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Närvarolista
Beslutande

Ledamöter Ulrika Liljeberg (C)
Anne-Lie Stenberg (M)
Karin Byström (C)
Kenneth Dahlström (C)
Birgitta Jansson (S)
Sebastian Larsson (M)
Aarno Magnusson (C)
Ingrid Rönnblad (S)
Inga Westlund (V)
Viktor Zakrisson (S)

Tjänstgörande ersättare Jan-Olof Karlsson (S) ers: Krister Ellström (S)
Per Wiman (KD) ers: Erica Strid (KD)
Lars Halvarsson (S) ers: Ella Gyllenhak-Liss (MP)
Margareta Jobs (KD) ers: Mikael Kyller (KD)
Mats Blomqvist (BP) ers: Jörgen Winther (BP)

Övriga närvarande

Ej tjänstgörande ersättare Mats Stenmark (M)
Inger Back (L)

Tjänstemän Kommundirektör Göran Wigert
Ekonomichef Lars Bäcksholm, 118 §, 120-128 §§
Kommunsekreterare Björn Arrias
Utredare Maria Skalk
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Ärendelista

§ 118 Justering av dagordning
§ 120 Kommundirektören informerar
§ 121 Utskottsordförandena informerar
§ 122 Tilläggsanslag till sektor lärande och stöd 2017 med anledning av 

volymökningar
§ 123 Taxa avseende alkohollagen 2018
§ 124 Taxa avseende tobakslagen 2018
§ 125 Taxa avseende e-cigaretter 2018
§ 126 Brandkårens avgifter 2018
§ 127 Maxtaxa inom äldreomsorgen 2018
§ 128 Mål och budget 2018-2020
§ 129 Trafikförsörjningsprogram för kollektivtrafiken - Region Dalarnas förslag 

på ny målbild
§ 130 Yttrande - Revisionsrapport avseende delegeringsordning
§ 131 Protokoll över inspektion av kommunens överförmyndarverksamhet 2017
§ 132 Sammanträdesordning 2018
§ 133 Avsägelse av plats som ersättare i allmänna utskottet - Krister Ellström (S)
§ 134 Avsägelse av plats som ersättare i utskottet för vård och omsorg - Håkan 

Tangen (V)
§ 135 Anmälan av inkomna delegeringsbeslut
§ 136 Kommunstyrelsens ordförande informerar
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§ 118

Justering av dagordning

Beskrivning av ärendet
Kommunstyrelsen justerar dagordningen.

Yrkanden
Ulrika Liljebergs (C) föreslår att lägga följande ärenden till dagordningen:

1. ”Uppdrag om markåtkomst – Åkerö brofäste”

2. ”Avsägelse av plats som ersättare i utskottet för vård och omsorg – 
Håkan Tangen (V)” till dagordningen.

Kommunfullmäktiges beslut
Lägga följande ärenden till dagordningen:

1. ”Uppdrag om markåtkomst – Åkerö brofäste”

2. ”Avsägelse av plats som ersättare i utskottet för vård och omsorg – 
Håkan Tangen (V)” till dagordningen.
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§ 120

Kommundirektören informerar

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

- Alla har nu kommit på plats efter flytten mellan kommunens lokaler.

- En digital informationsskylt till kommunhusets entré är beställd.

- Förvaltningen ser över hur bemanningssituationen inom vård och omsorg 
kan förberedas bättre inför kommande semesterperioder. 

Kommunstyrelsens beslut
Lägga informationen till handlingarna.
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§ 121

Utskottsordförandena informerar

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

- Tertialrapporten är inom kort sammanställd.

- Under vecka 40 arrangeras den så kallade Anhörigveckan med mässor 
och föreläsare. Information kommer att finnas i Magasin Leksand.

- Det ska påbörjas ett nytt arbete med riktlinjer för utskrivning. 
Primärvården sammankallar och leder arbetet, men kommunen deltar.

Ordföranden för utskottet för samhällsbyggnad Anne-Lie Stenberg (M) 
informerar om bland annat följande:

- Trafikverket har redovisat en åtgärdsvalsstudie för södra infarten 
Leksand.

- Politiker och tjänstemän från Soroti Municipality, Uganda, har varit på 
besök under vecka 38.

- Mark- och miljödomstolen vid Nacka tingsrätt avslog överklagandet av 
detaljplanen för kvarteret Nygårds.

- Den 5 oktober 2017 är det yrkesmässa i Leksand. Sektor 
samhällsutveckling deltar med flera representanter.

- Rekrytering

Ordföranden för sektor lärande och stöd Tintin Löfdahl (KD) informerar om 
bland annat följande:

- Underskottet inom grundskoleverksamheten utreds av förvaltningen.

- Förslag på handlingsplan mot våldsbejakande extremism har tagits fram. 
Förslaget kommer att behandlas på ett kommande möte med 
kommunstyrelsen.

- Upprustning av skolgårdar pågår enligt plan.

- Inspektionen för vård och omsorg har gjort tillsyn vid Majorshagens 
stödboende och Lustholens HVB. Båda tillsynerna har avslutats utan 
anmärkning.
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- Banérskolan har fått avslag av Skolinspektionen på ansökan om ny 
huvudman.

- Riktlinjer för fristående pedagogisk omsorg omarbetas med anledning av 
sommarens dom från Förvaltningsrätten i Falun.

- Rekrytering

Kommunstyrelsens beslut
Lägga informationen till handlingarna.
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§ 122 Dnr 2017/914

Tilläggsanslag till sektor lärande och stöd 2017 med 
anledning av volymökningar

Beskrivning av ärendet
Kommundirektör Göran Wigert och ekonomichefen Lars Bäcksholm 
föredrar muntligen delar av delårsbokslut per den 31 augusti 2017. 

Sektorn för lärande och stöd går, enligt budgetprognos per april månad, mot 
ett stort budgetunderskott och beror till stor del på volymökningar inom för- 
och grundskolan. Den stora volymökningen av barn och elever inom för- och 
grundskolan, som skedde under 2016, finns inte medräknad i 
kommunfullmäktiges beslut 2016-11-28 för budget 2017.

