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§ 143 Dnr 2022/580 

Skattesats 2023 

Beskrivning av ärendet 
Beslut om skattesats fattas vanligtvis i samband med beslut om Mål och 
Budget och finansiella mål.   
Enligt KL 11 kap 8 § ska förslag till budget upprättas av kommunstyrelsen 
före oktober månads utgång. Om det finns särskilda skäl för det, får 
budgetförslaget upprättas i november månad. I så fall ska styrelsen före 
oktober månads utgång föreslå skattesats för kommande år.  
Mot bakgrund av valet 2022 och förmodade förändringar i den styrande 
majoriteten bedöms särskilda skäl föreligga. Kommunstyrelsen föreslår 
därmed i detta beslut enbart skattesats för 2023. Budgetförslaget kommer 
upprättas under november månad.  
Om budgeten inte kan fastställas av fullmäktige före november månads 
utgång, ska fullmäktige ändå fastställa skattesatsen i november. Budgeten 
kan därefter fastställas före december månads utgång. Fullmäktige får då 
fastställa en annan skatte- eller avgiftssats än den som har bestämts tidigare. 
Förvaltningens förslag till Mål och Budget utgår från oförändrad kommunal 
skattesats, därmed föreslås skattesatsen vara 21,82 procent för 2023.  

Beslutsunderlag 
Tjänsteutlåtande, daterat 2022-10-18 

Kommunstyrelsens förslag till beslut i kommunfullmäktige 
1. Fastställa skattesatsen för Leksands kommun 2023 till 21,82 kr  

Beslutet skickas till 
Kommunfullmäktige 
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§ 144 Dnr 2022/1155 

Delårsbokslut per den 31 augusti med helårsprognos 
2022 

Beskrivning av ärendet 
I delårsbokslutet redovisar kommunen ett överskott på ca 66 mkr, och 
koncernen ett överskott på 90 mkr. Resultatet vid delår speglar inte fullt ut 
det prognostiserade årsresultatet då semesterlöneskulden ökar under hösten 
vilket kostnadsbelastar verksamheten löpande.  
Det prognostiserade helårsresultatet för kommunen är ett överskott på 41,6 
mkr vilket skulle innebära en resultatförbättring med ca 21,7 mkr jämfört 
med budget. Prognosen för koncernen är 47,8 mkr jämfört med budget på 23 
mkr. Det positiva resultatet är först och främst ett resultat av högre skatter 
och bidrag där kommunen erhållit ersättning för sjuklönekostnader även 
under 2022 med drygt 6 mkr och prestationsbaserade bidrag inom 
äldreomsorgen med total 16 mkr varav 6 mkr bokförs mot 2022 års resultat. 
Även avskrivningarna är lägre än budget då planerade projekt blivit 
försenade.  Kommunen har lägre takt i planerad utveckling av verksamhet då 
den omstart som förväntades efter pandemin delvis kom av sig i och med det 
förändrade säkerhetspolitiska läget och omprioriteringar i verksamheten.  
Fram till 31 augusti 2021 hade endast 37%  av kommunens totala 
investeringsram utnyttjats. För helåret ligger prognosen på 63% av beviljad 
ram.  Investeringstakten i kommunen har påverkats genom att en del 
exploateringsprojekt inte kommit igång.  
Den verksamhetsmässiga måluppfyllelsen bedöms vid årets slut vara 
godkänd för 8 mål. Två av målen bedöms inte nås under året. 
Kommunen förväntas nå fyra av de fem finansiella målen. Målet om att 
sektorerna ska hålla budget bedöms inte nås även om den totala avvikelsen 
prognostiseras till under 1%, då avvikelsen inom de enskilda sektorerna 
bedöms bli relativt hög.   

Beslutsunderlag 
Delårsrapport per den 2022-08-31 
Tjänsteutlåtande, daterat 2022-10-14 
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Kommunstyrelsens förslag till beslut i kommunfullmäktige 
1. Godkänna delårsbokslut per den 31 augusti 2022. 

Kommunstyrelsens beslut 
1. Överlämna delårsbokslut per den 31 augusti 2022 till revisorerna för 

granskning.  

