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KALLELSE
Datum

2020-10-30
Kommunstyrelsen
Björn Arrias

Kommunstyrelsens ledamöter
Ersättare för kännedom

Kommunstyrelsen
Kommunhuset

Plenisalen

Måndagen

den 9 november 2020

kl. 13.00

Information

Av smittskyddsskäl ser vi gärna att icke tjänstgörande som vill delta vid
sammanträdet gör detta på distans. Även ledamöter som så önskar kan delta
på detta sätt. Separat länk kommer att skickas ut.
Det är inget informationsmöte på förmiddagen.
Ärenden med förslag till beslut
1

Val av justerare

2

Kommundirektören informerar

3

Utskottsordförandena informerar

4

Budget 2021-2023
Till detta ärende bifogas endast utdrag kommunstyrelsens
sammanträdesprotokoll, daterat 2020-10-26.

2020/478

Alliansens förslag till budget 2021-2023 samt förvaltningens
underlag och förslag till beslut finns i handlingarna till
kommunstyrelsens sammanträde den 26 oktober 2020.
Ärendet lämnas till detta möte utan förslag till beslut.
5

VA-taxa 2021
Förslag till beslut

2020/1230

Kommunstyrelsens förslag till beslut i kommunfullmäktige

1. Anta taxa för allmänna vattentjänster (VA-taxa) för 2021, i
enlighet med förslaget.
2. Ny taxa gäller från 1 januari 2021 och ersätter tidigare taxa.

1

2
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Avfallstaxa 2021
Förslag till beslut

2020/1231

Kommunstyrelsens förslag till beslut i kommunfullmäktige

1. Anta avfallstaxa för 2021, i enlighet med förslaget.
2. Ny taxa gäller från 1 januari 2021 och ersätter tidigare taxa.
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Taxa för Brandkåren Norra Dalarna 2021
Förslag till beslut

2020/868

Kommunstyrelsens förslag till beslut i kommunfullmäktige

1. Anta taxa för Brandkåren Norra Dalarna, i enlighet med
förslaget.
2. Ny taxa gäller från 1 januari 2021 och ersätter tidigare taxa.
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Finanspolicy Leksands kommunkoncern
Förslag till beslut

2019/1402

Kommunstyrelsens förslag till beslut i kommunfullmäktige

1. Anta finanspolicy för Leksands kommunkoncern i enlighet
med förslaget.
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Låneram för Leksands kommun
Förslag till beslut

2020/478

Kommunstyrelsens förslag till beslut i kommunfullmäktige

1. Höja låneramen för Leksand kommun till 550 miljoner
kronor.
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Länsövergripande skolskjutsreglemente
Förslag till beslut

2020/1206

Kommunstyrelsens förslag till beslut i kommunfullmäktige

1. Anta länsövergripande skolskjutsreglemente inklusive
ramverket i den lokala bilagan, i enlighet med förslaget.
2. Reglementet gäller från 1 januari 2021 och ersätter
reglementet beslutat av fullmäktige 2009-06-15, § 70.
11

Överförmyndare i samverkan i övre Dalarna –
samverkansavtal
Förslag till beslut
Kommunstyrelsens förslag till beslut i kommunfullmäktige

1. Godkänna avtal mellan Leksand, Mora, Orsa, Älvdalen,
Rättvik och Vansbro kommuner om samverkan gällande
gemensam organisation för överförmyndarnas verksamhet.
2. Avtalet gäller från och med den 1 januari 2021 och ersätter
tidigare avtal.

2

2020/1109

3
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Förlängning av nuvarande miljömål för Leksands
kommun
Förslag till beslut

2019/1017

Kommunstyrelsens förslag till beslut i kommunfullmäktige

1. Nuvarande miljömål gäller till och med den 31 december
2021, förutsatt att fullmäktige inte beslutar om nya miljömål
innan dess.
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Förslag till detaljplan för Torget (Noret 61:1)
Förslag till beslut

2018/674

Kommunstyrelsens beslut

1. Godkänna granskningsutlåtandet
2. Anta detaljplan för Torget (Noret 61:1), i enlighet med
förslaget.
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Kommunstyrelsens reglemente
Förslag till beslut

2019/1493

Kommunstyrelsens förslag till beslut i kommunfullmäktige

1. Anta reglemente för kommunstyrelsen i Leksands kommun, i
enlighet med förslaget.
2. Reglementet ska tillämpas från den 1 januari 2021, då
motsvarande reglemente, antaget av kommunfullmäktige den
10 juni 2013, § 68, upphör att gälla.
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Bestämmelser om kommunstyrelsens utskott och dess
arbetsformer
Förslag till beslut

2020/1269

Kommunstyrelsens beslut

1. Anta Bestämmelser om kommunstyrelsens utskott och dess
arbetsformer, i enlighet med förslaget.
2. Beslutet enligt första punkten gäller från 1 januari 2021 och
under förutsättning att kommunfullmäktige antar föreslaget
nytt reglemente för kommunstyrelsen (KOS 2019/1493).
16

Instruktion till kommundirektören
Förslag till beslut
Kommunstyrelsens beslut

1. Fastställa instruktion för kommundirektören, i enlighet med
förslaget.
2. Instruktionen gäller från 1 januari 2021.

3

2020/1093

4
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Direktiv till tillfällig fullmäktigeberedning –
Arvodesberedning
Förslag till beslut

2020/796

Kommunstyrelsens förslag till beslut i kommunfullmäktige

1. Tillsätta kommunfullmäktigeberedning om arvoden under
tidsperioden 2021-01-01 — 2021-11-30.
2. Anta direktivet för den tillfälliga fullmäktigeberedningen om
arvoden, i enlighet med förslaget.
3. Delrapportering av beredningens arbete ska ske vid
kommunfullmäktiges sammanträde i juni 2021.
4. Arvodesberedningens uppdrag med förslag till beslut ska
lämnas i sådan tid att förslag till beslut kan beredas av
kommunstyrelsen inför slutligt beslut i fullmäktige i samband
med att arvodesberedningen upphör, senast vid utgången av
november 2021.
Till fullmäktige tillkommer även ett valärende avseende
beredningen.
18

Sammanträdesordning 2021
Förslag till beslut

2020/1065

Kommunstyrelsens beslut

1. Fastställa sammanträdesordning för 2021, i enlighet med
förslaget.
2. Sammanträdena börjar kl. 13.00 om inte annat anges i
kallelsen.
19

