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§ 146 Dnr 2022/373 

Kommundirektören informerar 2022 

Beskrivning av ärendet 
Kommundirektör, Caroline Smitmanis Smids, informerar om: 

• Rapport från Region Dalarna gällande uppföljning av utvärdering av 
Region Dalarnas arbete samt samverkan med kommuner i Dalarna 
under covid-19 pandemin. 
 
De rekommendationer som ges i rapporten är att utbilda och öva för 
att säkerställa att kompetens finns i organisationen vad gäller arbete i 
kris. 

• Alla medarbetare har bjudits in till julbord och föreställning med 
jultema. Det är kulturskolan och kulturskolans danskompani som ska 
sätta upp föreställningen.  

• Projektet ”Heltid som norm” kommer att flyttas organisatoriskt och 
centraliseras. En ettårig projektledartjänst ska rekryteras till projektet.  

• Förvaltningen har genomfört två utbildningstillfällen om väghållning 
för förtroendevalda. 

• Arbetsmiljöverket ska göra en uppföljning av den 
arbetsmiljöinspektion som gjordes för ett år sedan.  

• Ola Abrahamsson är ny säkerhets- och beredskapschef och han 
började sin anställning den 17 oktober.  

Kommunstyrelsens beslut 
1. Lägga informationen till handlingarna.  

Beslutet skickas till 
Kommundirektör Caroline Smitmanis Smids 
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§ 147 Dnr 2022/374 

Utskottsordföranden informerar 2022 

Beskrivning av ärendet 
Kenneth Dahlström (C), ordförande i sociala utskottet informerar om: 

• Sektorn har haft ett uppstartsmöte med vårdcentralen gällande det 
fortsatta arbetet med att få till en god och nära vård inom hela 
kommunen. 

• Inflyttningen i särskilda boendet i Tibble är försenad på grund av 
fuktskada. 

• Den 18 november är det invigning av Lyckavägens särskilda boende. 
Tomas Bergsten (C), ordförande utbildningsutskottet, informerar om: 

• Utskottet har varit på studiebesök på Insjöns skola och det var 
mycket lyckat. 

• Rektor Marcus Zetterlund håller på att utreda möjligheter med 
lärlingsanställningar.  

• Det har varit en del problem med frånvaro på Sammilsdalskolan. Det 
har tagits fram en ny rutin som innebär att all frånvaro ska 
rapporteras till grundskolechefen fyra gånger per år. 

Sebastian Larsson (M), ordförande samhällsbyggnadsutskottet, informerar 
om: 

• Antalet bygglovsansökningar har minskat något.  

• Sektorn har lanserat en digital tjänst gällande framtagande av ny 
översiktsplan. Medborgarna kan tycka till via tjänsten..  

• Det är högt tryck på energirådgivningen gällande frågor från 
medborgare som påverkas av de stigande energipriserna. 

• Tobias Mårtensson har anställts som ny näringslivschef. 
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Kommunstyrelsens beslut 
1. Lägga informationen till handlingarna.  
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§ 148 Dnr 2022/580 

Mål och budget 2023-2025 

Beskrivning av ärendet 
Kommunen ska varje år upprätta en budget för nästkommande kalenderår 
och en plan för de efterföljande två åren. Förvaltningens förslag till 
budgetramar för åren 2023-2025 utgår från beslutade ramar 2022-2024 
inklusive beslutade åtgärder och besparingar. Justeringar har gjorts för 
volymer inom utbildningssektorn och sociala sektorn  
Budgeten är baserad på tidigare års händelser, ekonomiska läget i omvärlden 
och i Leksand samt kända framtida förändringar i verksamheterna. 
 
Kommunen står inför stora ekonomiska utmaningar som kommer kräva både 
strukturella förändringar och nya arbetssätt. Ett nytt pensionsavtal, ökade 
behov inom grundskolan och äldreomsorgen och ökat fokus på säkerhet och 
beredskap inklusive IT-säkerhet innebär tillsammans med ökade 
lokalkostnader inom äldreomsorgen och grundskolan stora kostnadsökningar 
inom verksamheterna.  
 
Detta tillsammans med den mycket höga inflationen, stigande räntor och 
vikande tillväxt medför en stor ekonomisk utmaning för kommunen. I tillägg 
till detta ökar kommunens avgift inom LSS utjämningen med nio miljoner 
kronor och den kan inte kompenseras genom minskade interna kostnader.  
 
Osäkerheterna under planeringsperioden är fortsatt stora vad gäller den 
globala ekonomin och skatteunderlagets utveckling, men viss osäkerhet finns 
även kring befolkningsutvecklingen och ytterligare behov inom sektorerna.  
 
Budgetförslaget innebär att kommunen kommer behöva använda 
resultatutjämningsreserven, RUR, både 2023 och 2024. 
 
Kommunstyrelsen beslutade 2022-10-28 § 143 att föreslå 
kommunfullmäktige en oförändrad skattesats 2023. Förslag till skattesats är 
21,82 kr för 2023. 

Beslutsunderlag 
Mål och budget 2023-2025 
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Yrkanden 
Ulrika Liljeberg (C) yrkar bifall till förvaltningens förslag till beslut 
 
Viktor Zakrisson (S) yrkar bifall till förvaltningens förslag till beslut med 
följande tillägg: Uppdra till förvaltningen att senast i april 2023 återkomma 
med förslag på investeringstak 
 
Beslutsgång 
Ordföranden ställer förvaltningens förslag till beslut mot yrkandet från 
Viktor Zakrisson (S) och finner att kommunstyrelsen beslutar enligt Viktor 
Zakrissons (S) yrkande.  
 

Kommunstyrelsens förslag till beslut i kommunfullmäktige 
1. Anta förvaltningens förslag till finansiella mål och ramar för budget 

2023–2025 samt investeringsbudget 2023–2026. 
2. Uppdra till förvaltningen att senast i april 2023 återkomma med 

förslag på åtgärder för att uppnå en budget i balans.  
3. Uppdra till förvaltningen att senast i april 2023 återkomma med 

förslag på investeringstak. 
 

Beslutet skickas till 
Kommunfullmäktige 

8KS-protokoll 7 november
(Signerat, SHA-256 6F75DCF47D492E8899CDC31E103637AACBDA822CF502E2EEEDFDAB28DBA6ADA0)

Sida 8 av 39



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 
1(2) 

Sammanträdesdatum 
2022-11-07 

 
  

Kommunstyrelsen   
 

 
 Utdrag bestyrks 
  

 

§ 149 Dnr 2021/691 

Delrapport - Kartläggning av kommunkoncernens el- 
och energiförbrukning  

Beskrivning av ärendet 
Kommunstyrelsen beslutade 2022-09-05 § 111 att ge förvaltningen i uppdrag 
att kartlägga kommunkoncernens el- och energiförbrukning, utreda dess 
effektiviseringspotential och möjliga prioriteringar och återkomma med 
förslag på åtgärder för lägre el- och energiförbrukning.  
 
Förvaltningen har gjort en kartläggning och tagit fram förslag på åtgärder för 
att minska el- och energiförbrukningen.  
 
Förslag på åtgärder: 

1. Fortsatt utbyggnation av solcellsanläggningar på kommunala 
fastigheter.  

2. Översyn av drifttider för ventilationsaggregat, minimera drifttid utan 
att äventyra arbetsmiljö. 

3. Minskat öppethållande i bastudel i Leksandshallen. 
4. Snötillverkning i Granberget ska ske i första hand kl. 22-06 och vid 

bra väderförutsättningar. 
5. Översyn av ventilationsaggregat, köksutrustning, pumpar med mera 

för att av energiskäl tidigarelägga utbyte till energieffektivare 
utrustning.  

6. Maximera utnyttjandet av lokaler. 
7. Ej släcka väg- eller vinterbelysning då detta är energieffektiv 

ledbelysning. Det är viktigt att ha tänt utifrån en trygghet- och 
säkerhetsaspekt. 

8. Uppmana alla verksamheter att snarast minimera elanvändningen 
genom att släcka lampor, ej låta teknisk utrustning stå på utan 
anledning samt vidta flera enkla åtgärder. 
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Beslutsunderlag 
Tjänsteutlåtande, redovisning elanvändning Leksands kommun med förslag 
på sparåtgärder, daterat 2022-10-24 

Kommunstyrelsens beslut 
1. Uppdra till förvaltningen att genomföra åtgärder enligt punkterna 1-8 

för att minska kommunens totala elförbrukning med 10 % till 2024 
med jämförelseår 2021. 

2. Återuppta energitjänsteprojektet och analysera och genomföra de 
åtgärder som nu bedöms som ekonomiskt fördelaktiga på sikt. 

3. Arbeta in energibesparande åtgärder i investeringsbudgeten. 
4. Planera för fortsatt utbyggnation av solcellsanläggningar på 

kommunala fastigheter och lägga in det i investeringsbudgeten. 
 

Beslutet skickas till 
Sektorchef Åke Sjöberg 
VD Leksandsbostäder Anders Eklund 
Kommundirektör Caroline Smitmanis Smids 
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§ 150 Dnr 2022/1156 

Avfallstaxa 2023 

Beskrivning av ärendet 
Styrelsen i Leksand Vatten AB rekommenderar kommunfullmäktige att anta 
avfallstaxa enligt nedan: 
 

1. Höjning av avfallstaxan med 20 % 

a. Höjningen är en konsekvens av ökade transportkostnader 
gällande hämtning av kommunalt avfall och slam från 
enskilda avlopp, samt ökade kostnader på behandling av 
brännbart restavfall samt brännbart grovavfall från ÅVC.  

b. Höjning föreslås avseende fast avgift (avser behandling 
grovavfall samt transport). 

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

d. Avgift för gemensamt hämtställe föreslås höjas för att bättre 
motsvara de kostnader som följer av ett gemensamt hämtställe 
bland annat då det inkommer större mängder hushållsavfall än 
vid enskild hämtning vilket ger ökade kostnader, därtill även 
skötsel och underhåll för dessa platser. Avgiften föreslås 
höjas både för brännbart restavfall samt för matavfall. 

e. Höjning föreslås för slamtaxan för att möta ökade kostnader 
mot entreprenör.  

f. Ökning av avgift föreslås på flertalet extra tjänster för att 
bättre motsvara kostnaderna till entreprenör med anledning av 
förändringar i avtal. Avser endast specifika beställningar av 
extra tjänster och innebär ingen höjning av avfallstaxan i sin 
helhet. 

2. Ny taxa  
a. Insamling och transport av fosforfilter för att möta lagkrav på 

insamling.  
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b. Papperspåsar till verksamheter som kommer att beställas och 
distribueras av insamlingsentreprenör (med start 2023-03-01) 

3. Nya abonnemang på enskilda avloppsanläggningar 
a. En differentierad och miljöstyrande taxa för tömning av 

slutna tankar där både slam och vatten samlas in.  
4. I övrigt mindre redaktionella ändringar i förtydligande syfte. 
5. I övrigt oförändrad avfallstaxa.  