Sektorns bedömning
Nedan följer scenarion med konsekvensanalys av äskande av tilläggsanslag 
till förskola respektive grundskola inom Leksands kommun budgetår 2017.

Förskola
På grund av stor inflyttning av barn har efterfrågan på förskoleplatser i den 
kommunala förskolan ökat markant under början av 2017. För år 2017 erhöll 
förskolan en volymjustering på 1,6 miljoner kronor (baserat på 
prognosticerad ökning i antalet barn mellan åren 2016 och 2017). Förskolan 
erlades även ett effektiviseringskrav på 1,0 miljon kronor kopplat till statliga 
bidrag från Skolverket avseende mindre barngrupper. Tilläggsanslag äskades 
i mål och budget 2017-2019 om 2,0 miljoner kronor för fler barn i den 
kommunala verksamheten utöver de redan beslutade 1,6 miljoner kronor och 
tilläggsanslag erhölls. Tilläggsanslaget avsåg vårens inskrivna barn vilka 
prognosticerades bli upp till 490 totalt. Den totala ramjusteringen för 
förskolan blev 2,6 miljoner kronor år 2017. 40 % av denna ramjustering 
tillföll de fristående verksamheterna i och med storleksförhållandet vad 
gäller antalet barn.

Det prognosticerade underskottet för den kommunala förskolan per april 
månad är -1,3 miljoner kronor avseende personalkostnader och 
vikariekostnader som inte avser det så kallade tilläggsbeloppet. Det 
prognosticerade underskottet beror på att behovet av personal under hösten 
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är detsamma som för under våren på grund av att det förväntas vara fortsatt 
många barn inskrivna i förskolan under hösten.

I samband med att den kommunala förskolan budgeterade för ett ökat antal 
barn i den kommunala förskolan sjönk bidraget till de fristående förskolorna. 
Detta på grund av fler barn i den kommunala verksamheten (prognosticerat 
för helåret). I och med den lägre ersättningen har de fristående förskolorna 
skrivit in fler barn vilket medför ett underskott i den kommunala förskolan 
under våren 2017 (avseende ersättningar till fristående förskolor). 
Den kommunala budgeten för barn i fristående verksamhet våren 2017 är 
194 och i maj har de fristående förskolorna 229 barn inskrivna. Enligt 
prognos kommer antalet barn vara något lägre under hösten, men betydligt 
fler än verksamheten har budgeterat för. Underskottet under våren i den 
kommunala förskolan avseende ersättningar till fristående förskolor kommer 
att vara svår att balansera under hösten. För att nå budget i balans avseende 
bidrag till fristående förskolor behövs ett budgetramtillskott på 2,0 miljoner 
kronor.

Grundskola
Det totala elevunderlaget i Leksands kommun har ökat fr.o.m. 2016, främst 
under höstterminen 2016. I mål och budget 2017-2019 beslutades 
volymjusteringar på 1,4 miljoner kronor. Likt förskolan erlades grundskolan 
ett effektiviseringskrav gällande statliga bidrag avseende lågstadie-
satsningen. Grundskolan äskade och erhöll även budgetram avseende 
insatser för barn i behov av särskilt stöd. Den totala ramjusteringen för 
grundskolan blev 2,1 miljoner kronor år 2017.

År 2017 ska grundskolan effektivisera sin verksamhet i nivå med utbetalning 
av bidrag till ny fristående grundskola. I och med budgetprocessen har 
verksamheten försökt att budgetera enligt de nya prognosticerade 
elevsiffrorna: den nya fristående grundskolan kommer att skriva 120 elever i 
sin verksamhet och grundskolan har 120 elever färre i sin verksamhet. Den 
totala effektiviseringen vid full kapacitet hos den nya fristående grundskolan 
är 17,2 miljoner kronor (helårseffekt). År 2017 behöver den kommunala 
grundskolan effektivisera halva summan, 8,6 miljoner kronor (halvårseffekt), 
eftersom den nya verksamheten startar till höstterminen 2017.

Prognoser om antal elever som kommer att skrivas in i den nya fristående 
grundskolan och vad antalet elever kommer vara i den kommunala 
grundskolan går isär. Det prognosticerade antalet elever i den kommunala 
grundskolan till hösten kommer att vara högre än antalet grundskolorna har 
fått budget för (reglerat via elevpengen). Detta beror på att det totala 
elevunderlaget i kommunen har ökat fr.o.m. 2016.
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Det prognosticerade underskottet för den kommunala grundskolan per april 
månad avseende volymökningar är -3,7 miljoner kronor och avser 
personalkostnader och vikariekostnader

Ekonomiska konsekvenser
Förskola
BUD-
GET

PROGNOSTICERAT 
UTFALL

AVVIK
-ELSE ORSAK TILL AVVIKELSE

21,4 23,4 -2,0 Fler barn i den fristående verksamheten

13,6 14,9 -1,3 Avdelning Lilla ÅB och Trollet håller 
öppet under hösten 2017. 

0,0 0,6 -0,6 Ersättning till fristående förskolor i och 
med äskande

35,0 38,9 -3,9 TOTALT

I det fall den kommunala förskolan går med ett underskott eller beviljas ökad 
budgetram ska de fristående verksamheterna kompenseras. 

Ett äskande om ett tilläggsanslag på det prognosticerade underskottet på 1,3 
miljoner kronor skulle innebära, allt annat lika, att de fristående förskolorna 
får 0,6 miljoner kronor ytterligare i bidrag och att den kommunala förskolan 
behöver äska totalt 1,9 miljoner kronor.

