M) ers: Sara Shahryari (M)

Övriga närvarande
Ej tjänstgörande ersättare

Aarno Magnusson (C) (via länk)
Elisabet Ingels (C) (via länk)
Roger Arvidsson (C) (via länk)
Björn Larsson (C) (via länk)
Pg Gregard (M) (via länk)
Liselott Holmgren (M) (via länk)
Per Wiman (KD) (via länk)
Margareta Jobs (KD) (via länk)
Birgitta Jansson (S) (via länk)
Lars Halvarson (S) (via länk)
Kent Dahlquist (S) (via länk)
Yvonne Ineteg (V) (via länk)

Tjänstemän

Kommundirektör Göran Wigert (via länk)
Kommunsekreterare Björn Arrias

Övriga

-
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Ärendelista

§ 94

Kommundirektören informerar

§ 95

Utskottsordförandena informerar

§ 96

Budget 2021-2023

§ 97

VA-taxa 2021

§ 98

Avfallstaxa 2021

§ 99

Taxa för Brandkåren Norra Dalarna 2021

§ 100

Finanspolicy Leksands kommunkoncern

§ 101

Låneram för Leksands kommun

§ 102

Länsövergripande skolskjutsreglemente

§ 103

Överförmyndare i samverkan i övre Dalarna - samverkansavtal

§ 104

Förlängning av nuvarande miljömål för Leksands kommun

§ 105

Förslag till detaljplan för Torget (Noret 61:1)

§ 106

Kommunstyrelsens reglemente

§ 107

Kommunstyrelsens utskott och dess arbetsformer

§ 108

Instruktion till kommundirektören

§ 109

Direktiv till tillfällig fullmäktigeberedning - Arvodesberedning

§ 110

Sammanträdesordning 2021

§ 111

Anmälan av fattade delegeringsbeslut

§ 112

Kommunstyrelsens ordförande informerar
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§ 94

Kommundirektören informerar
Beskrivning av ärendet
Kommundirektör Göran Wigert informerar om bland annat följande:
-

Beredskapen har ökats i förvaltningen, men anledning av den på nytt
ökade spridningen av coronaviruset och sjukdomen covid-19. I
dagsläget har Region Dalarna inte meddelat ytterligare skärpta
restriktioner. Förvaltningen följer utvecklingen nationellt, regionalt
och lokalt och har ökat uppföljningen av personalförsörjningen i
kommunen. Ytterligare kommunikativa åtgärder vidtas

-

Samråd avseende förslag till detaljplan för Åkerö brofäste (Åkerö
19:4 m.fl.) pågår. En platsspecifik kulturmiljöanalys har tagits fram.
Under samrådstiden kommer kommunen även att ha digitala
dialogmöten med möjlighet till frågor till förtroendevalda och
förvaltning.

-

Arbete pågår med att ta fram förslaget till ny detaljplan för
Lummerhöjden, det planerade bostadsområdet norr om Käringberget.

-

Byggnationen av ny sporthall samt om- och tillbyggnationen av
Tibble särskilda boende pågår enligt plan.

Kommunstyrelsens beslut
1. Lägga informationen till handlingarna.

Justeras

Utdrag bestyrks
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§ 95

Utskottsordförandena informerar
Beskrivning av ärendet
Ordföranden i utskottet för vård och omsorg, Kenneth Dahlström (C),
informerar om bland annat följande:
-

Vid senaste sammanträdet för utskottet lämnade förvaltningen måloch resultatuppföljning för sektorn.

-

Brukarenkäterna ser fortsatt bra ut.

Ordföranden i utskottet för lärande och stöd, Tomas Bergsten (C), informerar
om bland annat följande:
-

Vid senaste sammanträdet för utskottet informerades utskottet om
arbetet med överlämningar mellan olika skolformer och skolor.

-

Arbete pågår med den lokala bilagan för skolskjutsregler.

Ordföranden i gemensam nämnd för vuxenutbildning, Karin Mikkonen (C),
informerar om bland annat följande:
-

Vuxenutbildningen har tagit över genomförandet av nationella prov
från Leksands folkhögskola. Detta gäller från 1 november 2020.

-

Vuxenutbildningen önskar färre antal antagningstillfällen under året.

-

Vuxenutbildningen ska utse en skolchef och ser över
arbetsmiljöansvaret.

-

Avtalet med Rättvik avseende vuxenutbildningen utreds vidare.

Ordföranden i utskottet för samhällsbyggnad, Sebastian Larsson (M),
informerar om bland annat följande:
-

Flera detaljplaneärenden pågår. Förutom de större projekten med
Lummerhöjden, Åkerö brofäste samt Limsjöänget arbetar sektorn
med ett antal mindre detaljplaneärenden.

-

Arbetet med kulturmiljöprogrammet fortlöper enligt plan.
Kulturmiljöprogrammet kommer att utgöra ett kunskapsunderlag för
prövningar av bygglov och arbete med detaljplaner framöver.

Justeras

Utdrag bestyrks
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-

Nya cykelvägar skapas i Insjön och dialog förs med markägare i
Tällberg avseende gång- och cykelvägar i anslutning till Tällbergs
skola.

-

I samband med renoveringen av Leksandshallen uppstod ett läckage i
stora simbassängen. Frågan är nu slutligt reglerad gentemot
entreprenören och Leksands kommun kommer att få 850 000 kronor i
ersättning.

Kommunstyrelsens beslut
1. Lägga informationen till handlingarna.

Justeras

Utdrag bestyrks
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§ 96

Dnr 2020/478

Budget 2021-2023
Beskrivning av ärendet
Vid kommunstyrelsens sammanträde den 26 oktober 2020, § 90,
presenterade Alliansen i Leksand (Centerpartiet, Moderaterna,
Kristdemokraterna och Liberalerna) förslag till skattesats och budget för
2021-2023. Kommunstyrelsen beslutade vid sammanträdet i fråga om vilket
förslag som ska vara styrelsens förslag till fullmäktiges beslut om skattesats
och budget 2021-2023.
Vid dagens sammanträde presenterar Socialdemokraterna sitt förslag till
skattesats och budget 2021-2023, inför kommande fullmäktige den 30
november 2020.
Övriga partier i fullmäktige – Vänsterpartiet, Bygdepartiet och
Sverigedemokraterna – avser att vart för sig presentera sina förslag vid
kommunfullmäktige.
Beslutsunderlag
Socialdemokraternas förslag till budget 2021-2023
Kommunstyrelsens beslut
1. Lägga informationen till handlingarna.
Beslutet skickas till
Kommunfullmäktige