 

Beslutsunderlag 
Utdrag ur Leksand Vatten AB:s styrelses sammanträdesprotokoll  
2022-09-08 
Tjänsteutlåtande Leksand Vatten AB, daterat 2022-09-14 
Sammanställning taxeförslag 2023, daterat 2022-09-14 

Yrkanden 
Ulrika Liljeberg (C), Per Wiman (KD), Sara Shahryari (M), Viktor 
Zakrisson (S) och Kenneth Dahlström (C) yrkar bifall till bolagets förslag till 
beslut.  
 
Kommunstyrelsens förslag till beslut i kommunfullmäktige 

1. Anta avfallstaxa för 2023. 
2. Taxan gäller från 1 januari 2023 och ersätter tidigare taxa.  

 
Deltar inte i beslutet 
Inga Westlund (V) och Yvonne Ineteg (V) deltar inte i beslutet. 

Beslutet skickas till 
Kommunfullmäktige 
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§ 151 Dnr 2022/1158 

VA-taxa 2023 

Beskrivning av ärendet 
Styrelsen i Leksand Vatten AB föreslår kommunfullmäktige i Leksands 
kommun att anta VA-taxa enligt nedan. 

• Brukningsavgifterna höjs med 15 % och höjningen är en konsekvens 
av: 

o ökade avskrivningskostnader  

o kostnadsökningar på VA-material  
 

o allmän kostnadsökning motsvarande index (KPI) 

o ökade finansiella poster med anledning av 
ränteläget 

• Anläggningsavgiften höjs med 10%.   

• Ändringar i taxekonstruktion enligt nedan.  
a) Under Anläggningsavgifter § 5.1 c) stryka bestämmelse om 

differentierad lägenhetsavgift och ersätta med samma avgift per 
lägenhet oavsett antalet lägenheter i fastigheten. 
o I gällande taxa erläggs en anläggningsavgift för 

lägenhetsavgift 1-10, 11-20, 21-30 samt 31-. 
Lägenhetsavgiften är en så kallad ”nyttoparameter” där nyttan 
inte anses avta med ökat antal lägenheter vilket föranleder 
samma avgift per lägenhet oavsett fastighetens lägenhetsantal. 
Förslaget följer Svenskt Vattens normaltaxeförslag P120. 

b) Ersätta begreppen ”lägenhet” och ”lägenhetsavgift” med 
”bostadsenhet” och ”bostadsenhetsavgift” 
o I enligt med Svenskt Vattens normaltaxeförslag P120.  Syftar 

till att öka förståelsen för vad avgiften avser. Innebörden är 
densamma. 

c) Under Anläggningsavgifter § 5.4 samt § 6.5 stryka bestämmelse 
om att avgift för ytterligare framdragning av servisledningar och 
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upprättande av ytterligare förbindelsepunkter erläggs till 50% av 
full avgift enligt 5.1 a) och b) samt 6.1 a) och b).  
o I enlighet med Svenskt Vattens normaltaxeförslag P120 bör 

ingen reduktion av servisavgiften och 
förbindelsepunktsavgiften ske.  

d) Under Brukningsavgifter § 14.4 ändra schablon för förbrukad 
mängd s.k. byggvatten vid nybyggnadsprojekt från 10 m3 till 30 
m3 per lägenhet (framåt benämnt som bostadsenhet enligt förslag 
ovan).  
o 10 m3 debiteras i förslag till 2023 års brukningsavgifter med 

306 kr vilket är en lågt satt avgift i jämförelse med andra VA-
bolag som möjliggör att erlägga avgift för byggvatten enligt 
schablon om mätning ej sker. 30 m3 är en vanligare 
schablonnivå och skulle enligt förslag till 2023 års 
brukningstaxa debiteras med 918 kr. 

e) Under Brukningsavgifter § 14.9 avseende regler för reduktion av 
VA-avgiften vid överförbrukning till följd av läckage, ersätta 
gällande reduktionsregel med reduktionsregel som i högre grad 
följer Svenskt Vattens förslag.  

f) Under § 17 stryka uttag av avgift för byte av sönderfrusen 
vattenmätare 
o Enligt rekommendation från Svenskt vatten bör avgiften ej tas 

ut som schablonavgift utan regleras genom skadestånd där 
ersättningsnivån grundas på faktisk kostnad för vattenmätare 
och arbetstid. 

 

Beslutsunderlag 
Reviderat tjänsteutlåtande, daterat 2022-10-20 
Förslag på reviderad taxa för allmänna vattentjänster 2023 

Yrkanden 
Ulrika Liljeberg (C), Per Wiman (KD), Sara Shahryari (M), Viktor 
Zakrisson (S) och Kenneth Dahlström (C) yrkar bifall till bolagets förslag till 
beslut. 
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Kommunstyrelsens förslag till beslut i kommunfullmäktige 
1. Anta taxa för allmänna vattentjänster (VA-taxa) för 2023. 
2. Taxan gäller från 1 januari 2023 och ersätter tidigare taxa 
3. Ändra taxekonstruktion enligt förslag.  
 
Deltar inte i beslutet 
Inga Westlund (V) och Yvonne Ineteg (V) deltar inte i  beslutet. 

Beslutet skickas till 
Kommunfullmäktige 
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§ 152 Dnr 2022/1159 

Ansökan om utökad borgen inför 2023 - Leksand Vatten 
AB 

Beskrivning av ärendet 
Leksand Vatten AB (LVAB), som är ett helägt dotterbolag till Leksands 
kommun, har i en skrivelse daterad 2022-09-09 ansökt om utökad borgen 
med 60 miljoner kronor från 450 miljoner kronor till 510 miljoner kronor. 
Ansökan motiveras av att Leksand Vatten AB planerar för ett flertal större 
och mindre investeringsprojekt.   
 
Totalt budgeterat investeringsbelopp för 2023 är 106,3 miljoner kronor, 
varav 43,3 miljoner kronor avser reinvestering i befintliga anläggningar 
inom VA och avfall, 25,5 miljoner kronor avser utbyggnad av VA enligt den 
kommunala VA-planen och 37,5 miljoner kronor avser utbyggnad av VA i 
exploateringsområden enligt den kommunala detaljplanen. 
De två största investeringsprojekten 2023 är 25 miljoner kronor avseende 
utbyggnad av VA i Heden, samt  20 miljoner kronor för utbyggnad av VA i 
Norra Kärringberget/Lummerhöjden. Båda investeringsprojekten beräknas 
pågå under perioden 2023-2024.  
Den beräknade kostnaden för utbyggnad av VA i Heden 2023-2024 är 40 
miljoner kronor, den beräknade kostnaden för utbyggnad av VA i Norra 
Kärringberget/Lummerhöjden 2023-2024 är 30 miljoner kronor.  
Per den 31 december 2021 har LVAB utnyttjat 399 miljoner kronor av den 
beviljade borgenssumman på 450 miljoner kronor. 

Sektorns/avdelningens bedömning 
Planerade investeringar är prioriterade och samordnade med kommunens 
exploateringsområden och VA-plan.   
Bolaget bedömer att en utökning av kommunens borgensåtagande är en 
förutsättning för att färdigställa beslutade investeringar. 
Befintlig låneram för kommunen (550 mkr) bedöms täcka kommunens 
behov av nyupplåning 2023. Leksandsbostäder har en befintlig borgensram 
på 465 miljoner kronor. En eventuell höjning av borgensramen för 
bostadsbolaget förväntas bli aktuell tidigast under hösten 2023.  
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Givet de höga investeringsbehoven är fortsatt samordning och prioritering av 
låneutrymmet inom koncernen väsentligt   

Beslutsunderlag 
1. Tjänsteutlåtande från Leksands kommun daterat 2022-10-05 
2. Tjänsteutlåtande från Leksand Vatten AB med ansökan om utökat 

borgensåtagande, daterat 2022-09-09 

Yrkanden 
Ulrika Liljeberg (C), Per Wiman (KD), Sara Shahryari (M), Viktor 
Zakrisson (S) och Kenneth Dahlström (C) yrkar bifall till bolagets förslag till 
beslut.  
 

Kommunstyrelsens förslag till beslut i kommunfullmäktige 
1. Såsom för egen skuld ingå borgen för Leksand Vatten AB:s 

låneförpliktelser upp till ett högsta lånebelopp om 510 miljoner 
kronor, jämte därpå löpande ränta och kostnader.  
 

Deltar inte i beslutet 
Inga Westlund (V) och Yvonne Ineteg (V) deltar inte i beslutet. 

Beslutet skickas till 
Kommunfullmäktige 
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§ 153 Dnr 2022/1299 

Föreskrifter och taxa, sotning och brandskyddskontroll 

Beskrivning av ärendet 
Leksand, Mora, Vansbro, Orsa och Älvdalens kommuner har sedan  
2019-01-01 verkat i kommunalförbundet Brandkåren Norra Dalarna. Innan 
förbundet bildades tog varje medlemskommun fram sin egen taxa och 
föreskrifter för sotningsväsendet. Under 2020 genomfördes en 
sotningsutredning i förbundets regi, som påvisade skillnader i 
medlemskommunernas taxa och föreskrifter för sotning och 
brandskyddskontroll.  
 
Brandkåren Norra Dalarnas direktion har mot bakgrund av dessa skillnader 
tagit fram ett förslag, som ska ge medlemskommunerna likartade föreskrifter 
och taxa samt att en anpassning görs efter den utveckling som skett inom 
området. 
 
Föreskriftsrätten om hur ofta sotning ska ske är enligt förordningen 
(2003:789) om skydd mot olyckor kommunernas ansvar att meddela, och kan 
inte delegeras till ett kommunalförbund. Det direktionen kan, enligt Lag 
(2003:778) om skydd mot olyckor är att föreslå medlemskommunerna att 
föreskriva om nya och uppdaterade frister, föreskrifter och taxor.  
 
Direktionen föreslår att respektive medlemskommuns kommunfullmäktige 
föreskriver om nya och uppdaterade frister, föreskrifter och taxa enligt 
förslaget. Föreskrifterna och taxa föreslås träda i kraft i samband med att de 
nya avtalen om upphandlade sotnings- och brandskyddskontrolltjänster 
träder i kraft.  
 

Beslutsunderlag 
Protokollsutdrag direktionen Brandkåren Norra Dalarna, 2022-09-22 § 21 
Föreskrifter om frister för rengöring (sotning) för Leksands kommun 
Föreskrifter om avgift (taxor) för sotning och brandskyddskontroll för 
Leksands kommun.  
Taxa sotning och brandskyddskontroll för Leksands kommun 
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Yrkanden 
Viktor Zakrisson (S) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag. 