Grundskola
BUD-
GET

PROGNOSTICERAT 
UTFALL

AVVIK-
ELSE ORSAK TILL AVVIKELSE

1,0 4,7 -3,7 Fler elever i den kommunala 
grundskolans verksamhet

-3,7 TOTALT

Beslutsunderlag
Utdrag ur allmänna utskottets sammanträdesprotokoll, daterat 2017-09-04, 
§ 96

Tjänsteutlåtande från kommundirektör Göran Wigert, daterat 2017-08-17

Kommunstyrelsens förslag för beslut i kommunfullmäktige
1. Bevilja ett tilläggsanslag till sektor lärande och stöd enligt ovanstående 

förslag på totalt 7,6 miljoner kronor för 2017 avseende volymökningar. 
2. Finansieringen tas från finanssektorns budget.
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Beslutet skickas till
Kommunfullmäktige
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§ 123 Dnr 2017/664

Taxa avseende alkohollagen 2018

Beskrivning av ärendet
Enligt nu gällande alkohollag (2010:1622), se 8 kap. 10 §, får kommunen ta 
ut avgifter för ansökningar samt tillsynsavgifter gällande serveringstillstånd. 
Avgifterna ska så långt möjligt täcka kommunens kostnader för 
handläggning och tillsyn. Förutom den tillsyn som utförs direkt på plats på 
krogen ska avgifterna täcka bland annat service och rådgivning till krögarna, 
utbildning i ansvarsfull alkoholservering, administration, samverkan mellan 
berörda myndigheter, utskottspolitikernas arbete, intern utbildning, 
kontorslokal och kontorsmaterial.

En översyn av Leksands kommuns taxor inför 2018 avseende ansöknings- 
och tillsynsavgifter för serveringstillstånd har gjorts. 

Beslutsunderlag
Utdrag ur utskottet för samhällsbyggnads sammanträdesprotokoll, daterat 
2017-07-04, § 119

Utdrag ur utskottet för samhällsbyggnads sammanträdesprotokoll, daterat 
2017-05-30, § 89

Tjänsteutlåtande från alkoholhandläggare Anette Blomqvist, daterat 2017-
06-26

Kommunstyrelsens förslag till beslut i kommunfullmäktige
1. Anta taxa enligt förslaget för ansökningsavgift och tillsynsavgift enligt 

alkohollagen. 

2. Fastställa tillsynsavgift för försäljning av folköl enligt förslaget. Om 
försäljningsstället säljer både tobak och folköl subventioneras den 
sammanlagda taxan till 3 500 kr med hänvisning till samordningsvinster.

3. Taxor och tillsynsavgifter gäller från 1 januari 2018 och ersätter tidigare 
taxor och tillsynsavgifter.

Beslutet skickas till
Kommunfullmäktige

12



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sida
1(2)

Sammanträdesdatum
2017-09-25

Kommunstyrelsen

Justeras Utdrag bestyrks

§ 124 Dnr 2017/702

Taxa avseende tobakslagen 2018

Beskrivning av ärendet
Enligt tobakslagen (1993:58), se 19 b §, får kommunen ta ut avgifter för sin 
tillsyn av tobaksvaror. Försäljning av tobaksvaror har enligt nu gällande lag 
varit anmälningspliktig till kommunen och Leksands kommun har enligt 
gällande taxa tagit anmälningsavgift med 1500 kr och för tillsynsbesök 
900kr/tim.

Ett förslag om översyn av tobakslagen föreligger hos riksdag/regering enligt 
statens offentliga utredningar SOU 2016:14. Utredningen har tillsatts med 
syfte att minska tobaksbruket. Förslaget innebär bland annat att försäljning 
av tobaksvaror ska bli tillståndspliktigt ungefär med samma lämplighets-
prövning som vid ansökan om serveringstillstånd. Det är ännu osäkert när 
lagen träder ikraft, men det ses som sannolikt att det kan bli från 1 juli 2018. 
Det innebär att alla som idag säljer tobak ska lämna in ansökan till 
kommunen och kommunen ska handlägga ansökan. 

Sektorns bedömning
Vid nätverksträffar med övriga kommuner i länet men även med några 
handläggare i andra kommuner i landet har diskuterats vad som kan vara 
rimlig ansökningsavgift. Samråd har även skett med miljöchefen. En 
beräkning har gjorts där man räknar med att handläggningen från inkommen 
ansökan, med remissförfarande, besök, utredning, kommunicering, beslut 
skall ta ca 8,5 -9 tim. En rimlig ansökningsavgift torde då vara 8 000 kr.

Tillsynsavgiften beräknas med besök, information, kontrollköp inre tillsyn, 
uppgå till mellan 3-5 tim. Tillsynsavgift på 2 500 kr bedöms vara rimlig.

Om tillsyn utöver ordinarie tillsyn behövs på grund av misskötsamhet ska 
ytterligare avgift ta ut med 900 kr/tim

För att inte kommunen ska gå miste om avgifter bör ett beslut om taxa kunna 
fattas även om lagförslaget ännu inte gått igenom. Skulle det visa sig att det 
inte blir tillståndsplikt för försäljning av tobak blir taxan automatiskt ogiltig.

Beslutsunderlag
Utdrag ur utskottet för samhällsbyggnads sammanträdesprotokoll, daterat 
2017-05-30, § 90
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Tjänsteutlåtande från alkoholhandläggare Anette Blomqvist, daterat 2017-
06-07

Kommunstyrelsens förslag för beslut i kommunfullmäktige
1. Fastställa tillsynsavgift för försäljning av tobak till 2 500 kr. Om 

försäljningsstället säljer både tobak och folköl subventioneras den 
sammanlagda taxan till 3 500 kr med hänvisning till samordningsvinster. 
Tillsynsavgiften gäller från 1 januari 2018 och ersätter tidigare avgift.

2. Fastställa avgift för ytterligare tillsyn p.g.a. misskötsamhet till 900 kr per 
timme. Tillsynsavgiften gäller från 1 januari 2018 och ersätter tidigare 
avgift.

3. Fastställa ansökningsavgift för försäljning av tobaksvaror till 8 000 kr. 
Detta under förutsättning att tobakslagen ändras i enlighet med förslaget i 
SOU 2016:14. Taxan gäller från det datum som lagändringen träder i 
kraft.

Beslutet skickas till
Kommunfullmäktige
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§ 125 Dnr 2017/821

Taxa avseende e-cigaretter 2018

Beskrivning av ärendet
Riksdagen förväntas besluta om ny lag gällande e-cigaretter. Den nya lagen 
innebär bland annat att e-cigaretter inte får säljas till någon under 18 år. 
Butiker som säljer e-cigaretter skall anmäla detta till kommunen och upprätta 
ett egenkontrollprogram som skall bifogas anmälan.