Anmälan av fattade delegeringsbeslut
Förslag till beslut
Kommunstyrelsens beslut

1. Godkänna redovisning av de delegationsbeslut som förtecknas
i protokoll och listor per den 29 oktober 2020.
20

Kommunstyrelsens ordförande informerar

Ulrika Liljeberg (C)
Ordförande

4
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§ 90

Dnr 2020/478

Budget 2021-2023
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 2021-2023 baserar sig på tidigare beslutade ramar för
2020-2022 inklusive de åtgärder som ingick där. Justeringar har gjorts för
ändrade volymer (fler/färre barn/elever/äldre) inom verksamheterna i
utbildningssektorn samt i den sociala sektorn. Budgeten har även justerats
för aktuella kapital- och lönekostnader samt pensioner.
Förvaltningens förslag präglas av den osäkerhet som den globala ekonomin
har medfört avseende både skatteintäkter och kommunens verksamhet.
Bland annat har inte de besparingar och effektiviseringar som beslutades av
kommunfullmäktige förra året inte fullt ut kunnat implementeras och mot
bakgrund av detta anser förvaltningen att inga nya besparingar bör läggas för
2021. Kommunen har avsatt delar av tidigare års överskott i en
resultatutjämningsreserv (RUR) för att kunna utjämna
konjunktursvängningar, totalt omfattar reserven 60,6 miljoner kronor.
Underskottet för 2021 föreslås täckas av resultatutjämningsreserven.
Vid dagens sammanträde presenterar Alliansen (Centerpartiet, Moderaterna,
Kristdemokraterna och Liberalerna) sitt förslag till budget 2021-2023.
Alliansens bedömning
Alliansen delar förvaltningens bedömning att det, mot bakgrund av den
pågående pandemin och de stora osäkerhetsfaktorer som följt, inte är aktuellt
med ytterligare besparingar i kommunens verksamheter. Dock behöver
nödvändiga volymjusteringar göras utifrån förändringar av antal barn, elever
och äldre i våra verksamheter. Vi ser vikten av att snarast inleda arbetet med
att genomlysa både verksamheter och interna styrmodeller i syfte att
identifiera lämpliga åtgärder för en budget i balans för kommande år.
Den pågående pandemin har tydligt visat att kommunens verksamhet är
mycket viktig och efterfrågad. Under det gångna året har vi sett nya
arbetssätt och metoder inom både politik och förvaltning. Vi har fått anpassa
en del av det vi gör, men vi har även haft starkt fokus på att de större
utvecklingsprojekten som t ex fortsatt byggande av bostäder, sporthall och
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ett nytt särskilt boende har prioriterats. Med den osäkerhet som råder om
bl.a. den ekonomiska utvecklingen så är det viktigare än någonsin att
använda de resurser – både personella och finansiella – på bästa sätt. Vi
kommer därför föreslå kommunstyrelsen att under 2021 ha fem särskilda
fokusområden – grundskola, LSS, miljö, digitalisering och arbetsmiljö.
Dessa områden är av stor vikt för att vi ska vara en attraktiv kommun som vi
är och fortsatt vill vara. Dessa fokusområden kompletterar arbetet med den
av kommunfullmäktige beslutade visionen och de tio beslutade målen.
Arbetet med dessa fokusområden innebär djupare kunskapsinhämtning,
uppföljning och förstärkt dialog mellan KS/utskotten och
förvaltningen/sektorerna inom just dessa områden.
Vi föreslår att det friskvårdsbidrag som finns med i förvaltningens förslag
ytterligare utreds och därför minskas den budgetposten till 500 000 kronor
för 2021. Anledningen till att en utredning behövs är att se över hur
kommunen med ett friskvårdsbidrag kan minska sjukskrivningarna och vilka
andra åtgärder som behövs för att minska sjuktalen. I enlighet med den
fastighetsutredning som gjorts av förvaltningen tillförs 500 000 kronor under
2021 för att skapa en tjänst som fastighetschef/lokalstrateg.
Som det står i förvaltningens förslag har kommunen med anledning av de
höga ambitioner ett stort investeringsbehov. Detta gör det extra viktigt med
en budget i balans kommande år för att ekonomiskt kunna genomföra våra
ambitioner. Det är även viktigt att vi har en gedigen process för själva
besluten kring våra satsningar. Allmänna utskottet har därför redan gett
förvaltningen i uppdrag att under våren 2021 redovisa förslag på en
förbättrad investeringsprocess.
Därför förslås att ett antal objekt lyfts ut ur förvaltningens förslag till
investeringar för att sedan kunna redovisas, bedömas och beslutas i enlighet
med de nya rutinerna. Det avser nytt särskilt boende Edshult, förskolorna
Igelkotten och Rosen, matsalar vid Gästis och Åkerö skola samt båthamn
Finnviken.
Alliansen prioriterar dock redan nu 14 miljoner kronor under åren 2021-2024
för investeringar inom grundskolan främst syftande till en bättre arbetsmiljö
för både medarbetare och elever.
Beslutsunderlag
Alliansens förslag till budget 2021-2023, daterad 2020-10-26
Utdrag ur allmänna utskottets sammanträdesprotokoll, daterat 2020-10-12,
§ 57
Tjänsteutlåtande, daterat 2020-09-30
Kompletterande tjänsteutlåtande, daterat 2020-10-16
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Förvaltningens förslag till mål och budget 2021-2023 inklusive
investeringsbudget 2021-2024
Yrkanden
Ulrika Liljeberg (C), Sebastian Larsson (M), Per Wiman (KD) och Aarno
Magnusson (C) yrkar bifall till Alliansens förslag till budget 2020-2023.
Kommunstyrelsens förslag till beslut i kommunfullmäktige
1. Fastställa skattesatsen för Leksands kommun 2021 till 21,82 kr per
skattekrona.
2. Anta förvaltningens förslag till verksamhetsmässiga och finansiella mål
och ramarna för budget 2021-2023 samt investeringsbudget 2021-2024,
med de förändringar som angetts ovan.
3. Uppdra till förvaltningen att med anledning av kommunsektorns nya
ekonomiska situation inför 2022 utreda de nuvarande finansiella målen
och återkomma med förslag till nya långsiktigt hållbara finansiella mål.
4. Uppdra till förvaltningen att utreda och lämna förslag till
kommunstyrelsen på hur kommunens friskvårdsarbete för personalen ska
utformas och genomföras på lämpligast sätt utifrån de behov som finns.
5. Uppdra till förvaltningen att ta fram dels ett förslag till ändringsbudget
för beslut före juli 2021, dels ett förslag på en budget i balans för 2022.
Deltar inte i beslutet
Viktor Zakrisson (S), Ingrid Rönnblad (S), Jan-Olof Karlsson (S), Andreas
Ruuth (SD), Inga Westlund (V), Jimmy Karlsson (BP) deltar inte i
ovanstående beslut.
Beslutet skickas till
Kommunfullmäktige
Kommundirektör Göran Wigert
Ekonomichef Lotta Zackrisson
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Datum