Justeras

Utdrag bestyrks
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§ 97

Dnr 2020/1230

VA-taxa 2021
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 5 %
• Anläggningsavgiften höjs med 10 %
Anledningen till föreslagna ändringar är att VA-kollektivet ska bära sina
egna kostnader.
Beslutsunderlag
Utdrag ur Leksand Vatten AB:s sammanträdesprotokoll, daterat 2020-09-17,
§ 49
Tjänsteutlåtande, 2020-09-24
Förslag till Taxa för allmänna vattentjänster 2021
Kommunstyrelsens förslag till beslut i kommunfullmäktige
1. Anta taxa för allmänna vattentjänster (VA-taxa) för 2021, i enlighet med
förslaget.
2. Ny taxa gäller från 1 januari 2021 och ersätter tidigare taxa.
Beslutet skickas till
Kommunfullmäktige

Justeras

Utdrag bestyrks
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§ 98

Dnr 2020/1231

Avfallstaxa 2021
Beskrivning av ärendet
Styrelsen för Leksand Vatten AB rekommenderar kommunfullmäktige att
anta föreslagna ändringar i avfallstaxan för 2021.
Höjning av avfallstaxan föreslås med 5% enligt följande:
-

Höjningen är en konsekvens av 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) samt fjärrtransporter av samtliga avfallsslag på
grund av nytt avtal som innebär ökade kostnader mot tidigare.

-

Höjning föreslås avseende fast avgift (avser grovavfall till ÅVC)
endast för villor, fritidshus och flerbostadshus. Höjning föreslås ej för
fast avgift företag då företag betalar för lämnade mängder avfall via
företagsbiljett.

-

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 till 60% av avgiften
för helår eller fritidshus för motsvarande tjänst. Idag är avgiften för
gemensamt hämtställe 50 % av motsvarande avgift för villa eller
fritidshus. Avgiften är en konsekvens av ökade kostnader för
gemensamma hämtställen då möjligheten finns att lämna större
mängder hushållsavfall än vid enskild hämtning vilket ger ökade
kostnader. 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).

I övrigt föreslås oförändrad avfallstaxa och oförändrad slamtaxa.
Anledningen till förslagen är att avfalls- respektive slamkollektivet ska bära
sina egna kostnader.

Justeras

Utdrag bestyrks
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Beslutsunderlag
Utdrag ur Leksand Vatten AB:s sammanträdesprotokoll, daterat 2020-09-17,
§ 48
Tjänsteutlåtande, daterat 2020-09-17
Förslag till avfallstaxa 2020
Kommunstyrelsens förslag till beslut i kommunfullmäktige
1. Anta avfallstaxa för 2021, i enlighet med förslaget.
2. Ny taxa gäller från 1 januari 2021 och ersätter tidigare taxa.
Beslutet skickas till
Kommunfullmäktige

Justeras

Utdrag bestyrks
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§ 99

Dnr 2020/868

Taxa för Brandkåren Norra Dalarna 2021
Beskrivning av ärendet
Från och med den 1 januari 2019 bedriver kommunalförbundet Brandkåren i
Norra Dalarna fem kommuners räddningstjänst (Leksand, Mora, Orsa,
Vansbro och Älvdalen). Nuvarande taxa för räddningstjänsten är från 2018
och bildande av det gemensamma förbundet. Behov finns att reglera taxan
utifrån förändrat index och förändring avseende möjlighet att debitera
medlemskommuner för utbildning i hjärt-/lungräddning. Taxan anses inte
reglera hela brandkårens verksamhetsområde och därför krävs tillägg
avseende extern utbildning samt övrig uppdragsutbildning för
kommunanställda.
Direktionen för BRAND beslutade den 14 maj 2020 att godkänna förslag till
ny taxa från 1 januari 2021. Direktionen rekommenderade medlemskommunerna att fatta beslut om taxa i enligt med förslag. För att taxan ska
gälla krävs likalydande beslut i samtliga kommunfullmäktige.
Sektorns bedömning
Taxorna har inte justerats sedan 2018 och det förslag till revidering som
presenteras innehåller rimliga uppräkningar av taxorna. Förslaget innebär
även att den kommuninterna HLR-utbildningen blir avgiftsfri för
kommunerna och att utbildningen ingår i medlemsbidraget. Detta är ett
välkommet förtydligande.
Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande, daterat 2020-09-23
Protokoll Direktionen Brandkåren Norra Dalarna, daterat 2020-05-14
Underlag förslag till taxa, daterat 2020-04-30
Kommunstyrelsens förslag till beslut i kommunfullmäktige
1. Anta taxa för Brandkåren Norra Dalarna, i enlighet med förslaget.
2. Ny taxa gäller från 1 januari 2021 och ersätter tidigare taxa.
3. Besluten gäller under förutsättning att samtliga medlemskommuner fattar
likalydande beslut.

Justeras

Utdrag bestyrks
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Beslutet skickas till
Kommunfullmäktige

Justeras
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§ 100

Dnr 2019/1402

Finanspolicy Leksands kommunkoncern
Beskrivning av ärendet
Enligt 11 kap. 3 § kommunallagen ska fullmäktige besluta om riktlinjer för
medelsförvaltningen och enligt 11 kap. 4 § ska fullmäktige även besluta om
riktlinjer för medel avsatta för pensionsförpliktelser. Kommuner ska vidare
enligt 11 kap. 2 § förvalta sina medel med god avkastning och betryggande
säkerhet.
Sektorns bedömning
Ett förslag till finanspolicy har tagits fram utifrån bestämmelserna i
kommunallagen. Dock behandlas inte förvaltning av pensionsförpliktelser då
Leksands kommun inte har några placeringar för sina pensionsförpliktelser.
Föreslagen finanspolicy gäller förutom primärkommunen även de helägda
bolagen Leksandsbostäder AB och Leksand Vatten AB. Samråd har skett
med bolagen inför framtagandet av finanspolicyn och parterna uppfyller
policyn individuellt och på koncernnivå.
För kapitalbindning föreslås att maximalt 33 % av lånen får förfalla inom en
12-månadersperiod, detta för att minska risken för att inte kunna omsätta
lånen.
Räntebindningen, dvs den genomsnittliga räntebindningstiden är satt till
mellan 2-5 år. Detta för att få en spridning av räntan och därmed minska
risken för snabbt stigande räntekostnader.
Vidare tydliggörs ansvarsfördelning gällande finansiella frågor mellan
tjänstemän och politiker. Även rapporteringens omfattning tydliggörs, detta
är bland annat utifrån lagen (2018:597) om kommunal bokföring och
redovisning (LKBR) där det framgår att ränte- och kapitalbindning m.m. ska
rapporteras i årsredovisningen.
Slutligen framgår också godkända motparter och godkända instrument för
upplåning.
Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande, daterat 2020-10-27
Förslag till finanspolicy