Så kallade e-cigaretter, elektroniska cigaretter har blivit mer och mer 
populära de senaste åren. De har dock inte omfattats av gällande 
tobakslagstiftning. Regleringen av e-cigaretter ska bidra till att skydda 
folkhälsan och lagen är en skyddslagstiftning.  Barn och ungdomar bedöms 
behöva särskilt skydd eftersom e-cigaretter efterliknar och normaliserar 
rökning och därmed riskerar att bli en inkörsport till nikotinberoende. 

I EU:s tobaksdirektiv (2014/40/EU) definieras en e-cigarett som en produkt 
som kan användas för konsumtion av nikotinånga via ett munstycke, eller 
beståndsdel av den produkten, inbegripet en patron, en tank och anordningen 
utan patron eller tank.

Vidare framgår att de kan vara avsedda att användas en gång eller vara 
påfyllningsbara med hjälp av en påfyllningsbehållare och en tank, eller 
laddningsbara engångspatroner. De säljs med olika smaker som mint, olika 
godissmaker, frukt- och bärsmaker och med eller utan nikotin.

Den lokala tillsynen ska som för tobak och folköl utövas av kommun och 
polismyndighet. Länsstyrelsen kommer att ansvara för tillsyn över 
kommunerna i länet och Folkhälsomyndigheten kommer att vara central 
tillsynsmyndighet.

E-cigaretter kan komma att säljas av butiker som kanske tidigare inte sålt 
tobak, till exempel hobbyaffärer eller andra specialbutiker. Det marknadsförs 
på ett sätt som lockar ungdomar med de olika smakerna och som ett 
alternativ om man vill sluta röka vanliga cigaretter.

Sektorns bedömning
I samråd med miljöchefen har det med hänvisning till ovanstående bedömts 
att det kan medföra en relativt omfattande informationsinsats för de som 
börjar sälja e-cigaretter och som tidigare inte sålt tobak. De måste få 
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förståelse för att man främst bör skydda barn och ungdomar att börja 
använda nikotinprodukter då de är beroendeframkallande och enligt 
forskning även skadliga för hälsan.

Rimlig handläggningstid vid anmälan beräknas till ca 3 timmar inklusive 
registrering, besök, utbildning/informationsinsats varför anmälningsavgiften 
förslås till 3 000 kr. Tillsynsavgift bör tas ut med samma avgift som för 
tobak och folköl med 2 500 kr/år och om man säljer både e-cigaretter och 
tobak och/eller folköl räknas med en samordningsvinst vid tillsyn och då 
förslås avgift på 3 500 kr.

Beslutsunderlag
Utdrag ur utskottet för samhällsbyggnads sammanträdesprotokoll, daterat 
2017-05-30, § 91

Tjänsteutlåtande av nämndsekreterare Jenny Sarén, daterat 2016-06-07

Kommunstyrelsens förslag för beslut i kommunfullmäktige
1. Anta taxa för anmälningsavgift enligt lagen om e-cigaretter till 3 000 kr. 

2. Fastställa tillsynsavgift enligt lagen om e-cigaretter till 2 500 kr vid 
enbart försäljning av e-cigaretter. Om försäljningsstället säljer även 
tobak eller folköl subventioneras den sammanlagda taxan till 3 500 kr 
med hänvisning till samordningsvinster. 

3. Taxan och tillsynsavgiften ska gälla från den 1 januari 2018.

Beslutet skickas till
Kommunfullmäktige
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§ 126 Dnr 2017/1246

Brandkårens avgifter 2018

Beskrivning av ärendet
Räddningschefen har framtagit förslag till avgifter för brandkårens 
verksamhet. 

Sektorns bedömning
De revideringar som gjorts i 2018 – års avgiftslista jämfört med 2017 är att 
de har justerats upp med 3 % avseende personalkostnadsgrundade tjänster 
och 1,5 % beträffande inflationsgrundade kostnadsökningar. 2017 – års 
avgifter redovisas inom parentes (se skrivelsen Brandkårens avgifter 2018).
En annan förändring i beskrivningen av avgifterna är att Brandkåren inte 
längre tillhandahåller extern kursverksamhet. Detta överlåts till marknaden. 
Intern utbildningsverksamhet inom kommunens sektorer kvarstår i sedvanlig 
ordning.

Även extern uthyrning av lokaler tas bort, detta mot bakgrund av att 
brandkåren, kommunens sektorer och ambulansens nyttjande av lokaler 
inom räddningsstationen är så frekvent att det inte finns utrymme för extern 
uthyrning.

Ekonomiska konsekvenser för kommunen och den enskilde är små. 
Avgifterna utgör inte självfinansiering av verksamheten.

Självfinansiering kräver utredningsresurser mot bakgrund av dess 
komplexitet, vilket framkom bland annat i samband med framtagandet av 
nya konkurrenslagstiftningen och SKL´s (Sveriges Kommuner och 
Landsting) fråga till lagrådet beträffande definition av begreppet 
självfinansiering. Frågan behandlades inte av lagrådet.

Beslutsunderlag
Utdrag ur utskottet för samhällsbyggnads sammanträdesprotokoll, daterat 
2017-08-29, § 151

Skrivelsen Brandkårens avgifter 2018, daterad 2017-07-28

Tjänsteutlåtande av räddningschef Krister Ejeros, daterat 2017-08-25
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Kommunstyrelsens förslag för beslut i kommunfullmäktige
1. Anta taxa för brandkåren 2018 enligt förslaget. 

2. Taxan gäller från 1 januari 2018 och ersätter tidigare taxa.

Beslutet skickas till
Kommunfullmäktige
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§ 127 Dnr 2016/1191

Maxtaxa inom äldreomsorgen 2018

Beskrivning av ärendet
En jämförelse av avgiftsnivåer mot andra närliggande kommuner för avgifter 
utanför maxtaxan har gjorts. 

Sektorns bedömning är att maxtaxan inom äldreomsorgen i Leksands 
kommun ska höjas enligt den av regeringen beslutade förändringen från och 
med den 1 januari 2018. Bedömningen grundar sig på att kommunen inte ska 
behöva vidta effektiviseringsåtgärder till följd av att anslaget för 
kommunalekonomisk utjämning minskar.

Efter genomlysningen av avgiftsnivåerna bedöms inte finnas skäl till 
förändringar av dessa under 2018. 