2020-09-24
På uppdrag av Leksand Vatten AB

Till:

Leksands kommun

VA-taxa 2021
Rekommendation till beslut

Styrelsen i Leksand Vatten AB föreslår kommunfullmäktige i Leksands
kommun att anta följande förslag:


Brukningsavgifterna höjs med 5 %



Anläggningsavgiften höjs med 10 %

Bakgrund

VA-kollektivet ska bära sina egna kostnader.
Slutsats

Med hänsyn tagen till ovanstående föreslås brukningsavgifterna höjs med 5 %
och anläggningsavgiften höjs med 10 %.

Dala Vatten och Avfall AB
Anders Hellman
Affärsområdeschef VA

Dala Vatten och Avfall AB, Box 234, 793 25 Leksand  Besöksadress Tallskogsvägen 1, 793 35 Leksand
Kundservice 020-200 210  E-post info@dvaab.se  Hemsida  Organisationsnummer 556714-8555
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Taxa för allmänna
vattentjänster
Leksands kommun 2021

Antagen av Kommunfullmäktige i Leksand den 2020-11-xx, § yy, Dnr 2020/xyzz

10

Taxa för allmänna vattentjänster, Leksands kommun 2021
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Taxa för Leksands kommuns allmänna
vatten- och avloppsanläggning (§§ 1–4)
Antagen av kommunfullmäktige den 2019-11-xx, § yy, Dnr 2020/xyz
Huvudman för den allmänna vatten- och avloppsanläggningen är Leksand Vatten
AB, nedan kallad LVAB. Avgifter enligt denna taxa skall betalas till Leksand Vatten
AB, c/o Dala Vatten och Avfall AB.

§1
För att täcka nödvändiga kostnader för Leksands kommuns allmänna
vatten- och avloppsanläggning skall ägare av fastighet eller annan
avgiftsskyldig inom anläggningens verksamhetsområde betala avgifter
enligt denna taxa.
Avgiftsskyldig är alternativt den som enligt 2 och 4 §§ Lagen om allmänna
vattentjänster (2006:412) jämställs med fastighetsägare. Avgiftsskyldig för
ändamålet Dg (se nedan punkt 4.1) är även den som ansvarar för att allmän
platsmark ställs i ordning och underhålls, om förutsättningarna i 27 § i Lagen
om allmänna vattentjänster är uppfyllda.

§2
Avgifterna utgörs av anläggningsavgifter och brukningsavgifter.

§3
I dessa taxeföreskrifter avses med
Bostadsfastighet: fastighet som uteslutande eller huvudsakligen är bebyggd
eller enligt beviljat bygglov avses att bebyggas för bostadsändamål. Med
bostadsfastighet jämställs fastighet som uteslutande eller huvudsakligen är
bebyggd, eller enligt beviljat bygglov avses att bebyggas, för vissa andra
ändamål där lokalytan är det viktigaste sett från användarsynpunkt.
Exempel på sådana byggnader är:
Kontor
Förvaltning
Butiker
Utställningslokaler
Hotell
Restauranger
Småindustri
Utbildning

Stormarknader
Sporthallar
Hantverk
Sjukvård

Lagerlokaler

Annan fastighet: fastighet som uteslutande eller huvudsakligen är bebyggd eller
enligt beviljat bygglov avses att bebyggas för annat ändamål än bostadsändamål och som inte enligt ovan jämställs med bostadsfastighet.
Obebyggd fastighet: fastighet som enligt detaljplan är avsedd för bebyggande,
men inte ännu bebyggts.
3
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Lägenhet: ett eller flera utrymmen i bostadsbyggnad som i upplåtelsehänseende
bildar en enhet, innehållande minst kök/kokvrå, toalett och tvättmöjlighet.
I fråga om sådana utrymmen i fastighet som jämställs med bostadsfastighet
som används för i § 3 första stycket avsedda ändamål, räknas antalet lägenheter
ut enligt följande:
Bruttoarea (BTA) enligt Svensk
Standard SS 21054:2009

Lägenheter

Högst 1000 m²

1 lägenhet för varje påbörjad
200-tal m² bruttoarea

1001 m² - 5200 m²

1 lägenhet för varje påbörjad
300-tal m² bruttoarea

Större än 5200 m²

1 lägenhet för varje påbörjad
400-tal m² bruttoarea

För fastigheter som är jämställda med bostadsfastighet och innehåller sådana
utrymmen i byggnader som är utformade som lagerlokal, uppställning,
kallförråd m.m. och är i avsaknad av spill- och renvatteninstallationer, skall
ytor utöver 200 m² ej räknas in i bruttoarea (BTA).
Allmän platsmark: mark som i detaljplan enligt Plan- och bygglagen
(2010:900) redovisas som allmän plats, eller om marken inte omfattas av
detaljplan, väg eller mark som i övrigt motsvarar sådan mark.

§4
4.1

Avgift tas ut för nedan angivna ändamål:

Ändamål

Anläggningsavgift

Brukningsavgift

V, vattenförsörjning

Ja

Ja

S, spillvattenavlopp

Ja

Ja

Df, dag- och dränvattenavlopp från fastighet

Ja

Ja

Dg, dagvattenavlopp från allmän platsmark

Ja

Nej

4,2
Avgiftsskyldighet för vart och ett av ändamålen V, S och Df inträder
när LVAB upprättat förbindelsepunkt för ändamålet och informerat
fastighetsägaren om förbindelsepunktens läge.
Avleds Df till den allmänna anläggningen utan att förbindelsepunkt upprättats,
inträder avgiftsskyldighet när åtgärder för bortledandet av dagvatten blivit
utförda och fastighetsägaren informerats om detta.
Härvid förutsätts att samtliga i 24 § första stycket 1 och 2 i Lagen om allmänna
vattentjänster angivna förutsättningar för avgiftsskyldighet är uppfyllda.
4
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4.3
Avgiftsskyldighet för ändamålet Dg inträder när åtgärder för bortledande av dagvatten blivit utförda och fastighetsägaren informerats om detta.
4.4
Avgiftsskyldighet för ändamålet Dg gäller även den som ansvarar för
att allmän platsmark ställs i ordning och underhålls, om förutsättningarna i 27 §
i Lagen om allmänna vattentjänster är uppfyllda.
4.5
Anläggningsavgift skall beräknas enligt taxa som gäller vid den
tidpunkt när avgiftsskyldighet inträder.