Justeras

Utdrag bestyrks
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Utdrag ur allmänna utskottets sammanträdesprotokoll, daterat 2020-10-12,
8§
Kommunstyrelsens förslag till beslut i kommunfullmäktige
1. Anta finanspolicy, i enlighet med förslaget.
Beslutet skickas till
Kommunfullmäktige

Justeras

Utdrag bestyrks
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§ 101

Dnr 2020/478

Låneram för Leksands kommun
Beskrivning av ärendet
Leksands kommun har idag en av kommunfullmäktige beslutad låneram på
350 miljoner kronor. En höjning av låneramen har länge varit aviserad för att
klara finansieringen av beslutade investeringar. Investeringstakten har dock
varit lägre än planerat och resultatet bättre än förväntat 2020 och ramen har
därmed varit tillräcklig. Nyupplåningen under 2020 uppgår hittills till 50
miljoner kronor. Lånen uppgår i slutet på oktober 2020 till 310 miljoner
kronor och kommunen har god likviditet. Det beslutade bygget av
sporthallen och det särskilda boendet i Tibble fortskrider och bedöms följa
plan vilket medför höga investeringsutgifter de kommande månaderna. För
att inte hamna i ett läge där låneramen inte håller föreslås en höjning av
ramen från och med 2021 som möjliggör genomförande av beslutade
investeringar.
Sektorns bedömning
Kommunen investeringsutrymme utan att uppta nya lån motsvarar
avskrivningar plus årets resultat. Leksand har årligen avskrivningar som
motsvarar cirka 45 miljoner kronor och gjorde under 2019 ett överskott på ca
9 miljoner kronor. Beslutade investeringar 2020 uppgår till 207 miljoner
kronor. Utfallet är i slutet på oktober ca 70 miljoner kronor och prognosen
drygt 100 miljoner kronor.
I större investeringsprojekt är det svårt att exakt tidsätta utbetalningarna men
det finns framtagna planer och en process för ekonomisk uppföljning av
bland annat Tibble. Under hösten har både bygget av Tibble och sporthallen
kommit in i en ny fas och nya investeringar på cirka 200 miljoner kronor
förväntas beslutas i samband med mål och budget 2021-2023.
För att skapa handlingsutrymme och möjliggöra genomförande av beslutade
investeringar föreslås att låneramen höjs till 550 miljoner kronor för
Leksands kommun. Utrymmet ryms väl inom fastställda limiter av
Kommuninvest.
Förvaltningen avser att tillsammans med de kommunala bolagen återkomma
med en långsiktig investeringsplan under 2021.

Justeras

Utdrag bestyrks
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Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande, daterat 2020-10-27
Kommunstyrelsens förslag till beslut i kommunfullmäktige
1. Höja låneramen för Leksand kommun till 550 miljoner kronor.
Beslutet skickas till
Kommunfullmäktige

Justeras

Utdrag bestyrks
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§ 102

Dnr 2020/1206

Länsövergripande skolskjutsreglemente
Beskrivning av ärendet
Ett nytt skolskjutsreglemente har framtagits efter önskemål från kommuner
och i uppdrag av regionstyrelsen genom regionplanen.
Reglementet har tagits fram i en arbetsgrupp som alla kommuner inbjudits
till. Representanter från elva kommuner samt tjänsteperson från
kollektivtrafikförvaltning har anmält intresse och deltagit i arbetet under
perioden november 2019 - september 2020.
Syftet med att ta fram nytt skolskjutsreglemente har varit att förtydliga
gällande regler för skolskjuts i länet och anpassa till dagens samhälle och
trafik. Ett gemensamt skolskjutsreglemente för hela länet är även en
förutsättning för den genom skatteväxling beslutade finansieringen av
skolskjuts - en och samma skolskortskostnad för alla kommuner.
Reglementet är ett dokument för dialog mellan huvudman/kommun och
vårdnadshavare.
Sektorns bedömning
Leksands kommun har varit representerad i den arbetsgrupp som utarbetat
det nya länsövergripande skolskjutsreglementet via trafiksamordnaren.
Kommunen har också deltagit som remissinstans och remissvaret antogs av
utskottet för lärande och stöd 2020-09-07, § 37, Dnr 2020/756.
Det länsövergripande skolskjutsreglementet har bearbetats utifrån de olika
remissvaren och förvaltningen är tillfreds med slutresultatet. Det är denna
version som nu ligger för beslut.
Avsikten är att reglementet ska gälla från 1 januari 2021 för att kunna börja
tillämpas i planering av skolskjuts under våren, inklusive bestämmelserna i
den lokala bilagan. All skolskjutsverksamhet från och med höstterminen
2021 utgår från det nya reglementet.
Det aktuella beslutet avser endast vilka områden som respektive kommun
kan fatta lokala beslut om, det vill säga ett ramverk. Detta ramverk
motsvaras av rubrikerna i bilagan. När det gäller det specifika innehållet
under respektive rubrik är det beslut som tas av kommunstyrelsen genom
dess utskott för lärande och stöd.

Justeras

Utdrag bestyrks
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Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande – Nytt länsövergripande skolskjutsreglemente, 2020-10-15
Missiv – Länsövergripande skolskjutsreglemente
Förslag till länsövergripande skolskjutsreglemente
Lokal bilaga till länsövergripande skolskjutsreglemente
Kommunstyrelsens förslag till beslut i kommunfullmäktige
1. Anta länsövergripande skolskjutsreglemente inklusive ramverket i den
lokala bilagan, i enlighet med förslaget.
2. Reglementet gäller från 1 januari 2021 och ersätter reglementet beslutat
av fullmäktige 2009-06-15, § 70.
Beslutet skickas till
Kommunfullmäktige

Justeras

Utdrag bestyrks
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§ 103

Dnr 2020/1109

Överförmyndare i samverkan i övre Dalarna samverkansavtal
Beskrivning av ärendet
Leksand, Mora, Orsa, Älvdalen, Rättvik och Vansbro kommuner samverkar
sedan 2011 i en gemensam organisation för utförande av lagstadgad
överförmyndarverksamhet. Mora kommun är värdkommun och den
gemensamma handläggarorganisationen ingår i värdkommunens verksamhet.
Samverkanskommunerna har konstaterat behov av att tydliggöra vissa delar
av nuvarande samverkansavtal. Det har även funnits behov av att klargöra
ansvaret för GDPR.
Överförmyndare i samverkan har utarbetat förslag till nytt samverkansavtal.
Avtalet har annan struktur och innehåller följande ändringar jämfört med
gällande avtal.
-

Ansvarsfördelningen mellan det gemensamma överförmyndarkansliet
och den enskilda samverkanskommunen har tydliggjorts och
uppdaterats i § 1.