Beslutsunderlag
Utdrag ur utskottet för vård och omsorgs sammanträdesprotokoll, daterat 
2017-08-29, § 38

Tjänsteutlåtande av Andreas Staberg, daterat 2017-08-21

Meddelandeblad från Socialstyrelsen, nr 5/2016

Regeringens proposition 2015/16:1 Budgetproposition för 2016, 
Utgiftsområden 25, s. 38-41 samt s. 44

Kommunstyrelsens förslag för beslut i kommunfullmäktige
1. Införa ny maxtaxa inom äldreomsorgen från 1 772 till 2 044 kronor. 

2. Maxtaxan gäller från 1 januari 2018 och ersätter tidigare maxtaxa.

Beslutet skickas till
Kommunfullmäktige
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§ 128 Dnr 2017/220

Mål och budget 2018-2020

Beskrivning av ärendet
Kommunen ska varje år upprätta en budget för nästa kalenderår och en plan 
för de efterföljande två åren. Förslag till budget ska upprättas av 
kommunstyrelsen för att sedan fastställas av kommunfullmäktige.

Budgeten ska innehålla en plan för verksamheten och ekonomin under 
budgetåret samt mål och riktlinjer som är av betydelse för en god ekonomisk 
hushållning.

Förvaltningen har utarbetat ett förslag till Mål och budget för åren 2018 – 
2020. Detta tjänstemannaförslag utgör underlag för en politisk bedömning 
där respektive parti representerat i kommunfullmäktige har möjlighet att 
lägga förslag till budget.

Till dagens sammanträde har Alliansen samt Socialdemokraterna 
tillsammans med Vänsterpartiet lämnat in förslag till Mål och budget
2018 – 2020.

Beslutsunderlag
Utdrag ur allmänna utskottets sammanträdesprotokoll, daterat 201709-04, 
§ 95

Tjänsteutlåtande av projekt- och utvecklingscontroller Kristian Koivumäki, 
daterat 2017-09-06

Förvaltningens förslag till Mål och budget 2018-2020, daterad 2017-07-10

Investeringsbudget 2018-2021, daterad 2017-09-08

Kassaflödesbudget 2018-2020, daterad 2017-07-10

Ekonomirapporten maj 2017 från Sveriges Kommuner och Landsting, 
http://webbutik.skl.se/sv/artiklar/ekonomirapporten-maj-2017.html

Alliansens förslag till Mål och budget 2018 – 2020, inkommet 2017-09-21

Socialdemokraterna och Vänsterpartiets förslag till Mål och budget 
2018 – 2020, daterat 2017-09-19
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Yrkanden
Ulrika Liljeberg (C), Anne-Lie Stenberg (M) och Per Wiman (KD) yrkar 
bifall till Alliansens förslag till Mål och budget 2018 – 2020.

Viktor Zakrisson (S) yrkar i första hand på att ärendet utgår och i andra hand 
bifall till Socialdemokraternas och Vänsterpartiets förslag till Mål och 
budget 2018 – 2020.

Inga Westlund (V) yrkar bifall till Viktor Zakrissons (S) förslag i båda 
delarna.

Mats Blomqvist (BP) deltar inte i beslutet för det fall att frågan tas upp idag.

Propositionsordning
Ordföranden ställer Viktor Zakrissons (S) förstahandsyrkande mot att 
ärendet tas upp idag och finner att kommunstyrelsen beslutar att ärendet ska 
tas upp idag.

Ordföranden ställer Alliansens förslag på Mål och budget 2019 – 2020 mot 
Socialdemokraternas och Vänsterpartiets förslag och finner att 
kommunstyrelsen beslutar enligt Alliansens förslag.

Kommunstyrelsens förslag för beslut i kommunfullmäktige
1. Fastställa skattesatsen för Leksands kommun för 2018 till 21,82 kronor 

per skattekrona.

2. För planperioden 2016-2020 anta ett genomsnittligt avkastningsmål på 2 
% av skatter och bidrag.

3. Anta förvaltningens förslag till Mål och budget för 2018 – 2020 med 
följande ändringar (p 4-7):

4. Anta som kommunens särskilt utpekade mål kommande år:
1. Bygga fler bostäder – främst lägenheter – för både unga och äldre.
2. Verka för att de äldre och de med funktionsnedsättning ges möjlighet 

till större inflytande och en mer utvecklande vardag samt fortsätta 
utveckla stödet till anhöriga.

3. Ökat fokus på att utveckla barns intresse för skriftspråk, 
kommunikation och läsning i förskolan.

4. Ha ännu bättre måluppfyllelse hos eleverna i våra skolor – med 
särskilt fokus på elever med låg måluppfyllelse.

5. Vara en attraktiv arbetsgivare.
6. Intensifiera kommunens hållbarhetsarbete inom klimat- och 

miljöområdet samt minska användningen av skadliga kemikalier i 
våra verksamheter. 
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7. Aktivt stödja utvecklingen av besöksnäringen och handeln i hela 
kommunen.

8. Medverka till att korta tiden för etablering på arbetsmarknaden för de 
här som fått uppehållstillstånd.

9. Stärka vår position som kulturkommun och fortsätta vara en av 
landets främsta sport- och friluftskommuner.

10. Öka omgivningens kunskap om kommunens roll och uppgift samt 
utveckla och förenkla medborgarnas och företagens kontakter med 
kommunen.

11. Öka den digitala delaktigheten hos våra medborgare – med extra 
fokus på de äldre - samt öka digitaliseringen i vår kommunala 
verksamhet.

12. Öka medborgarnas välmående genom att främja hälsa och trygghet 
samt motverka missbruk av alkohol, narkotika, doping och tobak 
(ANDT).

5. Att tjänsten som Digitaliseringsledare blir kvar samt att tjänsten som 
Hållbarhetsstrateg inrättas och att dessa finansieras genom 
omprioriteringar i befintlig rambudget inom sektorerna 
Samhällsutveckling och Verksamhetsstöd.