Kommunstyrelsens förslag till beslut i kommunfullmäktige 
1. Anta föreskrifter för rengöring (sotning) för Leksands kommun 
2. Anta föreskrifter om avgift (taxor) för sotning och 

brandskyddskontroll för Leksands kommun. 
3. Anta taxa för sotning och brandskyddskontroll för Leksands 

kommun. 
4. Beslutet träder i kraft när avtalen om sotnings- och 

brandskyddskontrolltjänster börjar gälla och under förutsättning att 
övriga medlemskommuner fattar ett likalydande beslut.  

Beslutet skickas till 
Kommunfullmäktige 
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§ 154 Dnr 2022/1008 

Kosttaxa särskilt boende sociala sektorn 2023 

Beskrivning av ärendet 
Med anledning av ökade livsmedelspriser har en översyn gjorts om 
nuvarande kosttaxa är tillräcklig för att kompensera för prisökningarna. 

Sektorns/avdelningens bedömning 
Sociala sektorn samt sektor verksamhetsstöd har gjort en gemensam översyn 
av kostenhetens kostnader i förhållande till kostintäkterna och bedömer att 
kostavgiften bör höjas 2023. Detta med anledning av ökade livsmedelspriser, 
på vissa livsmedel 5-10 % under år 2021. 
Nuvarande kosttaxa (2022) är 3889 kronor per månad.  
Kosttaxan består av: 
- Livsmedel 1089 kronor 
- Personalkostnader 2450 kronor 
- Övriga kostnader 350 kronor (fordon, transporter, lokal, kapitalkostnader  
   och intäkter) 
 
Förvaltningens förslag är att höja taxan till 3915 kr per månad vilket innebär 
en höjning med 26 kronor per månad. Höjningen kompenserar för 
prisökningar av livsmedel 2021. 
Socialutskottets förslag till kommunstyrelsen är att bibehålla nuvarande taxa 
och att den ska gälla från 2023-01-01. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteutlåtande kosttaxa särskilt boende 2023 daterat 2022-10-04 

Kommunstyrelsens förslag till beslut i kommunfullmäktige 
1. Anta kosttaxa enligt socialutskottets förslag 
2. Taxan gäller från 1 januari 2023. 
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Beslutet skickas till 
Kommunfullmäktige 
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§ 155 Dnr 2022/1309 

Reviderade riktlinjer för ekonomisk hushållning och 
resultatutjämningsreserv (RUR) 

Beskrivning av ärendet 
Enligt kommunallagen ska kommunfullmäktige besluta om riktlinjer för 
god ekonomisk hushållning för kommunen och i dessa ska det finnas 
riktlinjer för resultatutjämningsreserven.  
Leksands kommun antog i juni 2019 uppdaterade riktlinjer kring disponering 
av resultatutjämningsreserven (RUR). Förvaltningen har i uppdrag att se 
över de finansiella målen och uppdatera riktlinjerna. 
Mot bakgrund av det kärva ekonomiska läget för kommunsektorn har 
förvaltningen sett över befintliga riktlinjer för Leksands kommun för att 
säkerställa förutsättningar att lägga en budget där delar av RUR kan 
disponeras 2023 och 2024.  

Sektorns/avdelningens bedömning 
Nuvarande riktlinjer är fortsatt ändamålsenliga. Dock föreslår förvaltningen 
att principerna kring hur reserven får disponeras ändras. Enligt nuvarande 
riktlinjer får max 1/3 disponeras år 1 och 50% år två och resterande medel år 
3.  Förvaltningen föreslår att riktlinjerna ändras för att möjliggöra 
disponering av 50% av reserven år 1, 75% av återstående reserv år 2 och 
resterade år 3. 
Den föreslagna förändringen ger mer utrymme att hantera en kraftig 
svängning i skatteunderlag eller kraftiga kostnadsökningar. Förändringen 
innebär att det finns möjlighet att utnyttja 30 miljoner kronor av reserven år 
1 i stället för 20 miljoner kronor. Förutsättningarna för omställning torde 
vara bättre på ett par års sikt varför förvaltningen bedömer det rimligt att öka 
möjligheten till initial disponering av reserven.  
Det är dock viktigt att beakta att RUR bara är en teknisk justering av ett 
underskott, det vill säga kommunens egna kapital där reserveringen ingår 
minskar oavsett nyttjande av RUR.  
Förvaltningens förslag är att anta reviderade riktlinjer för god ekonomisk 
hushållning.  
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I förhållande till nu gällande riktlinjer är ändringen endast avseende 
disponering samt att texten om djupare rapportering av utfallet av föregående 
års mål i förvaltningsplanen tas bort. Återrapportering sker numer i 
årsredovisningen och i mål och resultatrapporter. 
Ändringen innebär sammanfattningsvis följande: 

1. Att disponeringen första året maximalt får uppgå till 50% av 
reserveringen i RUR, andra året till 75 % av kvarvarade reservation 
och tredje året får resterande reserv disponeras.  

2. Avsnittet om djupare rapportering av föregående års mål i 
förvaltningsplanen stryks. 

I övrigt är riktlinjerna oförändrade i förhållande till de riktlinjer som 
beslutades av kommunfullmäktige 2019-06-12, § 34. 

Kommunstyrelsens förslag till beslut i kommunfullmäktige 
1. Anta reviderade riktlinjer för god ekonomisk hushållning och 

resultatutjämningsreserv. 

Beslutet skickas till 
Kommunfullmäktige 
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§ 156 Dnr 2022/372 

Riktlinje för minoritetsfrågor och teckenspråk i 
Leksands kommun 

Beskrivning av ärendet 
I januari 2019 trädde flera ändringar i Lag (2009:724) om nationella 
minoriteter och minoritetsspråk (minoritetslagen) i kraft. En av de nya 
paragraferna (§ 5b) anger att kommuner ska anta mål och riktlinjer för sitt 
minoritetspolitiska arbete. Riktlinje för minoritetsfrågor och teckenspråk i 
Leksands kommun är ett förslag till kommunövergripande styrdokument för 
kommunens arbete utifrån lagen. 
Då Leksands kommun inte tillhör något förvaltningsområde med särskilda 
bestämmelser, gäller främst minoritetslagens så kallade allmänna 
bestämmelser i de delar som rör de nationella minoritetsspråken. 
Efter återremiss från kommunstyrelsen till förvaltningen, 2022-09-05 § 114, 
om att inkludera teckenspråk i riktlinjen har nya avsnitt tillkommit. Bland 
annat gällande kommunens ansvar kring att nå ut med information till 
teckenspråkiga medborgare samt skolans arbete i dessa frågor.  
Riktlinjen syftar till att säkerställa att Leksands kommun lever upp till de 
krav som lagen ställer för att ge skydd för de nationella minoriteterna och 
teckenspråkiga personer att stärka deras möjlighet till inflytande samt stödja 
de historiska minoritetsspråken så att de hålls levande.  
Ärendet gäller nu beslut om att anta riktlinjen efter återremiss från 
kommunstyrelsen till förvaltningen, 2022-09-05 § 114, om att inkludera 
teckenspråk i riktlinjen. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteutlåtande, daterat 2022-09-20 
Reviderat förslag till riktlinje om minoritetsfrågor och teckenspråk i 
Leksands kommun, daterat 2022-09-14 

Kommunstyrelsens förslag till beslut till kommunfullmäktige 
1. Anta riktlinje för minoritetsfrågor och teckenspråk i Leksands 

kommun 
2. Riktlinjen börjar gälla 2022-12-01 
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Beslutet skickas till 
Kommunfullmäktige 
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§ 157 Dnr 2022/264 

Riktlinjer föreningsbidrag Leksands kommun 

Beskrivning av ärendet 
Den 27 juli 2022 beslutade kommunfullmäktige att anta ny policy för stöd 
till föreningar i Leksands kommun. Syftet med policyn är att upprätthålla, 
bredda och förnya föreningsverksamheten i kommunen genom tydliga regler 
för beslutsstruktur samt genom att fastställa grundläggande kriterier för en 
enhetlig hantering av föreningsbidrag i Leksands kommun. Policyn skall 
gälla från och med verksamhetsåret 2023.  
Kommunfullmäktige uppdrog även till förvaltningen att ta fram nya riktlinjer 
kopplade till policyn för att ytterligare specificera hur hanteringen av 
föreningsstöden ska ske samt tydliggöra för kommunens föreningar vilka 
krav som ställs i förhållande till de olika stödformerna.  

Sektorns/avdelningens bedömning 
Föreslagna riktlinjer bedöms av sektorn ge god vägledning till såväl 
tjänstepersoner som handlägger ansökningar och de föreningar som ska 
ansöka om stöd. Kopplat till riktlinjerna kommer även rutiner, e-tjänst samt 
kopplade mallar tas fram för att ytterligare säkerställa korrekt hantering och 
liknande förfarande inom de olika stödformer.  

Beslutsunderlag 
Tjänsteutlåtande daterat 2022-09-09 
Förslag till riktlinjer föreningsbidrag daterat 2022-09-09 

Kommunstyrelsens beslut 
1. Anta riktlinjer för föreningsbidrag från 1 januari 2023.  
2. Samtliga tidigare beslut om föreningsstöd upphör att gälla från och 

med 1 januari 2023.  

26KS-protokoll 7 november
(Signerat, SHA-256 6F75DCF47D492E8899CDC31E103637AACBDA822CF502E2EEEDFDAB28DBA6ADA0)

Sida 26 av 39



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 
2(2) 

Sammanträdesdatum 
2022-11-07 

 
  

Kommunstyrelsen   
 

 
 Utdrag bestyrks 
  

 

 
 
 

Beslutet skickas till 
Sektorchef Åke Sjöberg 
Verksamhetsutvecklare Jenny Sarén  
Fritidschef Torkel Holst 
Kulturchef Pär Ohlsson  
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§ 158 Dnr 2022/1141 

Försäljning av mark i Siljansnäs Stugby 

Beskrivning av ärendet 
1994-09-01 undertecknade (nuvarande) Siljansnäs stugby (dåvarande 
Siljansnäs Idéutveckling AB) ett tomträttsavtal med Leksands kommun för 
fastigheten Björken 200:37. Avtalet löper till 2044-08-31. Därefter förlängs 
avtalet med 20 år i taget. Leksands kommun är ägare till marken medan 
Siljansnäs stugby äger de stugor som står på marken.  
En tomträtt är så nära äganderätt man kan komma utan att man formellt sett 
äger marken. Man kan behålla tomträtten under en längre obestämd 
tidsperiod och man kan även överlåta den till andra vilket är bra då man 
kanske vill sälja huset. Dessutom så kan man pantsätta tomten precis som 
om man hade ägt den.  
Den årliga tomträttsavgälden (årsavgift) till Leksands kommun utgör en 
krona för Siljansnäs stugby.   
2005 kom fastighetsägaren och tomträttsinnehavaren (då namnändrad till 
Siljansnäs hotell AB) överens om att en del av Björken 200:37 skulle 
avskiljas genom avstyckning och inte längre utgöra tomträtt. 
Fastighetsindelning gjordes för och kring respektive stuga och såldes 
sedermera till olika privatpersoner. Tomträtten för den kvarstående delen av 
fastigheten har Siljansnäs stugby fortfarande kvar. 
Nu har ägarna för Siljansnäs stugby aviserat om att de är intresserade av att 
säga upp kvarvarande tomrätt och förvärva kvarvarande del av fastigheten  
Björken 200:37 av Leksands kommun.  
Leksands kommun har ingen skyldighet att tillåta friköp av tomträtter. En 
bedömning görs i varje enskilt fall utifrån rådande förutsättningar. Ett 
politiskt beslut behöver därför fattas gällande en eventuell försäljning. I 
Leksands kommuns riktlinjer och rutiner för prissättning och försäljning av 
kommunalt ägd mark finns inget skrivet om friköpspris avseende 
tomträttsmark. Förslaget är därför att en obeorende markvärdering görs av 
fastigheten innan försäljning genomförs. 
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Sektorns/avdelningens bedömning 
Avdelningen ser positivt på att kvarvarande del av fastigheten Björken 
200:37 säljs och bedömer att försäljningen kan godkännas då marken inte är 
möjlig att säljas till annan part då marken redan är bebyggd av Siljansnäs 
stugbys fastigheter.  