5
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Anläggningsavgifter (§§ 5–13)
Avgifter för allmänna vattentjänster är belagda med lagstadgad mervärdesskatt.

§5
5.1
För bostadsfastighet och därmed jämställd fastighet skall erläggas
anläggningsavgift.
Avgift utgår per fastighet med:
Utan moms

a)

en avgift avseende framdragning av varje
uppsättning servisledningar till
förbindelsepunkter för V, S och Df

b)

en avgift avseende upprättande av varje
uppsättning förbindelsepunkter för V, S och Df
en avgift per lägenhet för bostads- och därmed
jämställd fastighet
enligt följande intervall per fastighet:
1-10 lägenheter (100 %)
11-20 lägenheter (90%)
21-30 lägenheter (88%)
31 –

lägenheter (86%)

c)*

d)**

en grundavgift för bortledande av Df, om
bortledande av dagvatten sker utan att
förbindelsepunkt för Df upprättats.

Med moms

87 408 kronor
79 464 kronor

109 260 kronor
99 330 kronor

109 096 kronor
99 176 kronor

136 370 kronor
123 970 kronor

21 199,20
19 272,00
19 079,28
17 344,80
18 655,28
16 959,36
18 231,28
16 573,60

kronor
kronor
kronor
kronor
kronor
kronor
kronor
kronor

24 200 kronor
22 000 kronor

26 499,00
24 090,00
23 849,10
21 681,00
23 319,10
21 199,20
22 789,10
20 717,40

30 250 kronor
27 500 kronor

* Avgift enligt 5.1 c) tas endast ut för 1 lägenhet per småhusfastighet.
**Avgift enligt 5.1 d) tas ej ut om avgift uttages för Df enligt 5.1 a) och b). I det fall avgift
enligt 5.1 d) tas ut reduceras avgift enligt 5.1 a) och 5.1 b) enligt § 8 eftersom servisledning
och förbindelsepunkt i detta fall inte lagts respektive upprättats.

5.2
Är förbindelsepunkt gemensam*) för två eller flera fastigheter, fördelas
avgifter enligt 5.1 a) lika mellan fastigheterna.
*) Särskild överenskommelse måste träffas med LVAB om detta. Normalt ska
varje fastighet ha en egen förbindelsepunkt.
5.3
Lägenhetsantalet bestäms efter de ritningar enligt vilka bygglov
beviljats, eller efter annan ritning eller uppmätning som LVAB godkänner.
5.4
Dras ytterligare servisledningar fram och upprättas ytterligare
förbindelsepunkter, skall erläggas avgifter enligt 5.1 a) och b), multiplicerade
med 0,5.
5.5
Sker om- eller tillbyggnad, uppförs ytterligare byggnad eller ersätts
riven bebyggelse på fastighet skall erläggas avgift enligt 5.1 c) för varje
tillkommande lägenhet (gäller ej småhusfastighet).
5.6
Med fastighet avses egendom redovisad i fastighetsregister såsom en
självständig rättslig enhet. Avstyckas fastighet från tidigare bildad rättslig
fastighet, ska ny förbindelsepunkt upprättas och nya avgifter enligt § 5
erläggas.
6
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5.7
Tillkommer bortledning av Df till den allmänna anläggningen utan att
förbindelsepunkt för Df upprättats, skall erläggas avgift enligt 5.1 d).

§6
6.1

För annan fastighet skall erläggas anläggningsavgift.

Avgift utgår per fastighet med:
Utan moms
a)

b)

en avgift avseende framdragning av varje
uppsättning servisledningar till
förbindelsepunkter för V, S och Df
en avgift avseende upprättande av varje
uppsättning förbindelsepunkter för V, S
och Df

c)
en avgift per m2 tomtyta
d)*

en grundavgift för bortledande av Df, om
bortledande av dagvatten sker utan att
förbindelsepunkt för Df upprättats.

Med moms

87 408 kronor
79 464 kronor

109 260 kronor
99 330 kronor

109 096 kronor
99 176 kronor

136 370 kronor
123 970 kronor

28,64 kronor
26,00 kronor

35,80 kronor
32,50 kronor

24 200 kronor
22 000 kronor

30 250 kronor
27 500 kronor

*Avgift enligt 6.1 d) tas ej ut om avgift uttages för Df enligt 6.1 a) och b). I det fall avgift
enligt 6.1 d) tas ut reduceras avgift enligt 6.1 a) och 6.1 b) enligt § 8 eftersom servisledning
och förbindelsepunkt i detta inte lagts respektive upprättats.

6.2
Är förbindelsepunkt gemensam*) för två eller flera fastigheter, fördelas
avgifter enligt 6.1 a) lika mellan fastigheterna.
*) Särskild överenskommelse måste träffas med LVAB om detta. Normalt ska
varje fastighet ha en egen förbindelsepunkt.
6.3
Tomtytan utgörs av fastighetens areal enligt förrättningskarta,
nybyggnadskarta eller annan karta som LVAB godkänner.
6.4
LVAB kan, om godtagbar säkerhet ställs, medge anstånd med
erläggande av tomtyteavgift för andel av fastighets areal, motsvarande mark
som tillsvidare inte utnyttjas för verksamheten på fastigheten.
Anstånd medges för viss tid, högst 10 år. Om mark under anståndstiden genom
fastighetsbildningsåtgärd frångår fastigheten upphör anståndsmedgivandet att
gälla och resterande tomtyteavgift förfaller till betalning.
Utestående belopp löper med ränta enligt 5 § Räntelagen (SFS 1975:635) från
den dag anståndet beviljades tills anståndet upphör. För tid därefter utgår
dröjsmålsränta enligt 6 § Räntelagen.
6.5
Dras ytterligare servisledningar fram och upprättas ytterligare
förbindelsepunkter skall erläggas avgifter enligt 6.1 a) och b), multiplicerade
med 0,5.
6.6
Ökas fastighets tomtyta, skall erläggas avgift enligt 6.1 c) för
tillkommande tomtyta som härrör från fastighet för vilken tomtyteavgift inte
skall anses vara förut erlagd.
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6.7
Med fastighet avses egendom redovisad i fastighetsregister såsom en
självständig rättslig enhet. Avstyckas fastighet från tidigare bildad rättslig
fastighet, ska ny förbindelsepunkt upprättas och nya avgifter enligt § 6
erläggas.
6.8
Tillkommer bortledning av Df till den allmänna anläggningen utan att
förbindelsepunkt för Df upprättas, skall erläggas avgift enligt 6.1 d).