6. Att tillskjuta medel för ökad personaltäthet inom förskolan, med både 
förskollärare och barnskötare, med + 1,0 mkr årligen under 2018 – 2020 
(alltså en nivåhöjning under budgetperioden med 3 mkr) samt extra 
medel till barn med särskilda behov i förskolan med + 1,0 mkr (en 
nivåhöjning med 1 mkr totalt över budgetperioden.) Finansiering för 
2018 tas ur det egna kapitalet och att det för åren 2019-2020 arbetas in i 
kommande budgetarbete.

7. Att ge förvaltningen i uppdrag inom följande områden för att till 
kommunstyrelsen redovisa underlag och eventuella förslag till beslut:

a. att analysera och sammanfatta de strategiska utmaningar som 
kommunen står inför fram till år 2025 och att senast under mars 2018 
redovisa detta till de politiska partierna.
b. att utreda hur kommunen verksamhets- och kostnadseffektivt kan 
nyttja sina lokaler – både i egna och förhyrda sådana.
c. att utreda behovet av särskilda sommarjobb för unga i kommunal 
regi.

8. Att ge kommunstyrelsen i uppdrag att fastställa mätbara indikatorer för 
kommunens mål.
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Reservationer
Ingrid Rönnblad (S), Viktor Zakrisson (S), Jan-Olof Karlsson (S), Birgitta 
Jansson (S), Lars Halvarson (S) och Inga Westlund (V) reserverar sig mot 
ovanstående beslut.

Deltar inte i beslutet
Mats Blomqvist (BP) deltar inte i ovanstående beslut.

Beslutet skickas till
Kommunfullmäktige
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§ 129 Dnr 2017/1145

Trafikförsörjningsprogram för kollektivtrafiken - Region 
Dalarnas förslag på ny målbild

Beskrivning av ärendet
Region Dalarna är regional kollektivtrafikmyndighet i Dalarna och har 
därmed myndighetsansvar för länets kollektivtrafik. Det regionala 
trafikförsörjningsprogrammet är politikens uttryck för de ambitioner och 
inriktningar som kollektivtrafiken i Dalarna bör präglas av.

Region Dalarna har tagit fram ett förslag på ny målbild för Dalarnas 
kollektivtrafik. Kommunerna har bjudits in för att inkomma med remissvar 
kring förslagets övergripande målbild och dess utformning ur kommunens 
perspektiv, behov och önskningar.

Sektorns bedömning
För Leksands kommun är det viktigt och direkt avgörande för tillväxten att 
framtidens kollektivtrafik tillgodoser behovet av goda arbets- och 
studiependlingsmöjligheter till och från regionscentrat och Leksands 
kommun. Utgångspunkten ska vara en kollektivtrafik tillgänglig för alla.

I ett trafikförsörjningsprogram som sträcker sig så långt fram som till 2030 
är det viktigt att väga in vad framtiden kan komma att innebära i fråga om 
globalisering, urbanisering och inte minst digitaliseringen innan programmet 
fastställs. I förslaget till TFP nämns dock mycket lite om hur digital 
utveckling kan komma att påverka kollektivtrafiken. Det sker till exempel en 
allt snabbare övergång till eldrivna fordon och självkörande fordon kan 
komma att bli verklighet inom en inte allt för avlägsen framtid. Hur kommer 
detta att påverkar framtidens kollektivtrafik i relation till högt ställa mål på 
att öka marknadsandelen?

Det som är bra i programmet är att man utgår från alla kunders behov, att 
arbetspendlingen lyfts fram tillsammans med studiependlingen samt att 
beslut ska baseras på det reseunderlag som ska finnas. Vidare att satta mål är 
mätbara och enkelt kan följas upp.

Det som vi anser ska lyftas fram än mer i programmet är hur kraven på 
resenoderna (resecentrum) och hållplatserna kommer att se ut ur ett 
framtidsperspektiv. Till exempel är det inte bara allt fler bilar som drivs med 
el utan även cyklar, mopeder och motorcyklar. Kravet att kunna ladda sitt 
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fordon kommer att bli direkt avgörande för att resenärerna ska vara beredda 
att byta färdmedel till ett kollektivt alternativ. Programmet ska därför 
relatera till den forskning som kan ge oss en bild av hur ”elektrifieringen” av 
fordon kan komma att konkurrera ekonomiskt och tidsmässigt med 
kollektivtrafiken. Inte minst i glesbygd med låg turtäthet. 

I Trafikförsörjningsprogrammet ska det också bättre beskrivas hur vi tänker 
kring de fordon som utgör kollektivtrafiken. Hur olika storlek av fordon kan 
användas i relation till behovet. I programmet är det nu mycket fokus på 
fossilfria drivmedel men där är vi snart. Inom transportsektorn sägs runt 
35 % vara arbetskostnader. Hur ser det ut inom kollektivtrafiken? Vilka 
möjligheter kommer att finnas tack vare utvecklingen av nya tekniker till ett 
mera kostnadseffektivt resande? Hur ser utvecklingen av förarlösa fordon ut?

Finns det andra transportlösningar som kan komplettera eller ersätta 
kollektivtrafiken, helt eller delvis? Bilpooler, samåkningstjänster och till och 
med att vi behöver resa mindre tack vare ökad digital tillgänglighet av 
tjänster och service? Detta är frågor som bör belysas i ett program som 
sträcker sig långt fram i tiden.

För att trafikförsörjningsprogrammet ska vara mera ”framtidssäkert” anser 
Leksands kommun att målen behöver kompletteras med analys av:

 Hur ”elektrifieringen” kommer att påverka kollektivtrafiken

 Hur förarlösa fordon kommer att påverka kollektivtrafiken.

 Hur alternativa transportlösning kan komplettera kollektivtrafiken 
(samåkningstjänster, bilpooler etc.)