Beslutet skickas till 
Kommunfullmäktige 
Kommunens revisorer 
Kommundirektör Caroline Smitmanis Smids 
Ekonomichef Ann-Charlotte Zakrisson 
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§ 145 Dnr 2016/716 

Delbeslut rörande genomförande av projekt "Våra 
vägar i Leksand" - Begäran om vilandeförklaring av 
pågående lantmäteriförrättningar 
Sammanfattning 
Leksands kommun har tidigare beslutat om att ansöka om 
lantmäteriförrättningar för att bilda gemensamhetsanläggningar för vissa 
enskilda vägar inom Leksands kommun. Detta som ett led i arbetet att få till 
stånd aktiva väghållningsorganisationer för enskilda vägar där Leksands 
kommun idag bidrar med skötsel. 
I nuläget finns oklarheter som påverkar pågående lantmäteriförrättningar 
varför dessa bör vilandeförklaras. 
 
Beskrivning av ärendet 
Att en lantmäteriförrättning vilandeförklaras innebär att lantmäteriet inte 
fortsätter handlägga ärendet innan den fråga som är av vikt för den fortsätta 
handläggningen av ärendet är avgjord. 
När frågan som ligger till grund för vilandeförklaringen är avgjord kommer 
lantmäteriförrättningen återupptas.    

Sektorns/avdelningens bedömning 
Lantmäteriförrättningarna för de enskilda vägarna har pausats fram till och 
med den sista oktober i år. Från och med den 1 november kommer 
Lantmäteriets handläggning att återupptas.  
Efter höstens val finns ännu inget färdigt styre för Leksands kommun och 
innan årsskiftet, då en ny kommunstyrelse tillträder, är det inte klart vilken 
styrning och budget som kommer gälla för kommande år och mandatperiod. 
Vidare finns oklarheter gällande utfall av pågående rättsliga prövningar av 
ett flertal politiska beslut som påverkar förutsättningar för blivande 
gemensamhetsanläggningar. Utifrån det görs bedömningen att 
lantmäteriförrättningarna för de enskilda vägarna bör vilandeförklaras. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteutlåtande, daterat 2022-10-27 
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Kommunstyrelsens beslut 
1. Kommunstyrelsen begär att Lantmäteriet vilandeförklarar de 

förrättningar som gäller de enskilda vägarna som kommunen ansökt om. 

Beslutet skickas till 
Mark- och exploateringsingenjör David Vildemo 
Trafikenheten  
Sektorchef Åke Sjöberg 
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§ 143 Dnr 2022/580 


Skattesats 2023 


Beskrivning av ärendet 
Beslut om skattesats fattas vanligtvis i samband med beslut om Mål och 
Budget och finansiella mål.   
Enligt KL 11 kap 8 § ska förslag till budget upprättas av kommunstyrelsen 
före oktober månads utgång. Om det finns särskilda skäl för det, får 
budgetförslaget upprättas i november månad. I så fall ska styrelsen före 
oktober månads utgång föreslå skattesats för kommande år.  
Mot bakgrund av valet 2022 och förmodade förändringar i den styrande 
majoriteten bedöms särskilda skäl föreligga. Kommunstyrelsen föreslår 
därmed i detta beslut enbart skattesats för 2023. Budgetförslaget kommer 
upprättas under november månad.  
Om budgeten inte kan fastställas av fullmäktige före november månads 
utgång, ska fullmäktige ändå fastställa skattesatsen i november. Budgeten 
kan därefter fastställas före december månads utgång. Fullmäktige får då 
fastställa en annan skatte- eller avgiftssats än den som har bestämts tidigare. 
Förvaltningens förslag till Mål och Budget utgår från oförändrad kommunal 
skattesats, därmed föreslås skattesatsen vara 21,82 procent för 2023.  


Beslutsunderlag 
Tjänsteutlåtande, daterat 2022-10-18 


Kommunstyrelsens förslag till beslut i kommunfullmäktige 
1. Fastställa skattesatsen för Leksands kommun 2023 till 21,82 kr  


Beslutet skickas till 
Kommunfullmäktige 
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§ 144 Dnr 2022/1155 