§7
7.1
För obebyggd fastighet inom detaljplan skall erläggas del av full
anläggningsavgift.
Avgift utgår per fastighet med:
Bostadsfastighet

Annan fastighet

Servisavgift

5.1 a)

100 %

6.1 a)

100 %

Avgift per uppsättning
förbindelsepunkt

5.1 b)

100 %

6.1 b)

100 %

Tomtyteavgift

-

6.1 c)

70 %

Lägenhetsavgift

5.1 c)

0%

Grundavgift för Df, om
förbindelsepunkt för Df
inte upprättats

5.1 d)

100 %

-

6.1 d)

100 %

Avgifterna är uttryckta i procent av full avgift.

7.2
Bebyggs obebyggd fastighet skall erläggas resterande avgifter enligt
följande:
Bostadsfastighet
Tomtyteavgift

-

Lägenhetsavgift

5.1 c)

Annan fastighet
6.1 c)

100 %

-

Avgifterna är uttryckta i procent av full avgift.
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§8
8.1
Föreligger inte avgiftsskyldighet för samtliga i 4.1 angivna
ändamål, skall erläggas reducerade avgifter enligt följande:
Avgifter för framdragen servisledning:
En ledning

70 % av avgift enligt 5.1 a) respektive 6.1 a)

Två ledningar

85 % av avgift enligt 5.1 a) respektive 6.1 a)

Tre ledningar

100 % av avgift enligt 5.1 a) respektive 6.1 a)

Avgifter i övrigt:
V

S

Df

Dg

Avgift per uppsättning FP

5.1 b)

30 %

50 %

20 %

-

Lägenhetsavgift

5.1 c)

30 %

50 %

-

20 %

Grundavgift Df utan FP

5.1 d)

-

-

100 %

-

6.1 b)

30 %

50 %

20 %

-

Tomtyteavgift

6.1 c)

30 %

50 %

-

20 %

Grundavgift Df utan FP

6.1 d)

-

-

100 %

-

Avgift per uppsättning FP

Avgifterna är uttryckta i procent av full avgift.

För avgiftsändamålet Df tas endast en av avgifterna ut enligt 5.1 b) respektive
5.1 d), eller 6.1 b) respektive 6.1 d).
8.2
Inträder avgiftsskyldighet för ändamål, för vilket avgiftsskyldighet inte
tidigare förelegat, skall erläggas avgifter enligt 8.1.

9
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§9
Den som svarar för att allmän platsmark ställs i ordning och underhålls
skall erlägga anläggningsavgift.
Avgift utgår med:

en avgift per m2 allmän platsmark för
anordnande av dagvattenbortledning.

Utan moms

Med moms

22,48 kr
20,40 kronor

28,10 kr
25,50 kronor

§ 10
Anläggningsavgifter enligt §§ 5–6 och 9 är baserade på indextalet för juni
2020 i konsumentprisindex, KPI. Indexreglering ska ske årligen den
1 januari enligt följande bestämmelser:
a) Tillägg eller avdrag på avgifterna görs med viss procent.
b)
Procenttalet erhålls genom att den i antal enheter uttryckta indexförändringen, som utgör skillnaden mellan index för juni månad året
innan och talet gällande juni 2020, räknas om till procent av sistnämnda
tal. Erhållet procenttal avrundas till närmast hela tal.
Tillägg eller avdrag avrundas i sin tur beträffande avgift enligt 5.1 a), b),
och d) samt 6.1 a), b) och d) till närmaste tiotal kronor, beträffande 6.1 c)
samt § 9 till närmaste tiotal ören.
Ändring av anläggningsavgifterna, utöver enligt ovan, kan beslutas av
Kommunfullmäktige i Leksands kommun i varje särskilt fall.

10
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§ 11
11.1 Om för viss eller vissa fastigheter kostnaden för att förse fastigheterna
med vatten och avlopp i beaktansvärd omfattning avviker från kostnaderna för
fastigheterna inom verksamhetsområdet i övrigt, skall enligt lagen om
allmänna vattentjänster avgifter utgå enligt särskilt antagen särtaxa.
Är det inte skäligt att för viss fastighet beräkna avgift enligt §§ 5–9 får LVAB i
stället komma överens med fastighetsägaren eller annan avgiftsskyldig om
avgiftens storlek.
11.2 Om kostnaden för att förse en grupp fastigheter med vatten och avlopp
överstiger 130 % av ordinarie anläggningsavgift per fastighet, ska fullmäktige
besluta om särtaxeområde och anläggningsavgift bestämmas enligt 11.3–11.5.
11.3 I de fall förhållandena (kostnaderna) inom ett område enligt 11.2
avsevärt varierar inom området, ska området indelas i mindre delområden som
vart och ett har sin egen avgift (taxa).
11.4 Aktuellt område förprojekteras. Kostnaderna för utbyggnaden
beräknas. Utbyggnadskostnaden fördelas på antalet fastigheter inom området.
Så länge utbyggnadskostnaden understiger 130 % av ordinarie anläggningsavgift per fastighet, betalar fastighetsägarna normal anläggningsavgift, vilket
innebär att ordinarie verksamhetsområde utökas till att även innefatta
utbyggnadsområdet. Om utbyggnadskostnaden däremot överstiger 130 % av
ordinarie anläggningsavgift per fastighet, bildas ett (eller flera) särtaxeområden
där fastighetsägarna betalar en förhöjd anläggningsavgift (en särtaxa).
Särtaxekunder kommer i dessa områden att betala en anläggningsavgift
bestående av normal anläggningsavgift plus den kostnad för utbyggnaden som
överstiger 130 % av ordinarie anläggningsavgift.
Vid beräkning av särtaxa ska hänsyn tas till ytterligare bebyggelse inom
området som kan antas ske inom en tioårsperiod. Tillkommer inte någon
bebyggelse i området fördelas hela kostnaden på de redan befintliga
fastigheterna.
11.5 LVAB fastställer avgiften, för det aktuella området. I de fall
utbyggnadskostnaden understiger beräknad kostnad, men ändå överstiger
ordinarie avgift, beslutar LVAB i varje enskilt fall om eventuell reduktion av
den fastställda särtaxan.