 Hur kan samhällstjänster och service bli tillgängligt för kunden på 
annat sätt än att hen behöva förflytta sig med hjälp av 
kollektivtrafiken eller annat färdmedel

Vidare att det i programmet utvecklas och beskrivs:

 Hur storleken på fordonen inom kollektrafiken kan optimeras

 Hur utformningen av resecentrum, resenoder och hållplatser ska se ut 
ur ett framtida kundbehov (pendlarparkeringar och 
laddningsmöjligheter)

Med dessa tillägg ställer sig Leksands kommun bakom förslaget till regionalt 
Trafikförsörjningsprogram. I remissunderlaget är det många viktiga mål, 
delmål och etappmål som är ”under utredning”. Därför är det viktigt att det 
fortsatta arbetet präglas av full transparens och tidig förankring med god 
framförhållning. 
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Beslutsunderlag
Utdrag ur allmänna utskottets sammanträdesprotokoll, daterat 2017-09-04, 

§ 97

Regionalt Trafikförsörjningsprogram för Dalarnas län – remissversion 2017

Tjänsteutlåtande av näringslivschef Per Strid, daterat 2017-08-16

Kommunstyrelsens beslut
Anta förslaget till remissvar Trafikförsörjningsprogram för kollektivtrafiken 
och skicka det till Region Dalarna.

Beslutet skickas till
Region Dalarna 
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§ 130 Dnr 2017/1073

Yttrande - Revisionsrapport avseende 
delegeringsordning

Beskrivning av ärendet
Kommunrevisionen har granskat om kommunstyrelsen har säkerställt en 
ändamålsenlig delegeringsordning och om delegationsordningen följs.

Kommunrevisionen önskar kommunstyrelsens yttrande över vilka 
åtgärder som kommer vidtas för att

• Säkerställa en ändamålsenlig, till organisationen anpassad, 
delegeringsordning som uppfyller lagens krav.

• Regler och rutiner fastställs för anmälan av beslut som fattas med 
stöd av delegation.

• De beslut som fattas med stöd av delegation registreras och 
anmäls på ett tillfredställande sätt.

Sektorns bedömning
Januari 2017 tog avdelningen för administrativ service fram en projektplan 
för en revidering och utveckling av befintlig delegationsordning. 

Denna projektplan belyste en rad problemområden. 

Planen presenterades för kommunens ledningsgrupp i februari 2017 och 
planen godkändes. Projektstarten försenades dock på grund av personalbrist.

De problemområden som lyftes i projektplanen i januari 2017 var: 

Återrapportering
• Förvaltningen saknar gemensamt arbetssätt för återrapportering av 

delegeringsbeslut till kommunstyrelsen.

• Utskotten saknar gemensamt arbetssätt för återrapportering av 
delegeringsbeslut till kommunstyrelsen. 

• Rapportering till utskotten; i dagsläget rapporteras delegeringsbeslut till 
utskotten trots att det inte finns något sådant krav enligt kommunallagen. 

• Tidskrävande manuellt arbete.

Delegeringsordningen
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• Delegeringsordningen innehåller både beslut och verkställighet. 

• Utformningen av delegeringsordningen för tjänstemän och för utskotten 
är olika uppbyggda. 

• Svåröverblickbar aktuell delegering p.g.a. delad delegeringsordning för 
utskott respektive tjänstemän. 

Syftet med projektet är att uppnå effektivitet, tydlighet och rättssäkerhet i 
kommunens hantering av delegeringsordning, delegeringsbeslut och 
återrapportering av dessa beslut.

Målet med projektet är att skapa rutiner för återrapportering av tagna 
delegeringsbeslut, att säkerställa att flöden och mallar är kända inom 
organisationen, att de används och att de är ändamålsenliga. Målet är även 
att bidra till en tydlig delegeringsordning.

I maj 2017 genomförde PWC sin granskning av området, respondenterna 
delgav revisionen bilden av delegering och återrapportering samt 
projektplanen. 

Avdelningens bedömning är att de brister som revisionen lyfter fram redan 
är kända och kommer att åtgärdas under projektet för delegationsordningen. 

Beslutsunderlag
Utdrag ur allmänna utskottets sammanträdesprotokoll, daterat 2017-09-04, 
§ 98 

Tjänsteutlåtande av utredaren Maria Skalk, daterat 2017-08-11

Projektplan delegering, daterat 2017-01-12

Revisionsrapport PWC Delegering och återrapportering av 
delegeringsbeslut Leksands kommun, registrerad 2017-06-21 

Missiv till revisionsrapport, registrerat 2017-06-21

Kommunstyrelsens beslut
1. Översända yttrande till revisionen.

2. Uppdra till förvaltningen att genomföra det planerade projektet enligt 
plan och anse revisionens synpunkter som åtgärdade.

3. Översända ärendet till kommunfullmäktige för kännedom.

Beslutet skickas till
Kommunfullmäktige

Revisionen

Administrativ service
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§ 131 Dnr 2017/1202

Protokoll över inspektion av kommunens 
överförmyndarverksamhet 2017 

Beskrivning av ärendet
Länsstyrelsen har inspekterat överförmyndarverksamheten i kommunen. Vid 
inspektionen ska länsstyrelsen granska om handläggning följer reglerna i 
föräldrabalken och förmynderskapsförordningen och även i övrigt sker på ett 
rättssäkert och lämpligt sätt. Länsstyrelsen upprättar ett protokoll över 
inspektionen.

Inga anmärkningar har lämnats av länsstyrelsen.

Beslutsunderlag
Utdrag ur allmänna utskottets sammanträdesprotokoll, daterat 2017-09-04, 
§ 99 

Inspektionsprotokoll från Länsstyrelsen Dalarnas län, daterat 2017-08-09

Följebrev från Länsstyrelsen Dalarnas län, registrerat 2017-08-11

Kommunstyrelsens förslag för beslut i kommunfullmäktige
Lägga protokollet över inspektionen över kommunens 
överförmyndarverksamhet 2017 till handlingarna.

Beslutet skickas till
Kommunfullmäktige
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§ 132 Dnr 2017/1271

Sammanträdesordning 2018

Beskrivning av ärendet
En sammanträdesordning för kommunstyrelsen behöver antas för 2018.

Beslutsunderlag
Förslag från förvaltningen, daterat 2017-09-05

Kommunstyrelsens beslut
1. Anta kommunstyrelsens sammanträdesordning för 2018 enligt följande.