Beslutsunderlag 
Tjänsteutlåtande, daterat 2022-09-08 
Fastighetsskiss 

Kommunstyrelsens beslut 
1. Ge förvaltningen i uppdrag att initiera försäljning av fastigheten 

Björken 200:37. 

Beslutet skickas till 
Exploateringschef Johanna Ingre 
Sektorchef Åke Sjöberg 
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§ 159 Dnr 2016/1390 

Förlängning markanvisningsavtal Leksand Edshult 1:36 

Beskrivning av ärendet 
2016-10-17 undertecknades ett första markanvisningsavtal avseende del av 
fastigheten Leksand Edshult 1:36, Rosen Västra, med Byggnadsingenjör Nils 
Skoglund AB.  
Arbete med framtagande av olika utredningar samt detaljplan har sedan dess 
skett. Orsaker som bland annat överklaganden kopplat till detaljplan för 
Åkerö Brofäste har försenat arbetet tidsmässigt varför flera förlängningar av 
markanvisningen har gjorts. Nyligen, 2022-08-30, gick den senaste 
förlängningen av markanvisningen ut och Byggnadsingenjör Nils Skoglund 
AB har inkommit med en begäran om ännu en förlängning med i huvudsak 
pandemin som orsak.  
2015-09-21 antog kommunfullmäktige Leksand kommuns första riktlinjer 
för markanvisningar. I riktlinjerna, som fortfarande är gällande, står det dock 
inget om vem som har rätt att teckna markanvisningsavtal och om, och i så 
fall vilken, politisk instans som ska fatta beslut om vilken exploatör som ska 
erhålla markanvisning.  
Det första markanvisningsavtalet avseende del av fastigheten Leksand 
Edshult 1:36 med Byggnadsingenjör Nils Skoglund AB signerades av 
dåvarande kommunens exploateringsansvarige.  
Enligt Kommunstyrelsens delegationsordning för 
Samhällsutvecklingssektorn, har kommunens mark- och 
exploateringsansvarig delegation på att ”Träffa avtal gällande förvärv, 
försäljning, byte och marköverföring av fast egendom eller byggnad, 
servitut, arrende, annan nyttjanderätt och ledningsrätt samt om annan 
härmed jämförlig rätt intill ett belopp om högst 30 basbelopp i varje enskilt 
fall och inom fastställda riktlinjer”. 
I markanvisningen från 2016 finns inget belopp angivet avseende 
markpris/belopp vilket gör det svårt att utröna om kommunens mark- och 
exploateringsansvarige har rätt att teckna avtalet eller inte. Mest troligt är att 
en markförsäljning för del av fastigheten som avses kommer att betinga mer 
än 30 basbelopp, vilket i så fall innebär att kommunens mark- och 
exploateringsansvarige inte har rätt att teckna avtalet. Inte heller 
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kommundirektören har den rättigheten. Istället ser vi att förlängningen av 
markanvisningen måste signeras av kommunstyrelsens ordförande.   

Sektorns/avdelningens bedömning 
I markanvisningsavtalet §7 avtalas att förlängning av markanvisning kan 
medges om särskilda skäl föreligger. Sektorn ser att utifrån de skäl som den 
sökande angivit kan medgivande till förlängning tillstås. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteutlåtande, Förlängning markanvisningsavtal Leksand Edshult 1:36, 
Rosen Västra, daterad 2022- 09-22.  
Markanvisningsavtal del av Leksand Edshult 1:36, daterat 2016-10-17. 
Förlängning markanvisningsavtal del av Leksand Edshult 1:36, daterat 2020-
08-24. 
Förslag på tilläggsavtal markanvisningsavtal del av Leksand Edshult 1:36, 
2022.  

Kommunstyrelsens beslut 
1. Godkänna förlängning av markanvisning, avseende del av fastigheten 

Leksand Edshult 1:36, Rosen Västra. 
2. Uppdra till kommunstyrelsens ordförande att underteckna avtalet. 

Beslutet skickas till 
Sektorchef Åke Sjöberg 
Exploateringschef   Johanna Ingre 
Byggnadsingenjör Nils Skoglund AB 
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§ 160 Dnr 2022/214 

Arkivfrågor Dala Vatten och Avfall AB 

Beskrivning av ärendet 
Enligt 8 § i arkivlagen (1990:782) ska kommunalt ägda bolag ha en 
kommunal arkivmyndighet. Enligt arkivlagen 3–6 §§ är en arkivmyndighet 
ansvarig för tillsyn av organisationens arkivvård. I dagsläget saknas det en 
uttalad arkivmyndighet för Dala Vatten och Avfall AB och bolaget har själv 
tagit kontakt med ägarkommunerna för att få tydlighet i frågan.  
Dala Vatten och Avfall AB ägs av Leksands, Rättviks, Vansbros och 
Gagnefs kommuner. Enligt bolagsordningen för Dala Vatten och Avfall AB 
§ 2 har styrelsen sitt säte i Leksands kommun och ska också förstås som 
värdkommun för samarbetet.  

Sektorns/avdelningens bedömning 
Eftersom Leksands kommun är värdkommun för Dala Vatten och Avfall AB 
bedömer avdelningen Administrativ services att det är lämpligt att Leksands 
kommun pekas ut som arkivmyndighet för Dala Vatten och Avfall AB.  
Att Leksands kommun antar rollen som arkivmyndighet för Dala Vatten och 
Avfall AB innebär ingen materiell skillnad i arbetsbelastning för 
avdelningen för Administrativ service. Arkivtillsyn sker inte särskilt ofta och 
den största arbetsinsatsen görs av organisationen som är föremål för 
tillsynen. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteutlåtande – Arkivmyndighet för Dala Vatten och Avfall AB – daterad 
2022-09-19 
Protokoll Dala Vatten och Avfall AB220209, § 12 Arkivfrågor D 
Bilaga – Arkivfrågor dokumenthantering Dala Vatten och avfall plus 
teknikbolag 
Bilaga – Förslag till beslut arkivfrågor Dala Vatten och avfall AB 
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Kommunstyrelsens förslag till beslut i kommunfullmäktige 
1. Leksands kommun utses till arkivmyndighet för Dala Vatten och Avfall 

AB.  
2. Beslutet i punkt 1 gäller under förutsättning att övriga ägarkommuner 

fattar likalydande beslut. 

Beslutet skickas till 
Kommunfullmäktige 
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§ 161 Dnr 2016/716 

Anmälan av ordförandebeslut - yttrande till 
förvaltningsrätten mål nr 3017-22 

Beskrivning av ärendet 
Leksands kommun har av förvaltningsrätten i Falun underrättats om 
möjligheten att yttra sig över ett yttrande kopplat till ett överklagande av 
kommunfullmäktiges beslut 27 juni 2022 § 58. 
 
Yttrandet ska vara inskickat till förvaltningsrätten i Falun senast den 6 
oktober 2022. 
 
Med hänsyn till ärendets brådskande natur och förvaltningens handläggning 
beslutar kommunstyrelsens ordförande i fråga om yttrandet. 
 
Vid dagens sammanträde redovisas beslutet.  

Beslutsunderlag 
Yttrande daterat 6 oktober 2022 avseende mål 3017-22 

 
Kommunstyrelsens beslut 

1. Godkänna redovisningen av ordförandebeslutet.  
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§ 162 Dnr 2022/9 

Anmälan av fattade delegeringsbeslut 2022 

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: 
Sektorn för samhällsutveckling 

Byggchef, byggnadsinspektör, bygglovhandläggare, miljö och 
handläggare bostadsanpassning samt trafik  

• Delegeringsbeslut bostadsanpassning, september 2022 

• Delegeringsbeslut bygglov, september 2022 

• Delegeringsbeslut markavtal, september 2022 

• Delegeringsbeslut näringsliv, september 2022 

• Delegeringsbeslut, trafik, september 2022 

Utskotten 
• Delegeringsbeslut av socialutskottet enligt sammanträdesprotokoll 

daterat 2022-09-20 

• Delegeringsbeslut av samhällsbyggnadsutskottet enligt 
sammanträdesprotokoll 2022-09-15 

• Delegeringsbeslut av utbildningsutskottet enligt 
sammanträdesprotokoll 2022-10-17 

• Delegeringsbeslut av allmänna utskottet enligt 
sammanträdesprotokoll, 2022-09-12 
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Kommunstyrelsens presidium 

• Inlämning av underlag till elnätsföretag för prioritering av samhällsviktiga 
elanvändare – Styrel, dnr 2022/1095 

Personalärenden 
• Personalärenden/nya anställningar september 2022  

Kommunstyrelsens beslut 
1. Godkänna redovisning av de delegeringsbeslut som förtecknas i 

protokoll och listor per den 7 november 2022. 

Beslutet skickas till 
Administrativ service  
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§ 163 Dnr 2022/1140 

Sammanträdesordning kommunstyrelsen 2023 

Beskrivning av ärendet 
Förvaltningen har tagit fram förslag till sammanträdesordning för 
kommunstyrelsen 2023. Förslag till tider: 

• 30 januari 

• 6 mars 

• 3 april 

• 8 maj 

• 14 juni 

• 11 september 

• 18 oktober 

• 27 november 
Samtliga sammanträden börjar kl 13 om inget annat anges i kallelsen. 
Information till kommunstyrelsen äger rum kl 09.00 samma dag om inte 
annat anges i kallelsen. 

Kommunstyrelsens beslut 
1. Fastställa sammanträdesordning för kommunstyrelsen 2023. 