-

Det har tillkommit en ny punkt under § 1, punkt 6, ”Omfattning” som
reglerar ansvaret för ärendehanteringssystemet.

-

Det har tillkommit en ny paragraf, § 3 som behandlar
personuppgifter/dataskyddsförordningen och som även hänvisar till
en bilaga om ett gemensamt personuppgiftsansvar.

-

Det har tydliggjorts vad som sker om ingen samsyn nås mellan
samverkande kommuner gällande budgetförslag i § 5.

-

Kostnadsfördelningen i § 7 har ändrats och återgår till grundmodellen
där fördelningen görs utifrån invånarantal den 31 december.

-

Ett tillägg gällande sanktionsavgifter och skadestånd enligt GDPR
har lagts till i § 17, ”Avtalstid och uppsägning”.

Beslutsunderlag
Utdrag ur allmänna utskottets sammanträdesprotokoll, daterat 2020-10-12,
§ 21
Tjänsteutlåtande daterat 2021-09-28
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Förslag till samverkansavtal om gemensam organisation för
överförmyndares verksamhet
Kommunstyrelsens förslag till beslut i kommunfullmäktige
1. Godkänna avtal mellan Leksand, Mora, Orsa, Älvdalen, Rättvik och
Vansbro kommuner om samverkan gällande gemensam organisation för
överförmyndarnas verksamhet.
2. Avtalet gäller från och med den 1 januari 2021.
Beslutet skickas till
Kommunstyrelsen
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§ 104

Dnr 2019/1017

Förlängning av nuvarande miljömål för Leksands
kommun
Beskrivning av ärendet
Kommunens miljöpolicy och miljömål 2012-2020 ska bidra till en hållbar
utveckling. Miljömålen består av tre delar: en naturvårdsplan, en miljöplan
och en energi- och klimatplan. I miljömålen finns både åtgärder som ska
utföras i den kommunala verksamheten och sådana som riktar sig till
kommunens hela geografiska område.
Kommunstyrelsen gav, vid sammanträdet den 27 januari 2020, förvaltningen
i uppdrag att under våren 2020 utvärdera nu gällande miljömål samt ta fram
förslag på inriktning och ambitionsnivå för nya miljömål. Våren 2020 kom
dock att präglas av Covid-19-pandemin och förvaltningen ställde om sitt
arbete till koncentration på krishantering. Arbetet med att ta fram nya
miljömål försenades således kraftigt både tids- och resursmässigt. Ett förslag
till ny naturvårdsplan under namnet natur- och friluftsplan kunde arbetas
fram men övriga planer, som omfattar ett större verksamhetsområde och
därmed hela kommunkoncernen, har istället startat under hösten 2020.
Sektorns bedömning
Samhällsutvecklingssektorn bedömer att Leksands kommun är i behov av en
giltig miljöpolicy och giltiga miljömål. De aktuella gäller fram till slutet av
december 2020 och på grund av ovannämnda förseningar har arbetet med att
ta fram nya således startat först denna höst. Eftersom det är en omfattande
arbetsprocess som kräver både tid, personella resurser samt samarbete och
dialog, både internt, inom kommunkoncernen och med externa aktörer och
invånare beräknas arbetet vara klart hösten 2021. En tidsperiod utan
miljömål vore dock inte att rekommendera då strävan efter att nå alla mål
behöver fortsätta medan nya arbetas fram.
Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande, daterat 2020-10-26
Miljöpolicy och miljömål 2012-2020, antagna 2012-11-26, § 110, senast
ändrade av KF 2015-06-08, § 96
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Kommunstyrelsens förslag till beslut i kommunfullmäktige
1. Nuvarande miljömål gäller till och med den 31 december 2021, förutsatt
att fullmäktige inte beslutar om nya miljömål innan dess.
Beslutet skickas till
Kommunfullmäktige
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§ 105

Dnr 2018/674

Detaljplan för Torget (Noret 61:1)
Beskrivning av ärendet
Utskottet för samhällsbyggnad gav den 27 september 2018 § 115 positivt
planbesked för att pröva detaljplan för rubricerat område. Planförslaget
godkändes för samråd av utskottet för samhällsbyggnad den 12 december
2019 § 192.
För området gäller Översiktsplan för Leksands kommun 2014, som blev
antagen 2014-07-10. Det aktuella området ingår i planeringsområdet
Tätorten Leksand, där Norets och de generella riktlinjerna gäller. Planen
bedöms vara förenlig med översiktsplanen.
Planens syfte är att möjliggöra byggrätt för centrumändamål med bland
annat restaurangverksamhet och torg med parkeringsmöjlighet.
Planen har varit utsänd för samråd enligt reglerna för utökat förfarande (PBL
2010:900 och dess lydelse från den 1 januari 2015) från den 22 januari till
den 27 februari 2020. Berörda sakägare, markägare, remissinstanser och
övriga berörda har beretts tillfälle till samråd genom utskick av
samrådsinbjudan per post samt annonsering i Magasin Leksand den 22
januari 2020 (samt i Falu Kuriren och Dala Demokraten den 22 januari
2020). 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 5 februari 2020.
Under samrådstiden inkom sju yttranden. Inkomna synpunkter har
sammanfattats och kommenterats i en samrådsredogörelse. Utifrån inkomna
yttranden har byggnadsarean i den norra C1-användningen ökat från 350
kvm till 400 kvm.
Till granskningen ändrades större delar av kvartersmarkanvändningen för
centrum och parkering (CP) som byttes till användningen TORG, vilket är
allmän plats med kommunalt huvudmannaskap. Ändringen gjordes i och
med att olika regler gäller inom kvartersmark och allmän plats, bland annat
säkerställs allmänhetens tillgång till torget ytterligare och processer med
parkering, polistillstånd och diverse skyltning för trafik blir enklare inom
allmän plats. Bedömningen som gjorts är att allmän plats anses vara mer
lämpat i större delar av planen och kombinationen av
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kvartersmarkanvändningarna ”CP” är i övrigt väldigt lik TORGanvändningen för allmän plats utifrån vad som tillåts inom användningarna.
Utskottet för samhällsbyggnad beslutade den 4 juni 2020 år § 83 om att
ställa ut planförslaget för granskning. Planförslaget har varit utställt för
granskning från den 17 juni 2020 till och med den 8 juli 2020.
Underrättelse om granskningen har gjorts genom utskick av brev till berörda
sakägare, markägare, remissinstanser och övriga berörda samt genom
annonsering i Magasin Leksand den 17 juni 2020. Handlingarna har varit
utställda i kommunhusets foajé och på kommunens webbplats samt funnits
tillgängliga på biblioteket i Leksand.
Under granskningstiden inkom 4 stycken yttranden. Inkomna synpunkter
under granskningen har sammanfattats och kommenterats i ett
granskningsutlåtande.
Inom C1-användningen i planområdets södra del har, efter synpunkt från
Länsstyrelsen under granskningen, en utformningsbestämmelse lagts till som
reglerar att ”Bebyggelse ska harmonisera med omgivande byggnader” för att
eventuell byggnation inom bestämmelsen inte ska påverka torgets karaktär.
Det finns inga sakägare och/eller berörda enligt PBL 5 kap § 11 med
kvarstående erinringar.
Sektorns bedömning
Sektorn bedömer att detaljplanen kan godkännas för antagande.
Beslutsunderlag
Utdrag ur samhällsbyggnadsutskottets sammanträdesprotokoll, daterat
2020-09-24, § 93
Tjänsteutlåtande, daterat 2020-09-14
Planbeskrivning
Plankarta med bestämmelser
Samrådsredogörelse
Granskningsutlåtande
Övriga antagandehandlingar
Undersökning om betydande miljöpåverkan, 2019-11-26
Dagvattenberäkning, 2018-02-16
Kommunstyrelsens beslut
1. Godkänna granskningsutlåtandet.
2. Anta detaljplan för Torget (Noret 61:1), i enlighet med förslaget.
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Beslutet skickas till
Plan- och kartavdelningen
Mark- och exploateringsavdelningen.
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§ 106