§ 12
12.1 Sedan avgiftsskyldighet inträtt, skall avgift betalas inom tid som anges i
räkning.
12.2 Betalas debiterat belopp inte inom tid som anges i räkningen, skall
erläggas dröjsmålsränta enligt 6 § Räntelagen från den dag betalningen skulle
ha skett.
11
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12.3 Enligt 36 § Lagen om allmänna vattentjänster skall en anläggningsavgift fördelas på årliga inbetalningar under en viss tid, längst tio år, om
avgiften uppgår till belopp som är betungande med hänsyn till fastighetens
ekonomiska bärkraft och övriga omständigheter, om fastighetsägaren så begär
och godtagbar säkerhet ställs. Ränta skall erläggas enligt 5 § Räntelagen på
varje del av avgiften som förfaller till betalning i framtiden från den dag då den
första inbetalningen skall ske till dess ifrågavarande del av avgiften betalas
eller ränta skall erläggas till dess ifrågavarande del av avgiften betalas eller
ränta skall erläggas enligt 12.2.
12.4 Avgiftsskyldighet enligt 5.6, 5.7, 6.6 eller 7.2 föreligger, då bygglov för
avsett ändrat förhållande meddelats eller ändrat förhållande – t ex ökning av
tomtyta – inträtt utan att bygglov erfordrats eller meddelats. Det åligger
fastighetsägaren att omgående anmäla till LVAB när det ändrade förhållandet
inträtt. Försummar fastighetsägaren denna anmälningsplikt, tas dröjsmålsränta
enligt 12.2 ut för tiden från det två månader förflutit sedan avgiftsskyldighet
inträdde och fram till dess tilläggsavgiften betalas.

§ 13
13.1 Om efter ansökan från fastighetsägare och särskilt medgivande av
LVAB ledningar utförts på annat sätt eller försetts med andra anordningar än
LVAB bedömt nödvändiga, skall fastighetsägaren som begärt arbetets
utförande ersätta LVAB överenskomna kostnader härför.
13.2 Om en fastighetsägare begär att ny servisledning skall utföras i stället
för redan befintlig och finner LVAB skäl bifalla ansökan om detta, är
fastighetsägaren skyldig att bekosta dels den nya servisledningens allmänna del
med det avdrag som befinns skäligt med hänsyn till den tidigare servisledningens ålder och skick, dels borttagandet av den tidigare servisledningens
allmänna del.
13.3 Finner LVAB påkallat att utföra ny servisledning i stället för och med
annat läge än redan befintlig, är LVAB skyldig att ersätta fastighetsägaren hans
kostnad för fastighetens del av den nya servisledningen och dess inkoppling
med det avdrag som befinns skäligt med hänsyn till den tidigare servisledningens ålder och skick.
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Brukningsavgifter (§§ 14–21)
Avgifter för allmänna vattentjänster är belagda med lagstadgad mervärdesskatt.

§ 14
14.1

För bebyggd fastighet skall erläggas brukningsavgift.

För fastighet där anläggningsavgift erlagts för vatten, spillvatten respektive
dagvatten, ska brukningsavgift betalas för samma nyttigheter.
Avgift utgår per fastighet med:
Utan moms

Med moms

4 789,60 kronor
4 561,60 kronor

5 987,00 kronor
5 702,00 kronor

en avgift per år och lägenhet för bostadsfastighet och därmed jämställd fastighet

934,40 kronor
889,60 kronor

1 168,00 kronor
1 112,00 kronor

c)**

en avgift per år och varje påbörjad
leverans av 200 m³ vatten/år.

934,40 kronor
889,60 kronor

1 168,00 kronor
1 112,00 kronor

d)

en avgift per m3 levererat vatten

20,28 kronor
19,31 kronor

25,35 kronor
24,14 kronor

a)

en fast avgift per år

b)*

* Avgift enligt 14.1 b) tas endast ut för flerfamiljsfastigheter, samt per ansluten småhusfastighet ingående i vatten och/eller avloppsförening eller motsvarande.
** Avgift enligt 14.1 c) tas endast ut för fastigheter som till övervägande delen ej innehåller
bostadslägenheter. Avgiften beräknas per tjänst (vattenmätare) var för sig.

14.2 Föreligger inte avgiftsskyldighet för samtliga i 4.1 angivna ändamål
reduceras avgifterna.
Följande avgifter skall betalas för respektive ändamål:
V

S

Df

Dg

28,7 %

49,3 %

22 %

0%

Fast avgift.

14.1 a)

Avgift per lägenhet resp. avgift
per varje påbörjad leverans av
200 m³ vatten/år.

14.1
b) resp. c)

37 %

63 %

0%

0%

Avgift per m3.

14.1 b)

37 %

63 %

-

-

Avgifterna är uttryckta i procent av full avgift.