Beslutet skickas till 
Kommunfullmäktige 
Kommundirektör 
Sektorchefer 
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§ 164 Dnr 2022/375 

Kommunstyrelsens ordförande informerar 2022 

Beskrivning av ärendet 
Kommunstyrelsens ordförande, Ulrika Liljeberg, informerar om: 

• Den 2 december är det ägarråd med Dala Energi 

Kommunstyrelsen beslut 
1. Lägga informationen till handlingarna. 
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§ 146 Dnr 2022/373 


Kommundirektören informerar 2022 


Beskrivning av ärendet 
Kommundirektör, Caroline Smitmanis Smids, informerar om: 


• Rapport från Region Dalarna gällande uppföljning av utvärdering av 
Region Dalarnas arbete samt samverkan med kommuner i Dalarna 
under covid-19 pandemin. 
 
De rekommendationer som ges i rapporten är att utbilda och öva för 
att säkerställa att kompetens finns i organisationen vad gäller arbete i 
kris. 


• Alla medarbetare har bjudits in till julbord och föreställning med 
jultema. Det är kulturskolan och kulturskolans danskompani som ska 
sätta upp föreställningen.  


• Projektet ”Heltid som norm” kommer att flyttas organisatoriskt och 
centraliseras. En ettårig projektledartjänst ska rekryteras till projektet.  


• Förvaltningen har genomfört två utbildningstillfällen om väghållning 
för förtroendevalda. 


• Arbetsmiljöverket ska göra en uppföljning av den 
arbetsmiljöinspektion som gjordes för ett år sedan.  


• Ola Abrahamsson är ny säkerhets- och beredskapschef och han 
började sin anställning den 17 oktober.  


Kommunstyrelsens beslut 
1. Lägga informationen till handlingarna.  


Beslutet skickas till 
Kommundirektör Caroline Smitmanis Smids 
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§ 147 Dnr 2022/374 


Utskottsordföranden informerar 2022 


Beskrivning av ärendet 
Kenneth Dahlström (C), ordförande i sociala utskottet informerar om: 


• Sektorn har haft ett uppstartsmöte med vårdcentralen gällande det 
fortsatta arbetet med att få till en god och nära vård inom hela 
kommunen. 


• Inflyttningen i särskilda boendet i Tibble är försenad på grund av 
fuktskada. 


• Den 18 november är det invigning av Lyckavägens särskilda boende. 
Tomas Bergsten (C), ordförande utbildningsutskottet, informerar om: 


• Utskottet har varit på studiebesök på Insjöns skola och det var 
mycket lyckat. 


• Rektor Marcus Zetterlund håller på att utreda möjligheter med 
lärlingsanställningar.  


• Det har varit en del problem med frånvaro på Sammilsdalskolan. Det 
har tagits fram en ny rutin som innebär att all frånvaro ska 
rapporteras till grundskolechefen fyra gånger per år. 


Sebastian Larsson (M), ordförande samhällsbyggnadsutskottet, informerar 
om: 


• Antalet bygglovsansökningar har minskat något.  


• Sektorn har lanserat en digital tjänst gällande framtagande av ny 
översiktsplan. Medborgarna kan tycka till via tjänsten..  


• Det är högt tryck på energirådgivningen gällande frågor från 
medborgare som påverkas av de stigande energipriserna. 


• Tobias Mårtensson har anställts som ny näringslivschef. 
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Kommunstyrelsens beslut 
1. Lägga informationen till handlingarna.  
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§ 148 Dnr 2022/580 


Mål och budget 2023-2025 


Beskrivning av ärendet 
Kommunen ska varje år upprätta en budget för nästkommande kalenderår 
och en plan för de efterföljande två åren. Förvaltningens förslag till 
budgetramar för åren 2023-2025 utgår från beslutade ramar 2022-2024 
inklusive beslutade åtgärder och besparingar. Justeringar har gjorts för 
volymer inom utbildningssektorn och sociala sektorn  
Budgeten är baserad på tidigare års händelser, ekonomiska läget i omvärlden 
och i Leksand samt kända framtida förändringar i verksamheterna. 
 
Kommunen står inför stora ekonomiska utmaningar som kommer kräva både 
strukturella förändringar och nya arbetssätt. Ett nytt pensionsavtal, ökade 
behov inom grundskolan och äldreomsorgen och ökat fokus på säkerhet och 
beredskap inklusive IT-säkerhet innebär tillsammans med ökade 
lokalkostnader inom äldreomsorgen och grundskolan stora kostnadsökningar 
inom verksamheterna.  
 
Detta tillsammans med den mycket höga inflationen, stigande räntor och 
vikande tillväxt medför en stor ekonomisk utmaning för kommunen. I tillägg 
till detta ökar kommunens avgift inom LSS utjämningen med nio miljoner 
kronor och den kan inte kompenseras genom minskade interna kostnader.  
 
Osäkerheterna under planeringsperioden är fortsatt stora vad gäller den 
globala ekonomin och skatteunderlagets utveckling, men viss osäkerhet finns 
även kring befolkningsutvecklingen och ytterligare behov inom sektorerna.  
 
Budgetförslaget innebär att kommunen kommer behöva använda 
resultatutjämningsreserven, RUR, både 2023 och 2024. 
 
Kommunstyrelsen beslutade 2022-10-28 § 143 att föreslå 
kommunfullmäktige en oförändrad skattesats 2023. Förslag till skattesats är 
21,82 kr för 2023. 


Beslutsunderlag 
Mål och budget 2023-2025 
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Yrkanden 
Ulrika Liljeberg (C) yrkar bifall till förvaltningens förslag till beslut 
 
Viktor Zakrisson (S) yrkar bifall till förvaltningens förslag till beslut med 
följande tillägg: Uppdra till förvaltningen att senast i april 2023 återkomma 
med förslag på investeringstak 
 
Beslutsgång 
Ordföranden ställer förvaltningens förslag till beslut mot yrkandet från 
Viktor Zakrisson (S) och finner att kommunstyrelsen beslutar enligt Viktor 
Zakrissons (S) yrkande.  
 


Kommunstyrelsens förslag till beslut i kommunfullmäktige 
1. Anta förvaltningens förslag till finansiella mål och ramar för budget 


2023–2025 samt investeringsbudget 2023–2026. 
2. Uppdra till förvaltningen att senast i april 2023 återkomma med 


förslag på åtgärder för att uppnå en budget i balans.  
3. Uppdra till förvaltningen att senast i april 2023 återkomma med 


förslag på investeringstak. 
 


Beslutet skickas till 
Kommunfullmäktige 


8







SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 
1(2) 


Sammanträdesdatum 
2022-11-07 


 
  


Kommunstyrelsen   
 


 
 Utdrag bestyrks 
  


 


§ 149 Dnr 2021/691 


Delrapport - Kartläggning av kommunkoncernens el- 
och energiförbrukning  


Beskrivning av ärendet 
Kommunstyrelsen beslutade 2022-09-05 § 111 att ge förvaltningen i uppdrag 
att kartlägga kommunkoncernens el- och energiförbrukning, utreda dess 
effektiviseringspotential och möjliga prioriteringar och återkomma med 
förslag på åtgärder för lägre el- och energiförbrukning.  
 
Förvaltningen har gjort en kartläggning och tagit fram förslag på åtgärder för 
att minska el- och energiförbrukningen.  
 
Förslag på åtgärder: 


1. Fortsatt utbyggnation av solcellsanläggningar på kommunala 
fastigheter.  


2. Översyn av drifttider för ventilationsaggregat, minimera drifttid utan 
att äventyra arbetsmiljö. 


3. Minskat öppethållande i bastudel i Leksandshallen. 
4. Snötillverkning i Granberget ska ske i första hand kl. 22-06 och vid 


bra väderförutsättningar. 
5. Översyn av ventilationsaggregat, köksutrustning, pumpar med mera 


för att av energiskäl tidigarelägga utbyte till energieffektivare 
utrustning.  


6. Maximera utnyttjandet av lokaler. 
7. Ej släcka väg- eller vinterbelysning då detta är energieffektiv 


ledbelysning. Det är viktigt att ha tänt utifrån en trygghet- och 
säkerhetsaspekt. 


8. Uppmana alla verksamheter att snarast minimera elanvändningen 
genom att släcka lampor, ej låta teknisk utrustning stå på utan 
anledning samt vidta flera enkla åtgärder. 
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Beslutsunderlag 
Tjänsteutlåtande, redovisning elanvändning Leksands kommun med förslag 
på sparåtgärder, daterat 2022-10-24 


Kommunstyrelsens beslut 
1. Uppdra till förvaltningen att genomföra åtgärder enligt punkterna 1-8 


för att minska kommunens totala elförbrukning med 10 % till 2024 
med jämförelseår 2021. 


2. Återuppta energitjänsteprojektet och analysera och genomföra de 
åtgärder som nu bedöms som ekonomiskt fördelaktiga på sikt. 


3. Arbeta in energibesparande åtgärder i investeringsbudgeten. 
4. Planera för fortsatt utbyggnation av solcellsanläggningar på 


kommunala fastigheter och lägga in det i investeringsbudgeten. 
 


Beslutet skickas till 
Sektorchef Åke Sjöberg 
VD Leksandsbostäder Anders Eklund 
Kommundirektör Caroline Smitmanis Smids 
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§ 150 Dnr 2022/1156 


Avfallstaxa 2023 


Beskrivning av ärendet 
Styrelsen i Leksand Vatten AB rekommenderar kommunfullmäktige att anta 
avfallstaxa enligt nedan: 
 


1. Höjning av avfallstaxan med 20 % 


a. Höjningen är en konsekvens av ökade transportkostnader 
gällande hämtning av kommunalt avfall och slam från 
enskilda avlopp, samt ökade kostnader på behandling av 
brännbart restavfall samt brännbart grovavfall från ÅVC.  


b. Höjning föreslås avseende fast avgift (avser behandling 
grovavfall samt transport). 


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


d. Avgift för gemensamt hämtställe föreslås höjas för att bättre 
motsvara de kostnader som följer av ett gemensamt hämtställe 
bland annat då det inkommer större mängder hushållsavfall än 
vid enskild hämtning vilket ger ökade kostnader, därtill även 
skötsel och underhåll för dessa platser. Avgiften föreslås 
höjas både för brännbart restavfall samt för matavfall. 


e. Höjning föreslås för slamtaxan för att möta ökade kostnader 
mot entreprenör.  


f. Ökning av avgift föreslås på flertalet extra tjänster för att 
bättre motsvara kostnaderna till entreprenör med anledning av 
förändringar i avtal. Avser endast specifika beställningar av 
extra tjänster och innebär ingen höjning av avfallstaxan i sin 
helhet. 


2. Ny taxa  
a. Insamling och transport av fosforfilter för att möta lagkrav på 


insamling.  
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b. Papperspåsar till verksamheter som kommer att beställas och 
distribueras av insamlingsentreprenör (med start 2023-03-01) 


3. Nya abonnemang på enskilda avloppsanläggningar 
a. En differentierad och miljöstyrande taxa för tömning av 


slutna tankar där både slam och vatten samlas in.  
4. I övrigt mindre redaktionella ändringar i förtydligande syfte. 
5. I övrigt oförändrad avfallstaxa.  