Dnr 2019/1493

Kommunstyrelsens reglemente
Beskrivning av ärendet
I kommunallagen (2017:725) finns grundläggande bestämmelser om
kommunstyrelsen. Grunden är att fullmäktige ska tillsätta en styrelse och
tillsätta de nämnder som utöver styrelsen behövs för att fullgöra kommunens
uppgifter enligt kommunallagen och andra författningar.
Utöver kommunallagens reglering finns idag bestämmelser om
kommunstyrelsens roll, arbetsformer och indelning i utskott samt dess ansvar
enligt olika typer av lagstiftning i ett reglemente, antaget av
kommunfullmäktige den 10 juni 2013, § 68. I reglementet nämns även
kommunstyrelsens förvaltning i form av den tjänstemannaorganisation som
leds av kommundirektören och vilka s.k. sektorer den är indelad i. Med
undantag för mindre justeringar är reglementet oförändrat sedan dess det
antogs.
I Leksands nämndorganisation är kommunstyrelsen den nämnd som ansvarar
för de flesta av de uppgifter som kommunen har inom olika typer av
lagstiftning. Kommunstyrelsens har idag fyra utskott som har
beredningsansvar inför ärenden till kommunstyrelsen, men även i viss
utsträckning rätt att fatta beslut i ärendetyper och ärendegrupper som
delegerats till utskottet av kommunstyrelsen.
I detta ärende föreslås ett nytt reglemente för kommunstyrelsen, för beslut i
kommunfullmäktige
I detta ärende föreslås ett nytt reglemente för kommunstyrelsen.
Parallellt med detta ärende föreslås även ett nytt styrdokument Bestämmelser
om kommunstyrelsens utskott och dess arbetsformer (se KOS 2020/1269)
och en instruktion till kommundirektören (se KOS 2020/1093). Båda dessa
ärenden, som beslutas av kommunstyrelsen, hör samman med det förslag till
reglemente som föreslås i detta ärende. Ett närliggande styrdokument,
kommunstyrelsens delegeringsordning, är också föremål för översyn (KOS
2020/1268).
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Bedömning
Det är fullmäktige som avgör vilka nämnder som ska finnas och bestämmer
vilken nämnd som ska hantera vilken uppgift, om detta inte särskilt följer av
viss lagstiftning. Genom ett reglemente klargör fullmäktige
uppgiftsfördelningen mellan kommunstyrelsen och övriga nämnder och
fullmäktige ansvarar därvid för att det i styrelsen och övriga nämnder finns
en heltäckande hantering av kommunala ärenden som inte är av sådan
karaktär att de ska hanteras av fullmäktige. Detta samt att reglera
kommunstyrelsens eller annan nämnds övergripande arbetsformer får sägas
vara syftet med ett reglemente.
I ärendet föreslås ett nytt reglemente som fokuserar på styrelsens ledningsstyrnings- och uppföljningsfunktion samt de andra särskilda uppgifter som
styrelsen behöver ha i den nämndorganisation som finns i Leksands
kommun. Det finns idag fyra utskott i kommunstyrelsen och det finns en
samlad förvaltning under kommunstyrelsen. I ärendet föreslås ingen annan
organisationsmodell. Däremot föreslås det brytas ner i ytterligare
styrdokument som reglerar hur kommunstyrelsen bereder ärenden inom sig
och hur den samlade förvaltningen ska styras.
Det reglemente som gäller idag har ett generellt behov av att uppdateras,
utan att för den delen i grunden ändra kommunstyrelsens roll i kommunen.
Det finns lagstiftningshänvisningar och formuleringar i reglementet som med
tiden blivit inaktuella. Strukturen kan ändras till att bli mer översiktlig.
Därtill är dagens reglemente mer detaljerat än nödvändigt i fråga om
förvaltningens roll och uppbyggnad samt i fråga om hur styrelsen arbetar
internt med beredningen av ärenden inom styrelsen.
I reglementet antaget 2013 anges vidare vad respektive sektor heter i
förvaltningsorganisationen heter, vilket inte bedöms nödvändigt. Likaså
reglerar den kommundirektörens uppgifter, trots att sådana uppgifter idag
dels regleras i kommunallagen, dels är något som kommunstyrelsen enligt
kommunallagen har i uppgift att besluta om i form av en instruktion. Den
samlade kommunstyrelseförvaltningen är inte något som ska detaljstyras i ett
reglemente antaget av fullmäktige utan är något som styrelsen leder och
följer upp genom särskilda eller generella instruktioner till
kommundirektören och den förvaltning som denna är chef över. Vid sidan
om detta råder även kommunstyrelsen genom sin delegeringsordning över
vilka utskott eller vilka anställda i olika delar av förvaltningen som beslutar i
de ärendetyper som fullmäktige genom reglementet överlämnat till
kommunstyrelsen.
Vilket utskott som bereder vilken fråga inom kommunstyrelsen är heller inte
primärt någon fråga för kommunfullmäktige. Enligt kommunallagen får
fullmäktige bestämma att en nämnd ska ha ett eller flera utskott. Om
fullmäktige inte har bestämt något om utskott, får nämnden själv bestämma
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att utskott ska finnas. Inte heller vad de olika utskotten heter eller vilken del
av förvaltningen som rapporterar till vilket utskott är rimligtvis sådana frågor
av principiell beskaffenhet eller annars större vikt, som ska vara förbehållna
fullmäktige. Dessa frågor, liksom de ovan nämnda om förvaltningens
arbetsformer, finns därmed inte närmare reglerade i förslaget till nytt
reglemente annat än att utskottsmodellen kvarstår. Principen som bör
regleras i reglementet är att det finns en samlad förvaltning under
kommundirektören och att det ska finnas utskott i kommunstyrelsen som kan
bereda ärenden och besluta i ärenden för kommunstyrelsens räkning.
Genom förslaget renodlas reglementet till att reglera kommunstyrelsens roll,
uppgifter och övergripande arbetsformer.
Ikraftträdande