14.3 Fastighetsägaren är betalningsansvarig för allt vatten som levereras till
fastigheten. Har LVAB bestämt att för bebyggd fastighet vattenförbrukningen
tillsvidare inte skall fastställas genom mätning, tas avgift enligt 14.1 d) ut efter
en antagen förbrukning om 200 m3/lägenhet och år i permanentbostad och med
100 m3/lägenhet och år för fritidsbostad.
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Det åligger fastighetsägaren att på LVAB:s begäran utföra avläsning, s.k.
självavläsning, av vattenmätare och meddela LVAB. Fastighetsägare som ej
själv klarar att utföra avläsning kan mot en avgift enligt § 17, få hjälp med
avläsningen. I de fall LVAB ej erhåller meddelande om mätarställning, sker
debitering genom beräknad förbrukning.
14.4 För s.k. byggvatten skall erläggas brukningsavgift enligt 14.1 d). Om
mätning inte sker, antas den förbrukade vattenmängden uppgå till 10 m3 per
lägenhet.
14.5 För extra mätställe (mätställe utöver ett per fastighet) skall erläggas en
årlig avgift med ett belopp motsvarande 10 % av den fasta avgiften enligt
14.1 a). Beloppet avrundas till närmaste hela krontal. Parallellkopplade mätare
räknas som ett mätställe.
14.6 Antas mätaren visa annan förbrukning än den verkliga, låter LVAB
undersöka mätaren, om LVAB finner det nödvändigt eller om fastighetsägaren
begär det.
Vid ovan avsedd undersökning eller prövning bestäms mätarens felvisning i två
kontrollpunkter enligt SWEDAC:s föreskrifter om vatten- och värmemätare,
STAFS 2007:2.
Kan mätfelets storlek inte bestämmas eller har mätaren inte fungerat, har
LVAB rätt att uppskatta förbrukningen.
Fastighetsägare som inte godtar LVAB:s beslut efter genomförd undersökning
eller LVAB:s uppskattning av förbrukningen, kan begära prövning av frågan
hos Mark- och miljödomstolen.
14.7 Har fastighetsägare begärt undersökning av vattenmätare och mätaren
härvid godkänns, skall fastighetsägaren ersätta LVAB för undersökningskostnaderna i enlighet med vad som framgår av § 17.
14.8 För spillvattenmängd, som enligt LVAB:s medgivande avleds till dagvattenledning (kylvatten o d), skall erläggas avgift med 100 % av avgiften
enligt 14.1 d).
14.9 Vid läckage eller liknande ska debitering ske med en högsta
förbrukning motsvarande ett genomsnitt av förbrukningen de senaste två åren +
hälften av överförbrukningen, i de fall överförbrukningen uppgår till minst
100 m³. Maximalt görs avdrag för en överförbrukning upp till 5 gånger
genomsnittsförbrukningen.
Alternativregel: Vid låg årsförbrukning kan genomsnittsförbrukningen sättas
till 150 m³/år.
14.10 Vid läckage eller liknande, på yttre del av servisledning, där vattenförbrukningen mäts i mätare placerad i utvändig mätarbrunn, ska debitering ske
med en förbrukning motsvarande ordinarie preliminärdebitering samt dessutom
en förbrukning motsvarande 2 ggr den normala årsmedelförbrukningen före
läckaget. Förutsatt att överförbrukningen är minst 100 m³.
14
23

Taxa för allmänna vattentjänster, Leksands kommun 2021

14.11 För renvatten som tillfälligt levereras genom brandpoströr med mätare
erläggs brukningsavgift enligt 14.1 d) och 14.2. Dessutom erläggs en engångsavgift om 221 232 kr och en hyra per dygn om 56 59 kr. Levereras renvatten
tillfälligt genom brandpoströr utan mätning erläggs en avgift per dygn om
276 290 kr.

§ 15
Tillförs avloppsnätet större spillvattenmängd än som svarar mot levererad
vattenmängd eller avleds inte hela den levererade vattenmängden till
avloppsnätet skall avgift för spillvattenavlopp erläggas efter den mängd
spillvatten som avleds till avloppsnätet.
Mängden skall bestämmas genom mätning på fastighetsägarens bekostnad av
ifrågavarande vatten- eller spillvattenmängd eller på annat sätt som överenskommits mellan LVAB och fastighetsägaren.
En förutsättning för att avgiften för avlett spillvatten skall debiteras efter annan
grund än efter levererad mängd vatten är att skillnaden mellan mängderna
vatten och spillvatten uppgår till minst 30 m³/år.

§ 16
För obebyggd fastighet inom detaljplan skall erläggas brukningsavgift
enligt 14.1 a).
Föreligger inte avgiftsskyldighet för samtliga i 4.1 angivna ändamål reduceras
den fasta avgiften. Följande avgifter skall därvid erläggas för respektive
ändamål:

Fast avgift

14.1 a)

V

S

Df

Dg

28,7 %

49,3 %

0%

0%

Avgifterna är uttryckta i procent av full avgift.
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§ 17
Har LVAB på fastighetsägarens begäran vidtagit åtgärd eller har på
grund av att fastighetsägaren åsidosatt sin skyldighet vattentillförseln
avstängts eller reducerats eller annan åtgärd vidtagits av LVAB debiteras
följande avgifter:
Utan moms

Med moms

Nedtagning av vattenmätare

408,80 kr
389,60 kr

511 kr
487 kr

Uppsättning av vattenmätare

408,80 kr
389,60 kr

511 kr
487 kr

Avstängning av vattentillförsel

476,80 kr
454,40 kr

596 kr
568 kr

Påsläpp av vattentillförsel

476,80 kr
454,40 kr

596 kr
568 kr

Montering och demontering av
strypbricka i vattenmätare

408,80 kr
389,60 kr

511 kr
487 kr

Undersökning av vattenmätare

1 088,00 kr
1 036,00 kr

1 360 kr
1 295 kr

Byte sönderfrusen vattenmätare

1 088,00 kr
1 036,00 kr

1 360 kr
1 295 kr

Avläsning av vattenmätare (utförs endast när
fastighetsägaren ej själv är kapabel att läsa av)

272,80 kr
260,00 kr

341 kr
325 kr

Avläsning av vattenmätare när avläsning ej
inkommit under 2 år i följd

272,80 kr
260,00 kr

341 kr
325 kr

Länsning av vattenmätarbrunn

272,80 kr
260,00 kr

341 kr
325 kr

Förgäves besök

272,80 kr
260,00 kr

341 kr
325 kr

För arbeten som på fastighetsägarens begäran utförs utanför ordinarie arbetstid debiteras ett
tillägg om 50 % av ovan angivna belopp.

§ 18
Om för viss eller vissa fastigheter kostnaden för att förse fastigheterna
med vatten och avlopp i beaktansvärd omfattning avviker från
fastigheterna inom verksamhetsområdet i övrigt, skall enligt lagen om
allmänna vattentjänster avgifter utgå enligt särskilt antagen särtaxa.
Är det inte skäligt att för viss fastighet beräkna avgift enligt §§ 14–17 får
LVAB i stället komma överens med fastighetsägaren eller annan avgiftsskyldig
om avgiftens storlek.
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§ 19
Avgift enligt 14.1 a), b) och c) debiteras i efterskott per månad, varannan
månad, kvartal, tertial eller halvår enligt beslut av LVAB. Avgift enligt
14.1 d) debiteras i efterskott på grundval av enligt mätning förbrukad
vattenmängd, uppskattad förbrukning eller annan grund som anges i
§§ 14 och 15.
Betalas debiterat belopp inte inom tid som anges i räkningen, skall erläggas:


Påminnelseavgift. Ersättning för utfärdande av skriftlig betalningspåminnelse utgår i enlighet med lagen om inkassokostnader mm.
Ersättningen uttages enligt vid varje tid gällande förordning.