 


Beslutsunderlag 
Utdrag ur Leksand Vatten AB:s styrelses sammanträdesprotokoll  
2022-09-08 
Tjänsteutlåtande Leksand Vatten AB, daterat 2022-09-14 
Sammanställning taxeförslag 2023, daterat 2022-09-14 


Yrkanden 
Ulrika Liljeberg (C), Per Wiman (KD), Sara Shahryari (M), Viktor 
Zakrisson (S) och Kenneth Dahlström (C) yrkar bifall till bolagets förslag till 
beslut.  
 
Kommunstyrelsens förslag till beslut i kommunfullmäktige 


1. Anta avfallstaxa för 2023. 
2. Taxan gäller från 1 januari 2023 och ersätter tidigare taxa.  


 
Deltar inte i beslutet 
Inga Westlund (V) och Yvonne Ineteg (V) deltar inte i beslutet. 


Beslutet skickas till 
Kommunfullmäktige 
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§ 151 Dnr 2022/1158 


VA-taxa 2023 


Beskrivning av ärendet 
Styrelsen i Leksand Vatten AB föreslår kommunfullmäktige i Leksands 
kommun att anta VA-taxa enligt nedan. 


• Brukningsavgifterna höjs med 15 % och höjningen är en konsekvens 
av: 


o ökade avskrivningskostnader  


o kostnadsökningar på VA-material  
 


o allmän kostnadsökning motsvarande index (KPI) 


o ökade finansiella poster med anledning av 
ränteläget 


• Anläggningsavgiften höjs med 10%.   


• Ändringar i taxekonstruktion enligt nedan.  
a) Under Anläggningsavgifter § 5.1 c) stryka bestämmelse om 


differentierad lägenhetsavgift och ersätta med samma avgift per 
lägenhet oavsett antalet lägenheter i fastigheten. 
o I gällande taxa erläggs en anläggningsavgift för 


lägenhetsavgift 1-10, 11-20, 21-30 samt 31-. 
Lägenhetsavgiften är en så kallad ”nyttoparameter” där nyttan 
inte anses avta med ökat antal lägenheter vilket föranleder 
samma avgift per lägenhet oavsett fastighetens lägenhetsantal. 
Förslaget följer Svenskt Vattens normaltaxeförslag P120. 


b) Ersätta begreppen ”lägenhet” och ”lägenhetsavgift” med 
”bostadsenhet” och ”bostadsenhetsavgift” 
o I enligt med Svenskt Vattens normaltaxeförslag P120.  Syftar 


till att öka förståelsen för vad avgiften avser. Innebörden är 
densamma. 


c) Under Anläggningsavgifter § 5.4 samt § 6.5 stryka bestämmelse 
om att avgift för ytterligare framdragning av servisledningar och 
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upprättande av ytterligare förbindelsepunkter erläggs till 50% av 
full avgift enligt 5.1 a) och b) samt 6.1 a) och b).  
o I enlighet med Svenskt Vattens normaltaxeförslag P120 bör 


ingen reduktion av servisavgiften och 
förbindelsepunktsavgiften ske.  


d) Under Brukningsavgifter § 14.4 ändra schablon för förbrukad 
mängd s.k. byggvatten vid nybyggnadsprojekt från 10 m3 till 30 
m3 per lägenhet (framåt benämnt som bostadsenhet enligt förslag 
ovan).  
o 10 m3 debiteras i förslag till 2023 års brukningsavgifter med 


306 kr vilket är en lågt satt avgift i jämförelse med andra VA-
bolag som möjliggör att erlägga avgift för byggvatten enligt 
schablon om mätning ej sker. 30 m3 är en vanligare 
schablonnivå och skulle enligt förslag till 2023 års 
brukningstaxa debiteras med 918 kr. 


e) Under Brukningsavgifter § 14.9 avseende regler för reduktion av 
VA-avgiften vid överförbrukning till följd av läckage, ersätta 
gällande reduktionsregel med reduktionsregel som i högre grad 
följer Svenskt Vattens förslag.  


f) Under § 17 stryka uttag av avgift för byte av sönderfrusen 
vattenmätare 
o Enligt rekommendation från Svenskt vatten bör avgiften ej tas 


ut som schablonavgift utan regleras genom skadestånd där 
ersättningsnivån grundas på faktisk kostnad för vattenmätare 
och arbetstid. 


 


Beslutsunderlag 
Reviderat tjänsteutlåtande, daterat 2022-10-20 
Förslag på reviderad taxa för allmänna vattentjänster 2023 


Yrkanden 
Ulrika Liljeberg (C), Per Wiman (KD), Sara Shahryari (M), Viktor 
Zakrisson (S) och Kenneth Dahlström (C) yrkar bifall till bolagets förslag till 
beslut. 
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Kommunstyrelsens förslag till beslut i kommunfullmäktige 
1. Anta taxa för allmänna vattentjänster (VA-taxa) för 2023. 
2. Taxan gäller från 1 januari 2023 och ersätter tidigare taxa 
3. Ändra taxekonstruktion enligt förslag.  
 
Deltar inte i beslutet 
Inga Westlund (V) och Yvonne Ineteg (V) deltar inte i  beslutet. 


Beslutet skickas till 
Kommunfullmäktige 
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§ 152 Dnr 2022/1159 


Ansökan om utökad borgen inför 2023 - Leksand Vatten 
AB 


Beskrivning av ärendet 
Leksand Vatten AB (LVAB), som är ett helägt dotterbolag till Leksands 
kommun, har i en skrivelse daterad 2022-09-09 ansökt om utökad borgen 
med 60 miljoner kronor från 450 miljoner kronor till 510 miljoner kronor. 
Ansökan motiveras av att Leksand Vatten AB planerar för ett flertal större 
och mindre investeringsprojekt.   
 
Totalt budgeterat investeringsbelopp för 2023 är 106,3 miljoner kronor, 
varav 43,3 miljoner kronor avser reinvestering i befintliga anläggningar 
inom VA och avfall, 25,5 miljoner kronor avser utbyggnad av VA enligt den 
kommunala VA-planen och 37,5 miljoner kronor avser utbyggnad av VA i 
exploateringsområden enligt den kommunala detaljplanen. 
De två största investeringsprojekten 2023 är 25 miljoner kronor avseende 
utbyggnad av VA i Heden, samt  20 miljoner kronor för utbyggnad av VA i 
Norra Kärringberget/Lummerhöjden. Båda investeringsprojekten beräknas 
pågå under perioden 2023-2024.  
Den beräknade kostnaden för utbyggnad av VA i Heden 2023-2024 är 40 
miljoner kronor, den beräknade kostnaden för utbyggnad av VA i Norra 
Kärringberget/Lummerhöjden 2023-2024 är 30 miljoner kronor.  
Per den 31 december 2021 har LVAB utnyttjat 399 miljoner kronor av den 
beviljade borgenssumman på 450 miljoner kronor. 


Sektorns/avdelningens bedömning 
Planerade investeringar är prioriterade och samordnade med kommunens 
exploateringsområden och VA-plan.   
Bolaget bedömer att en utökning av kommunens borgensåtagande är en 
förutsättning för att färdigställa beslutade investeringar. 
Befintlig låneram för kommunen (550 mkr) bedöms täcka kommunens 
behov av nyupplåning 2023. Leksandsbostäder har en befintlig borgensram 
på 465 miljoner kronor. En eventuell höjning av borgensramen för 
bostadsbolaget förväntas bli aktuell tidigast under hösten 2023.  
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Givet de höga investeringsbehoven är fortsatt samordning och prioritering av 
låneutrymmet inom koncernen väsentligt   


Beslutsunderlag 
1. Tjänsteutlåtande från Leksands kommun daterat 2022-10-05 
2. Tjänsteutlåtande från Leksand Vatten AB med ansökan om utökat 


borgensåtagande, daterat 2022-09-09 


Yrkanden 
Ulrika Liljeberg (C), Per Wiman (KD), Sara Shahryari (M), Viktor 
Zakrisson (S) och Kenneth Dahlström (C) yrkar bifall till bolagets förslag till 
beslut.  
 


Kommunstyrelsens förslag till beslut i kommunfullmäktige 
1. Såsom för egen skuld ingå borgen för Leksand Vatten AB:s 


låneförpliktelser upp till ett högsta lånebelopp om 510 miljoner 
kronor, jämte därpå löpande ränta och kostnader.  
 


Deltar inte i beslutet 
Inga Westlund (V) och Yvonne Ineteg (V) deltar inte i beslutet. 


Beslutet skickas till 
Kommunfullmäktige 
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§ 153 Dnr 2022/1299 


Föreskrifter och taxa, sotning och brandskyddskontroll 


Beskrivning av ärendet 
Leksand, Mora, Vansbro, Orsa och Älvdalens kommuner har sedan  
2019-01-01 verkat i kommunalförbundet Brandkåren Norra Dalarna. Innan 
förbundet bildades tog varje medlemskommun fram sin egen taxa och 
föreskrifter för sotningsväsendet. Under 2020 genomfördes en 
sotningsutredning i förbundets regi, som påvisade skillnader i 
medlemskommunernas taxa och föreskrifter för sotning och 
brandskyddskontroll.  
 
Brandkåren Norra Dalarnas direktion har mot bakgrund av dessa skillnader 
tagit fram ett förslag, som ska ge medlemskommunerna likartade föreskrifter 
och taxa samt att en anpassning görs efter den utveckling som skett inom 
området. 
 
Föreskriftsrätten om hur ofta sotning ska ske är enligt förordningen 
(2003:789) om skydd mot olyckor kommunernas ansvar att meddela, och kan 
inte delegeras till ett kommunalförbund. Det direktionen kan, enligt Lag 
(2003:778) om skydd mot olyckor är att föreslå medlemskommunerna att 
föreskriva om nya och uppdaterade frister, föreskrifter och taxor.  
 
Direktionen föreslår att respektive medlemskommuns kommunfullmäktige 
föreskriver om nya och uppdaterade frister, föreskrifter och taxa enligt 
förslaget. Föreskrifterna och taxa föreslås träda i kraft i samband med att de 
nya avtalen om upphandlade sotnings- och brandskyddskontrolltjänster 
träder i kraft.  
 


Beslutsunderlag 
Protokollsutdrag direktionen Brandkåren Norra Dalarna, 2022-09-22 § 21 
Föreskrifter om frister för rengöring (sotning) för Leksands kommun 
Föreskrifter om avgift (taxor) för sotning och brandskyddskontroll för 
Leksands kommun.  
Taxa sotning och brandskyddskontroll för Leksands kommun 
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Yrkanden 
Viktor Zakrisson (S) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag. 


Kommunstyrelsens förslag till beslut i kommunfullmäktige 
1. Anta föreskrifter för rengöring (sotning) för Leksands kommun 
2. Anta föreskrifter om avgift (taxor) för sotning och 


brandskyddskontroll för Leksands kommun. 
3. Anta taxa för sotning och brandskyddskontroll för Leksands 


kommun. 
4. Beslutet träder i kraft när avtalen om sotnings- och 


brandskyddskontrolltjänster börjar gälla och under förutsättning att 
övriga medlemskommuner fattar ett likalydande beslut.  