Delårsbokslut per den 31 augusti med helårsprognos 
2022 


Beskrivning av ärendet 
I delårsbokslutet redovisar kommunen ett överskott på ca 66 mkr, och 
koncernen ett överskott på 90 mkr. Resultatet vid delår speglar inte fullt ut 
det prognostiserade årsresultatet då semesterlöneskulden ökar under hösten 
vilket kostnadsbelastar verksamheten löpande.  
Det prognostiserade helårsresultatet för kommunen är ett överskott på 41,6 
mkr vilket skulle innebära en resultatförbättring med ca 21,7 mkr jämfört 
med budget. Prognosen för koncernen är 47,8 mkr jämfört med budget på 23 
mkr. Det positiva resultatet är först och främst ett resultat av högre skatter 
och bidrag där kommunen erhållit ersättning för sjuklönekostnader även 
under 2022 med drygt 6 mkr och prestationsbaserade bidrag inom 
äldreomsorgen med total 16 mkr varav 6 mkr bokförs mot 2022 års resultat. 
Även avskrivningarna är lägre än budget då planerade projekt blivit 
försenade.  Kommunen har lägre takt i planerad utveckling av verksamhet då 
den omstart som förväntades efter pandemin delvis kom av sig i och med det 
förändrade säkerhetspolitiska läget och omprioriteringar i verksamheten.  
Fram till 31 augusti 2021 hade endast 37%  av kommunens totala 
investeringsram utnyttjats. För helåret ligger prognosen på 63% av beviljad 
ram.  Investeringstakten i kommunen har påverkats genom att en del 
exploateringsprojekt inte kommit igång.  
Den verksamhetsmässiga måluppfyllelsen bedöms vid årets slut vara 
godkänd för 8 mål. Två av målen bedöms inte nås under året. 
Kommunen förväntas nå fyra av de fem finansiella målen. Målet om att 
sektorerna ska hålla budget bedöms inte nås även om den totala avvikelsen 
prognostiseras till under 1%, då avvikelsen inom de enskilda sektorerna 
bedöms bli relativt hög.   


Beslutsunderlag 
Delårsrapport per den 2022-08-31 
Tjänsteutlåtande, daterat 2022-10-14 
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Kommunstyrelsens förslag till beslut i kommunfullmäktige 
1. Godkänna delårsbokslut per den 31 augusti 2022. 


Kommunstyrelsens beslut 
1. Överlämna delårsbokslut per den 31 augusti 2022 till revisorerna för 


granskning.  


Beslutet skickas till 
Kommunfullmäktige 
Kommunens revisorer 
Kommundirektör Caroline Smitmanis Smids 
Ekonomichef Ann-Charlotte Zakrisson 
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§ 145 Dnr 2016/716 


Delbeslut rörande genomförande av projekt "Våra 
vägar i Leksand" - Begäran om vilandeförklaring av 
pågående lantmäteriförrättningar 
Sammanfattning 
Leksands kommun har tidigare beslutat om att ansöka om 
lantmäteriförrättningar för att bilda gemensamhetsanläggningar för vissa 
enskilda vägar inom Leksands kommun. Detta som ett led i arbetet att få till 
stånd aktiva väghållningsorganisationer för enskilda vägar där Leksands 
kommun idag bidrar med skötsel. 
I nuläget finns oklarheter som påverkar pågående lantmäteriförrättningar 
varför dessa bör vilandeförklaras. 
 
Beskrivning av ärendet 
Att en lantmäteriförrättning vilandeförklaras innebär att lantmäteriet inte 
fortsätter handlägga ärendet innan den fråga som är av vikt för den fortsätta 
handläggningen av ärendet är avgjord. 
När frågan som ligger till grund för vilandeförklaringen är avgjord kommer 
lantmäteriförrättningen återupptas.    


Sektorns/avdelningens bedömning 
Lantmäteriförrättningarna för de enskilda vägarna har pausats fram till och 
med den sista oktober i år. Från och med den 1 november kommer 
Lantmäteriets handläggning att återupptas.  
Efter höstens val finns ännu inget färdigt styre för Leksands kommun och 
innan årsskiftet, då en ny kommunstyrelse tillträder, är det inte klart vilken 
styrning och budget som kommer gälla för kommande år och mandatperiod. 
Vidare finns oklarheter gällande utfall av pågående rättsliga prövningar av 
ett flertal politiska beslut som påverkar förutsättningar för blivande 
gemensamhetsanläggningar. Utifrån det görs bedömningen att 
lantmäteriförrättningarna för de enskilda vägarna bör vilandeförklaras. 


Beslutsunderlag 
Tjänsteutlåtande, daterat 2022-10-27 
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Kommunstyrelsens beslut 
1. Kommunstyrelsen begär att Lantmäteriet vilandeförklarar de 


förrättningar som gäller de enskilda vägarna som kommunen ansökt om. 


Beslutet skickas till 
Mark- och exploateringsingenjör David Vildemo 
Trafikenheten  
Sektorchef Åke Sjöberg 
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