Ikraftträdande föreslås till den 1 januari 2021.
Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande, daterat 2020-10-20
Förslag till reglemente för kommunstyrelsen i Leksands kommun
Kommunstyrelsens förslag till beslut i kommunfullmäktige
1. Anta reglemente för kommunstyrelsen i Leksands kommun, i enlighet
med förslaget.
2. Reglementet ska tillämpas från den 1 januari 2021, då motsvarande
reglemente, antaget av kommunfullmäktige den 10 juni 2013, § 68,
upphör att gälla.
Beslutet skickas till
Kommunfullmäktige
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§ 107

Dnr 2020/1269

Kommunstyrelsens utskott och dess arbetsformer
Beskrivning av ärendet
I kommunallagen (2017:725) finns grundläggande bestämmelser om
kommunstyrelsen. Grunden är att fullmäktige ska tillsätta en styrelse och
tillsätta de nämnder som utöver styrelsen behövs för att fullgöra kommunens
uppgifter enligt kommunallagen och andra författningar.
Utöver kommunallagens reglering ska kommunfullmäktige ett reglemente
med kompletterande bestämmelser om kommunstyrelsens roll, arbetsformer
och ansvar enligt olika typer av lagstiftning.
En översyn har gjorts av reglementet antaget av fullmäktige den 10 juni
2013, § 68, och ett nytt reglemente föreslås (ärende KOS 2020/1269).
Genom föreslaget reglemente renodlas styrdokumentet avseende styrelsens
roll, arbetsformer och ansvar.
I detta ärende föreslås ett nytt styrdokument, som ska antas av
kommunstyrelsen. Styrdokumentet ska komplettera reglementets reglering
med bestämmelser om kommunstyrelsens arbetsformer och dess
arbetsformer.
Bedömning
Det finns idag fyra utskott i kommunstyrelsen och det finns en samlad
förvaltning under kommunstyrelsen. I ärendet föreslås ingen annan
organisationsmodell, utan denna följer av kommunstyrelsens reglemente som
antas av kommunfullmäktige. Utskotten har en viktig roll i kommunens
politiska organisation.
Utifrån förslaget om det nya reglementet (KOS 2019/1493), där vissa frågor
lyfts ur reglementet, föreslås ett nytt styrdokument med bestämmelser om
den indelningen i utskott som kommunstyrelsen ska ha och vilket utskott
som bereder vilken fråga. Såvida inte fullmäktige beslutat annat, är detta
primärt en intern fråga för kommunstyrelsen (Jfr. 3 kap. 5 §
kommunallagen).
Därutöver är det bedömningen att utskottens ansvar och befogenheter
behöver lyftas fram och förtydligas. Det behöver tydligare framgå och lyftas
fram att utskotten har till uppgift att följa upp verksamhetsmässiga och
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ekonomiska mål och föreslå kommunstyrelsen att vidta åtgärder. Utskotten
ska därvid hålla sig informerade om verksamheten inom utskottets område.
Därtill ska utskotten även bereda kommunstyrelsens ärenden. Förutom dessa
uppgifter har utskotten i varierande utsträckning även beslutanderätt, men
detta regleras i kommunstyrelsens delegeringsordning.
Allt sedan nuvarande kommunstyrelse-, nämnd- och
förvaltningsorganisation genomfördes har utgångspunkten varit att
kommunstyrelsens utskott ska återspeglas i de olika förvaltningssektorerna.
Det innebär att de fyra utskotten i huvudsak bereder och i vissa fall beslutar i
ärenden som rör respektive sektors verksamhet. Därutöver följer utskotten
upp sektorernas arbete. Olika typer av redovisningar kopplade till
exempelvis utbildning eller individ- och familjeomsorg har därför också
gjorts till utskottet för lärande och stöd.
Vid kommunfullmäktiges sammanträde den 19 december 2019, § 64,
beslutades om budget för 2020-2022. Beslutet omfattade bland annat 63
punkter med besparings- och effektiviseringsåtgärder som kommunstyrelsen
och dess förvaltning har att genomföra. Två åtgärder som berörs av
fullmäktiges beslut (punkterna 36 och 37) gäller organisationsförändringar
av familj och stöd - IFO och öppenvården samt AME/Integration.
Verksamhet som ligger inom sektor lärande och stöd kommer
förvaltningsvis att flyttas till sektor vård och omsorg. Sektorerna kallas idag
utbildningssektorn och sociala sektorn.
Det är inget hinder i sig att som anställd ta fram underlag till ett annat utskott
än som motsvarar sektorsindelningen, eller att fram underlag till olika utskott
beroende på ärendets beskaffenhet. I längden är det dock ändå mer praktiskt
och logiskt för såväl allmänheten som förtroendevalda och förvaltning när
utskott och sektorer i sina huvuddrag återspeglas, vilket också är i linje med
fullmäktiges grundbeslut för organisationen. I förslaget är
organisationsförändringarna som fullmäktige beslutade om (KF 2019-12-19,
§ 64) därför flyttade när det gäller berednings- och uppföljningsansvaret för
frågorna. Namnen på utskotten har därför också ändrats till att närmare
stämma överens med vilka frågor utskotten hanterar.
Några ytterligare frågor flyttas inte mellan utskotten genom detta förslag.
Det sammantagna förslaget i den översyn som gjorts, med två styrdokument
beslutade på olika nivåer, ger dock en annan flexibilitet för
kommunstyrelsen när det gäller att tillfälligt eller på sikt göra ändringar i hur
styrelsen arbetar. På det sättet kan styrelsen fortsatt ha en ändamålsenlig
politisk beredning och ett effektivt beslutsfattande i ärenden styrelsen
ansvarar för.