Beslutet skickas till 
Kommunfullmäktige 
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§ 154 Dnr 2022/1008 


Kosttaxa särskilt boende sociala sektorn 2023 


Beskrivning av ärendet 
Med anledning av ökade livsmedelspriser har en översyn gjorts om 
nuvarande kosttaxa är tillräcklig för att kompensera för prisökningarna. 


Sektorns/avdelningens bedömning 
Sociala sektorn samt sektor verksamhetsstöd har gjort en gemensam översyn 
av kostenhetens kostnader i förhållande till kostintäkterna och bedömer att 
kostavgiften bör höjas 2023. Detta med anledning av ökade livsmedelspriser, 
på vissa livsmedel 5-10 % under år 2021. 
Nuvarande kosttaxa (2022) är 3889 kronor per månad.  
Kosttaxan består av: 
- Livsmedel 1089 kronor 
- Personalkostnader 2450 kronor 
- Övriga kostnader 350 kronor (fordon, transporter, lokal, kapitalkostnader  
   och intäkter) 
 
Förvaltningens förslag är att höja taxan till 3915 kr per månad vilket innebär 
en höjning med 26 kronor per månad. Höjningen kompenserar för 
prisökningar av livsmedel 2021. 
Socialutskottets förslag till kommunstyrelsen är att bibehålla nuvarande taxa 
och att den ska gälla från 2023-01-01. 


Beslutsunderlag 
Tjänsteutlåtande kosttaxa särskilt boende 2023 daterat 2022-10-04 


Kommunstyrelsens förslag till beslut i kommunfullmäktige 
1. Anta kosttaxa enligt socialutskottets förslag 
2. Taxan gäller från 1 januari 2023. 
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Beslutet skickas till 
Kommunfullmäktige 
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§ 155 Dnr 2022/1309 


Reviderade riktlinjer för ekonomisk hushållning och 
resultatutjämningsreserv (RUR) 


Beskrivning av ärendet 
Enligt kommunallagen ska kommunfullmäktige besluta om riktlinjer för 
god ekonomisk hushållning för kommunen och i dessa ska det finnas 
riktlinjer för resultatutjämningsreserven.  
Leksands kommun antog i juni 2019 uppdaterade riktlinjer kring disponering 
av resultatutjämningsreserven (RUR). Förvaltningen har i uppdrag att se 
över de finansiella målen och uppdatera riktlinjerna. 
Mot bakgrund av det kärva ekonomiska läget för kommunsektorn har 
förvaltningen sett över befintliga riktlinjer för Leksands kommun för att 
säkerställa förutsättningar att lägga en budget där delar av RUR kan 
disponeras 2023 och 2024.  


Sektorns/avdelningens bedömning 
Nuvarande riktlinjer är fortsatt ändamålsenliga. Dock föreslår förvaltningen 
att principerna kring hur reserven får disponeras ändras. Enligt nuvarande 
riktlinjer får max 1/3 disponeras år 1 och 50% år två och resterande medel år 
3.  Förvaltningen föreslår att riktlinjerna ändras för att möjliggöra 
disponering av 50% av reserven år 1, 75% av återstående reserv år 2 och 
resterade år 3. 
Den föreslagna förändringen ger mer utrymme att hantera en kraftig 
svängning i skatteunderlag eller kraftiga kostnadsökningar. Förändringen 
innebär att det finns möjlighet att utnyttja 30 miljoner kronor av reserven år 
1 i stället för 20 miljoner kronor. Förutsättningarna för omställning torde 
vara bättre på ett par års sikt varför förvaltningen bedömer det rimligt att öka 
möjligheten till initial disponering av reserven.  
Det är dock viktigt att beakta att RUR bara är en teknisk justering av ett 
underskott, det vill säga kommunens egna kapital där reserveringen ingår 
minskar oavsett nyttjande av RUR.  
Förvaltningens förslag är att anta reviderade riktlinjer för god ekonomisk 
hushållning.  
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I förhållande till nu gällande riktlinjer är ändringen endast avseende 
disponering samt att texten om djupare rapportering av utfallet av föregående 
års mål i förvaltningsplanen tas bort. Återrapportering sker numer i 
årsredovisningen och i mål och resultatrapporter. 
Ändringen innebär sammanfattningsvis följande: 


1. Att disponeringen första året maximalt får uppgå till 50% av 
reserveringen i RUR, andra året till 75 % av kvarvarade reservation 
och tredje året får resterande reserv disponeras.  


2. Avsnittet om djupare rapportering av föregående års mål i 
förvaltningsplanen stryks. 


I övrigt är riktlinjerna oförändrade i förhållande till de riktlinjer som 
beslutades av kommunfullmäktige 2019-06-12, § 34. 


Kommunstyrelsens förslag till beslut i kommunfullmäktige 
1. Anta reviderade riktlinjer för god ekonomisk hushållning och 


resultatutjämningsreserv. 


Beslutet skickas till 
Kommunfullmäktige 
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§ 156 Dnr 2022/372 


Riktlinje för minoritetsfrågor och teckenspråk i 
Leksands kommun 


Beskrivning av ärendet 
I januari 2019 trädde flera ändringar i Lag (2009:724) om nationella 
minoriteter och minoritetsspråk (minoritetslagen) i kraft. En av de nya 
paragraferna (§ 5b) anger att kommuner ska anta mål och riktlinjer för sitt 
minoritetspolitiska arbete. Riktlinje för minoritetsfrågor och teckenspråk i 
Leksands kommun är ett förslag till kommunövergripande styrdokument för 
kommunens arbete utifrån lagen. 
Då Leksands kommun inte tillhör något förvaltningsområde med särskilda 
bestämmelser, gäller främst minoritetslagens så kallade allmänna 
bestämmelser i de delar som rör de nationella minoritetsspråken. 
Efter återremiss från kommunstyrelsen till förvaltningen, 2022-09-05 § 114, 
om att inkludera teckenspråk i riktlinjen har nya avsnitt tillkommit. Bland 
annat gällande kommunens ansvar kring att nå ut med information till 
teckenspråkiga medborgare samt skolans arbete i dessa frågor.  
Riktlinjen syftar till att säkerställa att Leksands kommun lever upp till de 
krav som lagen ställer för att ge skydd för de nationella minoriteterna och 
teckenspråkiga personer att stärka deras möjlighet till inflytande samt stödja 
de historiska minoritetsspråken så att de hålls levande.  
Ärendet gäller nu beslut om att anta riktlinjen efter återremiss från 
kommunstyrelsen till förvaltningen, 2022-09-05 § 114, om att inkludera 
teckenspråk i riktlinjen. 


Beslutsunderlag 
Tjänsteutlåtande, daterat 2022-09-20 
Reviderat förslag till riktlinje om minoritetsfrågor och teckenspråk i 
Leksands kommun, daterat 2022-09-14 


Kommunstyrelsens förslag till beslut till kommunfullmäktige 
1. Anta riktlinje för minoritetsfrågor och teckenspråk i Leksands 


kommun 
2. Riktlinjen börjar gälla 2022-12-01 
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Beslutet skickas till 
Kommunfullmäktige 
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§ 157 Dnr 2022/264 


Riktlinjer föreningsbidrag Leksands kommun 


Beskrivning av ärendet 
Den 27 juli 2022 beslutade kommunfullmäktige att anta ny policy för stöd 
till föreningar i Leksands kommun. Syftet med policyn är att upprätthålla, 
bredda och förnya föreningsverksamheten i kommunen genom tydliga regler 
för beslutsstruktur samt genom att fastställa grundläggande kriterier för en 
enhetlig hantering av föreningsbidrag i Leksands kommun. Policyn skall 
gälla från och med verksamhetsåret 2023.  
Kommunfullmäktige uppdrog även till förvaltningen att ta fram nya riktlinjer 
kopplade till policyn för att ytterligare specificera hur hanteringen av 
föreningsstöden ska ske samt tydliggöra för kommunens föreningar vilka 
krav som ställs i förhållande till de olika stödformerna.  


Sektorns/avdelningens bedömning 
Föreslagna riktlinjer bedöms av sektorn ge god vägledning till såväl 
tjänstepersoner som handlägger ansökningar och de föreningar som ska 
ansöka om stöd. Kopplat till riktlinjerna kommer även rutiner, e-tjänst samt 
kopplade mallar tas fram för att ytterligare säkerställa korrekt hantering och 
liknande förfarande inom de olika stödformer.  


Beslutsunderlag 
Tjänsteutlåtande daterat 2022-09-09 
Förslag till riktlinjer föreningsbidrag daterat 2022-09-09 


Kommunstyrelsens beslut 
1. Anta riktlinjer för föreningsbidrag från 1 januari 2023.  
2. Samtliga tidigare beslut om föreningsstöd upphör att gälla från och 


med 1 januari 2023.  
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Beslutet skickas till 
Sektorchef Åke Sjöberg 
Verksamhetsutvecklare Jenny Sarén  
Fritidschef Torkel Holst 
Kulturchef Pär Ohlsson  
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§ 158 Dnr 2022/1141 


Försäljning av mark i Siljansnäs Stugby 


Beskrivning av ärendet 
1994-09-01 undertecknade (nuvarande) Siljansnäs stugby (dåvarande 
Siljansnäs Idéutveckling AB) ett tomträttsavtal med Leksands kommun för 
fastigheten Björken 200:37. Avtalet löper till 2044-08-31. Därefter förlängs 
avtalet med 20 år i taget. Leksands kommun är ägare till marken medan 
Siljansnäs stugby äger de stugor som står på marken.  
En tomträtt är så nära äganderätt man kan komma utan att man formellt sett 
äger marken. Man kan behålla tomträtten under en längre obestämd 
tidsperiod och man kan även överlåta den till andra vilket är bra då man 
kanske vill sälja huset. Dessutom så kan man pantsätta tomten precis som 
om man hade ägt den.  
Den årliga tomträttsavgälden (årsavgift) till Leksands kommun utgör en 
krona för Siljansnäs stugby.   
2005 kom fastighetsägaren och tomträttsinnehavaren (då namnändrad till 
Siljansnäs hotell AB) överens om att en del av Björken 200:37 skulle 
avskiljas genom avstyckning och inte längre utgöra tomträtt. 
Fastighetsindelning gjordes för och kring respektive stuga och såldes 
sedermera till olika privatpersoner. Tomträtten för den kvarstående delen av 
fastigheten har Siljansnäs stugby fortfarande kvar. 
Nu har ägarna för Siljansnäs stugby aviserat om att de är intresserade av att 
säga upp kvarvarande tomrätt och förvärva kvarvarande del av fastigheten  
Björken 200:37 av Leksands kommun.  
Leksands kommun har ingen skyldighet att tillåta friköp av tomträtter. En 
bedömning görs i varje enskilt fall utifrån rådande förutsättningar. Ett 
politiskt beslut behöver därför fattas gällande en eventuell försäljning. I 
Leksands kommuns riktlinjer och rutiner för prissättning och försäljning av 
kommunalt ägd mark finns inget skrivet om friköpspris avseende 
tomträttsmark. Förslaget är därför att en obeorende markvärdering görs av 
fastigheten innan försäljning genomförs. 
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Sektorns/avdelningens bedömning 
Avdelningen ser positivt på att kvarvarande del av fastigheten Björken 
200:37 säljs och bedömer att försäljningen kan godkännas då marken inte är 
möjlig att säljas till annan part då marken redan är bebyggd av Siljansnäs 
stugbys fastigheter.  