Måndagen den 29 januari

Måndagen den 12 mars

Måndagen den 9 april

Måndagen den 21 maj

Torsdagen den 7 juni

Måndagen den 27 augusti

Måndagen den 24 september

Måndagen den 22 oktober

Måndagen den 19 november

2. Samtliga sammanträden börjar klockan 13.00 om annat anges i kallelsen.

Beslutet skickas till
Administrativ service för vidarebefordran till berörda
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§ 133 Dnr 2017/1313

Avsägelse av plats som ersättare i allmänna utskottet - 
Krister Ellström (S)

Beskrivning av ärendet
Krister Ellström (S) har lämnat in en avsägelse av samtliga uppdrag. 

Frågan för kommunstyrelsen är platsen som ersättare i allmänna utskottet.

Beslutsunderlag
Avsägelse från Krister Ellström (S), daterad 2017-08-28

Kommunstyrelsens beslut
1. Bevilja avsägelsen.

2. Utse Lars Halvarson (S) till ersättare i allmänna utskottet till och med 
2018-12-31.

Beslutet skickas till
Krister Ellström (S)

Lars Halvarson (S)

Administrativ service för vidarebefordran till berörda
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§ 134 Dnr 2017/1337

Avsägelse av plats som ersättare i utskottet för vård 
och omsorg - Håkan Tangen (V)

Beskrivning av ärendet
Håkan Tangen (V) har lämnat in en avsägelse platserna som ersättare i 
kommunstyrelsen samt som ersättare i utskottet för vård och omsorg. 

Frågan för kommunstyrelsen är platsen som ersättare i utskottet för vård och 
omsorg.

Beslutsunderlag
Avsägelse från Håkan Tangen (V), daterad 2017-08-28

Kommunstyrelsens beslut
1. Bevilja avsägelsen.

2. Platsen som ersättare i ersättare i utskottet för vård och omsorg till och 
med 2018-12-31 lämnas vakant tills vidare.

Beslutet skickas till
Håkan Tangen (V)

Administrativ service för vidarebefordran till berörda
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§ 135 Dnr 2017/104

Anmälan av inkomna 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 delegeringsbeslut:
Sektor verksamhetsstöd och politik

 Upphandlingsärenden, 1/2017-6/2017, fattade av sektorschef Lennart 
Ljungemo

 Personalärenden, 1/2017, fattat av kommunfullmäktiges ordförande Per-
Erik Ingels (c)

 Personalärenden 311/2017-348/2017, fattade av enhetschef lön- och 
bemanningsenheten Mara Pedersen.

Sektor vård och omsorg:

Personalärenden enligt följande:
 Enhetschef Patricia Gustafsson, lista nr 2-3/2017

 Enhetschef Kristina Ollén, lista nr 3-4/2017

 Enhetschef Eva Mans, lista nr 5-6/2017

 Enhetschef Camilla Carnö, lista nr 1-2/2017

 Enhetschef Ingmari Hansson, lista nr 4-6/2017

 Enhetschef Cecilia Gregard, lista nr 4-6/2017

 Enhetschef Marie Hultén, lista nr 2-4/2017

 Enhetschef Charlotte Mattsson, delegnr 1-11/2017

 Enhetschef Annika Nordin, lista nr 1-3/2017

 Enhetschef Torbjörn Lund, delegnr 15-16/2017

 Myndighetschef Katja Vestling, lista nr 2-3/2017
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 Avd-chef särskilt boende samt LSS Joacim Andersson, lista nr
1/2017

Sektor samhällsbyggnad
Byggchef, byggnadsinspektör, bygglovhandläggare och
bostadsanpassare:
 Bostadsanpassningsärenden enligt bostadsanpassningslagen 2017-07-

01till och med 2017-07-31
 Byggärenden enligt plan- och bygglagen 2017-07-01 till och med 2017-

07-31

Miljöchef, alkoholhandläggare och miljöinspektörer:

 Tillsynsärenden enligt livsmedelslagen, miljöbalken och alkohollagen
2017-07-01 till och med 2017-07-31

Räddningschef och Brandförman

 Tillsynsärenden enligt LSO, offentliga tillställningar, förelägganden,
brandfarliga och explosiva varor och bygglovremisser 2017-07-01 till
och med 2017-07-31

Trafik

 Delegeringsbeslut parkeringstillstånd 2017-07-01 till och med 2017-07-
31

 Yttrande gällande ansökan om tillstånd enligt ordningslagen och lokala
föreskrifter 2017-07-01 till och med 2017-07-31

 Yttrande gällande ansökan om sjötrafikföreskrifter

 Yttrande gällande ansökan om tillfälliga lokala trafikföreskrifter
Övrigt

 Plan- och kartchef Malin Bengtsson har den 2 augusti 2017 lämnat
yttrande gällande samråd för fastighetsreglering Plintsberg 16:8 och
16:10, diarienummer 2017/1168

 Chef för strategisk planering/stadsarkitekt Anna Ograhn har lämnat
yttrande i följande ärenden; Orsas ÖP dnr 2017/1130, Samråd
Lantmäteriet Gärde 5:13 dnr: 2017/1209, Samråd Lantmäteriet
Grytnäs 22:1 och 41:4 dnr: 2017/1220

Beslutsunderlag
Delegeringslistor

Kommunstyrelsens beslut
Godkänna redovisning av de delegeringsbeslut som förtecknas i protokoll 
den 12 september 2017.
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Beslutet skickas till
Administrativ service
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§ 136

Kommunstyrelsens ordförande informerar

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

 Svenskt näringslivs ranking av företagsklimatet i Sveriges kommuner 
kommer att presenteras under morgondagen.

 Japanska ambassaden har bjudit in Leksands kommun för utdelning av 
en utmärkelse. 

 Den 2 oktober kommer Ulrika Liljeberg (C) och Leksands IF Ishockey 
att delta vid konferensen Professionell idrott i Jönköping, där bland annat 
relationen kommuner och idrottsföreningar kommer att diskuteras.

 Den 10 oktober träffar Ulrika Liljeberg (C), Tintin Löfdahl (KD) och 
Kenneth Dahlström (C) Sveriges dövas riksförbund, distrikt Dalarna.

 Ansökan om att landstinget och Region Dalarna ska bli en länsregion 
2019 kommer att lämnas in till regeringen. 

 Inom kort kommer kommunen att få ta del av den nya nationella 
transportplanen samt länstransportplanen. 

Kommunstyrelsens beslut
Lägga informationen till handlingarna.
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