Justeras

Utdrag bestyrks

30

2(3)

Sida

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2020-11-09
Kommunstyrelsen

Ikraftträdande

När det gäller ikraftträdande förutsätter beslutet om Bestämmelser om
kommunstyrelsens arbete och dess utskott att kommunfullmäktige antar
föreslaget reglemente. Ikraftträdande föreslås därför till 1 januari 2021 för
båda styrdokumenten.
Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande daterat 2020-09-28
Förslag till Bestämmelser om kommunstyrelsens utskott och dess
arbetsformer
Kommunstyrelsens beslut
1. Anta Bestämmelser om kommunstyrelsens utskott och dess arbetsformer,
i enlighet med förslaget.
2. Hänvisningar till utskottet för lärande och stöd respektive vård och
omsorg i kommunstyrelsens delegeringsordning och andra styrdokument
ska gälla som till utbildningsutskottet respektive sociala utskottet.
3. Beslutet enligt första och andra punkten gäller från 1 januari 2021 och
under förutsättning att kommunfullmäktige antar föreslaget nytt
reglemente för kommunstyrelsen (KOS 2019/1493).
Beslutet skickas till
Kommundirektör Göran Wigert
Samtliga sektorchefer
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§ 108

Dnr 2020/1093

Instruktion till kommundirektören
Beskrivning av ärendet
Enligt 7 kap. 1§ kommunallagen ska kommunstyrelsen utse en
kommundirektör som ska ha den ledande ställningen bland de anställda och
vara chef för den förvaltning som finns under styrelsen.
Kommunstyrelsen ska vidare, 7 kap. §2 kommunallagen, besluta om en
instruktion som fastställer hur direktören ska leda förvaltningen under
kommunstyrelsen. Instruktionen ska också fastställa inriktningen på
direktörens övriga arbetsuppgifter.
Vid kommunstyrelsens sammanträde den 17 augusti 2020, § 56, fick
kommunstyrelsens presidium i uppdrag att ta fram ett förslag till instruktion
för kommundirektören för vidare beslut i kommunstyrelsen under hösten
2020.
Beslutsunderlag
Presidiets utlåtande, daterat 2020-10-12
Förslag till instruktion för kommundirektören. Daterad 2020-10-12
Utdrag ur allmänna utskottets sammanträdesprotokoll, daterat 2020-10-12,
§ 70
Kommunstyrelsens beslut
1. Fastställa instruktion för kommundirektören, i enlighet med förslaget.
2. Instruktionen gäller från 1 januari 2021.
Beslutet skickas till
Caroline Smittmanis Smids
Administrativ service
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§ 109

Dnr 2020/796

Direktiv till tillfällig fullmäktigeberedning Arvodesberedning
Beskrivning av ärendet
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
synpunkter och frågor gällande nivåer och konstruktionen för arvoden till
förtroendevalda.
I sin rapportering av uppdraget meddelade presidiet att den avsåg återkomma
med direktiv för en fullmäktigeberedning (tillfällig) rörande ersättningar och
arvoden till förtroendevalda.
Presidiets förslag till direktiv
Kommunfullmäktiges presidium föreslår e att en tillfällig
fullmäktigeberedning inrättas 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

-

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.
Tidsram

Arvodesberedningen föreslås tillsättas för tiden, 2021-01-01 — 2021-11-30.
Delrapportering av beredningens arbete bör göras till kommunfullmäktiges
sammanträde i juni 2021.
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Arvodesberedningens uppdrag med förslag till beslut ska lämnas i sådan tid
att förslag till beslut kan beredas av kommunstyrelsen inför slutligt beslut i
fullmäktige i samband med att arvodesberedningen upphör, senast vid
utgången av november 2021.
Ledamöter och valet av dessa

Beredningen ska utgöras av nio ledamöter som väljs av fullmäktige. Varje
parti i fullmäktige erbjuds att delta med en ledamot. Därutöver ska i
beredningen ingå en ordförande i form av fullmäktiges ordförande. Bland de
övriga ledamöterna utser fullmäktige en vice ordförande. Inga ersättare
tillsätts för ledamöterna.
Valbar som ledamot i beredningen är den som är folkbokförd i kommunen,
har fyllt 18 år och är medborgare i Sverige eller någon annan av EU:s
medlemsstater, medborgare i Island eller Norge. För övriga utlänningar
gäller att de varit folkbokförda i Sverige tre år i följd.
Det innebär att kommunfullmäktige kan välja personer som inte redan är
förtroendevalda. Genom kommunfullmäktiges val blir dessa personer
förtroendevalda.
Beredningens arbetssätt



Beredningen ska upprätta en arbetsplan med utgångspunkt från
fullmäktiges direktiv och beslutar hur tiden ska fördelas mellan olika
aktiviteter.



Beredningen ska ses som en arbetsgrupp där de som ingår förväntas vara
aktiva under sammanträdena och löpande förankra beredningens arbete i
det egna partiet och inhämta synpunkter.



Beredningen får inhämta de upplysningar och yttranden som behövs från
kommunstyrelsen, utskott, andra nämnder och anställda för att
beredningen ska kunna fullgöra sitt uppdrag.



Beredningen är skyldig att under arbetets gång föra mötesanteckningar.
Ordföranden ansvarar för att detta görs.



I de fall beredningen anser sig behöva vägledning i t.ex. inriktning eller
avgränsning ska beredningens presidium väcka frågan till
kommunfullmäktiges och kommunstyrelsens presidier.



Ifall beredningen anser sig behöva förlängning av uppdraget, kan
beredningspresidiet anhålla om anstånd. Gäller anståndet två månader
eller mindre tar fullmäktiges presidium beslut som anmäls till
fullmäktige. Gäller anståndet tre månader eller längre tar fullmäktige
beslut.
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Enkel majoritet gäller i fråga om vilket förslag som är beredningens och
eventuella andra beslut som beredningen behöver fatta. Ordföranden har
utslagsröst.