Beslutsunderlag 
Tjänsteutlåtande, daterat 2022-09-08 
Fastighetsskiss 


Kommunstyrelsens beslut 
1. Ge förvaltningen i uppdrag att initiera försäljning av fastigheten 


Björken 200:37. 


Beslutet skickas till 
Exploateringschef Johanna Ingre 
Sektorchef Åke Sjöberg 
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§ 159 Dnr 2016/1390 


Förlängning markanvisningsavtal Leksand Edshult 1:36 


Beskrivning av ärendet 
2016-10-17 undertecknades ett första markanvisningsavtal avseende del av 
fastigheten Leksand Edshult 1:36, Rosen Västra, med Byggnadsingenjör Nils 
Skoglund AB.  
Arbete med framtagande av olika utredningar samt detaljplan har sedan dess 
skett. Orsaker som bland annat överklaganden kopplat till detaljplan för 
Åkerö Brofäste har försenat arbetet tidsmässigt varför flera förlängningar av 
markanvisningen har gjorts. Nyligen, 2022-08-30, gick den senaste 
förlängningen av markanvisningen ut och Byggnadsingenjör Nils Skoglund 
AB har inkommit med en begäran om ännu en förlängning med i huvudsak 
pandemin som orsak.  
2015-09-21 antog kommunfullmäktige Leksand kommuns första riktlinjer 
för markanvisningar. I riktlinjerna, som fortfarande är gällande, står det dock 
inget om vem som har rätt att teckna markanvisningsavtal och om, och i så 
fall vilken, politisk instans som ska fatta beslut om vilken exploatör som ska 
erhålla markanvisning.  
Det första markanvisningsavtalet avseende del av fastigheten Leksand 
Edshult 1:36 med Byggnadsingenjör Nils Skoglund AB signerades av 
dåvarande kommunens exploateringsansvarige.  
Enligt Kommunstyrelsens delegationsordning för 
Samhällsutvecklingssektorn, har kommunens mark- och 
exploateringsansvarig delegation på att ”Träffa avtal gällande förvärv, 
försäljning, byte och marköverföring av fast egendom eller byggnad, 
servitut, arrende, annan nyttjanderätt och ledningsrätt samt om annan 
härmed jämförlig rätt intill ett belopp om högst 30 basbelopp i varje enskilt 
fall och inom fastställda riktlinjer”. 
I markanvisningen från 2016 finns inget belopp angivet avseende 
markpris/belopp vilket gör det svårt att utröna om kommunens mark- och 
exploateringsansvarige har rätt att teckna avtalet eller inte. Mest troligt är att 
en markförsäljning för del av fastigheten som avses kommer att betinga mer 
än 30 basbelopp, vilket i så fall innebär att kommunens mark- och 
exploateringsansvarige inte har rätt att teckna avtalet. Inte heller 
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kommundirektören har den rättigheten. Istället ser vi att förlängningen av 
markanvisningen måste signeras av kommunstyrelsens ordförande.   


Sektorns/avdelningens bedömning 
I markanvisningsavtalet §7 avtalas att förlängning av markanvisning kan 
medges om särskilda skäl föreligger. Sektorn ser att utifrån de skäl som den 
sökande angivit kan medgivande till förlängning tillstås. 


Beslutsunderlag 
Tjänsteutlåtande, Förlängning markanvisningsavtal Leksand Edshult 1:36, 
Rosen Västra, daterad 2022- 09-22.  
Markanvisningsavtal del av Leksand Edshult 1:36, daterat 2016-10-17. 
Förlängning markanvisningsavtal del av Leksand Edshult 1:36, daterat 2020-
08-24. 
Förslag på tilläggsavtal markanvisningsavtal del av Leksand Edshult 1:36, 
2022.  


Kommunstyrelsens beslut 
1. Godkänna förlängning av markanvisning, avseende del av fastigheten 


Leksand Edshult 1:36, Rosen Västra. 
2. Uppdra till kommunstyrelsens ordförande att underteckna avtalet. 


Beslutet skickas till 
Sektorchef Åke Sjöberg 
Exploateringschef   Johanna Ingre 
Byggnadsingenjör Nils Skoglund AB 
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§ 160 Dnr 2022/214 


Arkivfrågor Dala Vatten och Avfall AB 


Beskrivning av ärendet 
Enligt 8 § i arkivlagen (1990:782) ska kommunalt ägda bolag ha en 
kommunal arkivmyndighet. Enligt arkivlagen 3–6 §§ är en arkivmyndighet 
ansvarig för tillsyn av organisationens arkivvård. I dagsläget saknas det en 
uttalad arkivmyndighet för Dala Vatten och Avfall AB och bolaget har själv 
tagit kontakt med ägarkommunerna för att få tydlighet i frågan.  
Dala Vatten och Avfall AB ägs av Leksands, Rättviks, Vansbros och 
Gagnefs kommuner. Enligt bolagsordningen för Dala Vatten och Avfall AB 
§ 2 har styrelsen sitt säte i Leksands kommun och ska också förstås som 
värdkommun för samarbetet.  


Sektorns/avdelningens bedömning 
Eftersom Leksands kommun är värdkommun för Dala Vatten och Avfall AB 
bedömer avdelningen Administrativ services att det är lämpligt att Leksands 
kommun pekas ut som arkivmyndighet för Dala Vatten och Avfall AB.  
Att Leksands kommun antar rollen som arkivmyndighet för Dala Vatten och 
Avfall AB innebär ingen materiell skillnad i arbetsbelastning för 
avdelningen för Administrativ service. Arkivtillsyn sker inte särskilt ofta och 
den största arbetsinsatsen görs av organisationen som är föremål för 
tillsynen. 


Beslutsunderlag 
Tjänsteutlåtande – Arkivmyndighet för Dala Vatten och Avfall AB – daterad 
2022-09-19 
Protokoll Dala Vatten och Avfall AB220209, § 12 Arkivfrågor D 
Bilaga – Arkivfrågor dokumenthantering Dala Vatten och avfall plus 
teknikbolag 
Bilaga – Förslag till beslut arkivfrågor Dala Vatten och avfall AB 
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Kommunstyrelsens förslag till beslut i kommunfullmäktige 
1. Leksands kommun utses till arkivmyndighet för Dala Vatten och Avfall 


AB.  
2. Beslutet i punkt 1 gäller under förutsättning att övriga ägarkommuner 


fattar likalydande beslut. 


Beslutet skickas till 
Kommunfullmäktige 
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§ 161 Dnr 2016/716 


Anmälan av ordförandebeslut - yttrande till 
förvaltningsrätten mål nr 3017-22 


Beskrivning av ärendet 
Leksands kommun har av förvaltningsrätten i Falun underrättats om 
möjligheten att yttra sig över ett yttrande kopplat till ett överklagande av 
kommunfullmäktiges beslut 27 juni 2022 § 58. 
 
Yttrandet ska vara inskickat till förvaltningsrätten i Falun senast den 6 
oktober 2022. 
 
Med hänsyn till ärendets brådskande natur och förvaltningens handläggning 
beslutar kommunstyrelsens ordförande i fråga om yttrandet. 
 
Vid dagens sammanträde redovisas beslutet.  


Beslutsunderlag 
Yttrande daterat 6 oktober 2022 avseende mål 3017-22 


 
Kommunstyrelsens beslut 


1. Godkänna redovisningen av ordförandebeslutet.  


34







SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 
1(2) 


Sammanträdesdatum 
2022-11-07 


 
  


Kommunstyrelsen   
 


 
 Utdrag bestyrks 
  


 


§ 162 Dnr 2022/9 


Anmälan av fattade delegeringsbeslut 2022 


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: 
Sektorn för samhällsutveckling 


Byggchef, byggnadsinspektör, bygglovhandläggare, miljö och 
handläggare bostadsanpassning samt trafik  


• Delegeringsbeslut bostadsanpassning, september 2022 


• Delegeringsbeslut bygglov, september 2022 


• Delegeringsbeslut markavtal, september 2022 


• Delegeringsbeslut näringsliv, september 2022 


• Delegeringsbeslut, trafik, september 2022 


Utskotten 
• Delegeringsbeslut av socialutskottet enligt sammanträdesprotokoll 


daterat 2022-09-20 


• Delegeringsbeslut av samhällsbyggnadsutskottet enligt 
sammanträdesprotokoll 2022-09-15 


• Delegeringsbeslut av utbildningsutskottet enligt 
sammanträdesprotokoll 2022-10-17 


• Delegeringsbeslut av allmänna utskottet enligt 
sammanträdesprotokoll, 2022-09-12 
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Kommunstyrelsens presidium 


• Inlämning av underlag till elnätsföretag för prioritering av samhällsviktiga 
elanvändare – Styrel, dnr 2022/1095 


Personalärenden 
• Personalärenden/nya anställningar september 2022  


Kommunstyrelsens beslut 
1. Godkänna redovisning av de delegeringsbeslut som förtecknas i 


protokoll och listor per den 7 november 2022. 


Beslutet skickas till 
Administrativ service  
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§ 163 Dnr 2022/1140 


Sammanträdesordning kommunstyrelsen 2023 


Beskrivning av ärendet 
Förvaltningen har tagit fram förslag till sammanträdesordning för 
kommunstyrelsen 2023. Förslag till tider: 


• 30 januari 


• 6 mars 


• 3 april 


• 8 maj 


• 14 juni 


• 11 september 


• 18 oktober 


• 27 november 
Samtliga sammanträden börjar kl 13 om inget annat anges i kallelsen. 
Information till kommunstyrelsen äger rum kl 09.00 samma dag om inte 
annat anges i kallelsen. 


Kommunstyrelsens beslut 
1. Fastställa sammanträdesordning för kommunstyrelsen 2023. 


Beslutet skickas till 
Kommunfullmäktige 
Kommundirektör 
Sektorchefer 
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§ 164 Dnr 2022/375 


Kommunstyrelsens ordförande informerar 2022 


Beskrivning av ärendet 
Kommunstyrelsens ordförande, Ulrika Liljeberg, informerar om: 


• Den 2 december är det ägarråd med Dala Energi 


Kommunstyrelsen beslut 
1. Lägga informationen till handlingarna. 
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