Närvarorätt för utomstående

Beredningen har rätt att kalla utomstående för att lämna upplysningar.
Beredningen ska därvid vara särskilt uppmärksam ifråga om jäv och
jävsregler.
Medgivande till offentliga möten

Fullmäktigeberedningens sammanträden ska normalt hållas inom stängda
dörrar. Beredningen får dock besluta att sammanträde ska vara offentligt.
Initiativrätt

Tillfällig fullmäktigeberedning får inte väcka egna ärenden utöver
uppdraget.
Tjänstemannastöd

För att stödja beredningen i fråga om medverkan i planering, dokumentation
av beredningens arbete och eventuell omvärldsbevakning avsätts resurs från
sektor verksamhetsstöd, administrativ service.
Stöd och upplysningar får även inhämtas från HR-avdelningen och
ekonomiavdelningen. Tjänstemannastödet ska hanteras inom ordinarie
verksamhet.
Finansiering
Ledamöter och ordföranden i fullmäktigeberedningen får
sammanträdesersättning enligt Bestämmelse om ekonomisk kompensation till
förtroendevalda i Leksands kommun avseende de möten som ordföranden
kallar till. Något särskilt ordförandearvode utbetalas inte. Kostnaden föreslås
belasta kommunfullmäktiges ansvar.
Beslutsunderlag
Utdrag ur allmänna utskottets sammanträdesprotokoll, daterat 2020-10-12,
§ 60
Presidiets utlåtande med förslag till direktiv, daterat 2020-08-25
Kommunstyrelsens förslag till beslut i kommunfullmäktige
1. Tillsätta kommunfullmäktigeberedning om arvoden under tidsperioden
2021-01-01 — 2021-11-30.
2. Anta direktivet för den tillfälliga fullmäktigeberedningen om arvoden, i
enlighet med förslaget.
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3. Delrapportering av beredningens arbete ska ske vid kommunfullmäktiges
sammanträde i juni 2021.
4. Arvodesberedningens uppdrag med förslag till beslut ska lämnas i sådan
tid att förslag till beslut kan beredas av kommunstyrelsen inför slutligt
beslut i fullmäktige i samband med att arvodesberedningen upphör,
senast vid utgången av november 2021.
Beslutet skickas till
Kommunfullmäktige
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§ 110

Dnr 2020/1065

Sammanträdesordning 2021
Beskrivning av ärendet
Förvaltningen har tagit fram ett förslag till sammanträdesordning för
kommunstyrelsen och kommunfullmäktige. Förslaget är enligt följande
Kommunstyrelsen
(Måndagar kl. 13.00)
25 januari
8 mars
12 april
11 maj
16 juni (ons)
30 augusti
27 september
25 oktober
8 november
6 december

Kommunfullmäktige
(Måndagar kl. 18.30)
15 februari
10 maj
7 juni
20 september
18 oktober
29 november

Beslutsunderlag
Förslag till sammanträdesordning, daterad 2020-10-28
Kommunstyrelsens beslut
1. Fastställa sammanträdesordning avseende kommunstyrelsen för 2021, i
enlighet med förslaget.
2. Sammanträdena börjar kl. 13.00 om inte annat anges i kallelsen.
Beslutet skickas till
Kommunfullmäktige
Kommundirektör
Sektorchefer
Administrativ service
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§ 111

Dnr 2020/19

Anmälan av fattade delegeringsbeslut
Beskrivning av ärendet
Kommunallagen föreskriver att en nämnd får uppdra åt ett utskott, åt en
ledamot eller ersättare eller åt en anställd hos kommunen att besluta på
nämndens vägnar i ett visst ärende eller viss grupp av ärenden.
Beslut som fattas med ovanstående stöd ska återrapporteras till nämnden.
Härmed återrapporteras följande delegationsbeslut:
Sektor samhällsutveckling
Byggchef, byggnadsinspektör, bygglovhandläggare och
bostadsanpassare:
 Bostadsanpassningsärenden enligt bostadsanpassningslagen
september 2020


Byggärenden enligt plan- och bygglagen september 2020

Trafik


Parkeringstillstånd september 2020



Trafik - yttrande tillstånd, Ansökan om tillstånd enligt ordningslagen
och lokala föreskrifter. Ishockey SDHL Leksand A416.288/2020, dnr
2020/1021



Trafik - yttrande tillstånd, Ansökan om tillstånd enligt ordningslagen
och lokala föreskrifter. Träningsmatch och SHL-match Tegera
A416.187/2020, dnr 2020/1045



Trafik - yttrande tillstånd, Ansökan om tillstånd enligt ordningslagen
och lokala föreskrifter. Insamling Världens Barn A521.956/2020, dnr
2020/1122



Trafik - yttrande tillstånd, Ansökan om tillstånd enligt ordningslagen
och lokala föreskrifter. SDHL Leksands IF A539.609/2020, dnr
2020/1136
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Trafik - yttrande tillstånd, Ansökan om tillstånd enligt ordningslagen
och lokala föreskrifter. SHL Leksands IF A536.871/2020, dnr
2020/1135

Utskotten
 Delegationsbeslut av utskottet för vård och omsorg enligt
sammanträdesprotokoll daterat 2020-09-15 samt 2020-10-20


Delegationsbeslut av utskottet för lärande och stöd enligt
sammanträdesprotokoll daterat 2020-10-05



Delegationsbeslut av utskottet för samhällsbyggnad enligt
sammanträdesprotokoll daterat 2020-09-24



Delegationsbeslut av allmänna utskottet enligt sammanträdesprotokoll
daterat 2020-10-02

Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande, daterat 2020-10-29
Delegeringslistor och protokoll
Kommunstyrelsens beslut
1. Godkänna redovisning av de delegationsbeslut som förtecknas i protokoll
och listor per den 29 oktober 2020.
Beslutet skickas till
Administrativ service
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§ 112

Kommunstyrelsens ordförande informerar
Beskrivning av ärendet
Kommunstyrelsens ordförande, Ulrika Liljeberg (C), informerar om bland
annat följande:
-

Temat för kommunstyrelsens informationsmöte den 7 december
kommer att bolagsinformation. Verkställande direktör för de
respektive bolagen Leksandsbostäder AB, Leksand Vatten AB samt
Visit Dalarna AB kommer att bjudas in.

-

Det hålls fortsatt regelbundna möten mellan Dalarnas
kommunförbund och Region Dalarna, med anledning av
coronapandemin.

-

Kommande möten för BDU (Beredningen för Dalarnas utveckling)
och direktionen i Brandkåren Norra Dalarna.

Kommunstyrelsens beslut
1. Lägga informationen till handlingarna.
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