Dröjsmålsränta på obetalt belopp enligt 6 § Räntelagen från den dag
betalningen skulle skett.

Sker enligt LVAB:s beslut mätaravläsning inte för varje debitering, får mellanliggande debiteringar ske efter uppskattad förbrukning. Mätaravläsning och
debitering efter verklig förbrukning bör ske i genomsnitt minst en gång per år.
Avläsning och debitering bör därjämte ske med anledning av fastighetsöverlåtelse.

§ 20
Har fastighetsägare begärt att LVAB skall företa åtgärd för att underlätta eller
möjliggöra hans brukande av anläggningen i visst fall eller avseende eller har i
övrigt särskild åtgärd påkallats på grund av fastighetens VA-förhållanden, får
LVAB i stället komma överens med fastighetsägaren eller annan avgiftsskyldig
om avgiftens storlek.

Taxans införande (§21)
§ 21
Denna taxa träder i kraft 2021-01-01. De brukningsavgifter enligt § 14, som
är baserade på uppmätning hos fastighetsägare, skall därvid tillämpas i fråga
om den vattenmängd som levereras och den spillvattenmängd som släpps ut
efter den ovan angivna dagen för taxans ikraftträdande.
***
Mål som rör tvist mellan fastighetsägare och LVAB beträffande tillämpning
och tolkning av denna taxa prövas av Mark- och miljödomstolen jämlikt 53 §
Lagen om allmänna vattentjänster.
L:\3 VA\ABVA taxor mm\3 Leksand\2020\VA-taxa 2020 Leksand § 78.docx
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Taxa för allmänna vattentjänster, Leksands kommun 2021

Taxan är framtagen för Leksand Vatten AB
genom Dala Vatten och Avfall AB, ett regionalt
VA- och Avfallsbolag som ägs av kommunerna
Gagnef, Leksand, Rättvik och Vansbro. Bolagets
uppgift är att ta hand om avfallet som uppstår i
dessa kommuner samt förse invånarna med
dricksvatten och avloppsvattenrening.
Vid frågor om taxan vänd dig till
Dala Vatten och Avfall AB, 0247 - 441 00.
www.dalavattenavfall.se
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Styrelsen för Leksand Vatten AB

§ 48 Förslag till Avfallstaxa 2021

Beslut
Styrelsen beslutar att föreslå kommunfullmäktige i Leksands kommun
att anta avfallstaxa enlig nedan.
1. Höjning av avfallstaxan med 5%
a.

Höjningen är en konsekvens av ökade kostnader för behandling av
brännbart restavfall samt brännbart grovavfall från A VC på grund av
ändrade priser mot upphandlad förbränningsanläggning (till följd av
skärpta utsläppskrav) samt fjärrtransporter av samtliga avfallsslag på grund
av nytt avtal som innebär ökade kostnader mot tidigare.

b. Höjning föreslås avseende fast avgift (avser grovavfall till AVC) endast för
villor, fritidshus och flerbostadshus. Höjning föreslås ej för fast avgift
företag då företag betalar för lämnade mängder avfall via företagsbiljett.
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 till 60% av avgiften för
helår eller fritidshus för motsvarande tjänst. Idag är avgiften för
gemensamt hämtställe 50 % av motsvarande avgift för villa eller fritidshus.
Avgiften är en konsekvens av ökade kostnader för gemensamma
hämtställen då möjligheten finns att lämna större mängder hushållsavfall
än vid enskild hämtning vilket ger öka.de kostnader. Avgiften föreslås
höjas både för brännbart restavfall samt för matavfall.
e.

Hämtningsavgifter för hushåll som har lite restavfall/är duktiga på att
källsortera höjs ej (var åttonde vecka och delning av kärl).

2. I övrigt mindre redaktionella ändringar i förtydligande syfte.
3. I övrigt oförändrad avfallstaxa.
4. Oförändrad slamtaxa.
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2020-09-17

VATTEN AB

Dnr. 2020/3

Styrelsen för Leksand Vatten AB

Sammanfattning
Avfallskollektivet respektive slamkollektivet ska bära sina egna kostnader. Med
hänsyn till ovanstående föreslås avfallstaxan höjas med 5 % och slamtaxan lämnas
oförändrad.

Beslutsunderlag

-Tjänsteskrivelse 2020-09-17

Bilagor
-Tjänsteskrivelse 2020-09-17
-Taxa
-Tjänsteskrivelse 2020-09-24

Skickas till

Leksands kommun, kommunfullmäktige
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Datum

2020-09-17
På uppdrag av Leksand Vatten AB

Till:

Styrelsen för Leksand Vatten AB

Avfallstaxa 2021
Rekommendation till beslut

Dala Vatten och Avfall AB rekommenderar Leksand Vatten AB att anta
följande förslag.
1. Höjning av avfallstaxan med 5%
a. Höjningen är en konsekvens av ökade kostnader för behandling
av brännbart restavfall samt brännbart grovavfall från ÅVC på
grund av ändrade priser mot upphandlad
förbränningsanläggning (till följd av skärpta utsläppskrav) samt
fjärrtransporter av samtliga avfallsslag på grund av nytt avtal
som innebär ökade kostnader mot tidigare.
b. Höjning föreslås avseende fast avgift (avser grovavfall till
ÅVC) endast för villor, fritidshus och flerbostadshus.
Höjning föreslås ej för fast avgift företag då företag betalar för
lämnade mängder avfall via företagsbiljett.
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 till 60% av
avgiften för helår eller fritidshus för motsvarande tjänst. Idag är
avgiften för gemensamt hämtställe 50 % av motsvarande avgift
för villa eller fritidshus. Avgiften är en konsekvens av ökade
kostnader för gemensamma hämtställen då möjligheten finns att
lämna större mängder hushållsavfall än vid enskild hämtning
vilket ger ökade kostnader. Avgiften föreslås höjas både för
brännbart restavfall samt för matavfall.
e. Hämtningsavgifter för hushåll som har lite restavfall/är duktiga
på att källsortera höjs ej (var åttonde vecka och delning av kärl).

Tjänsteutlåtande LVAB Avfallstaxa 2021 5 procent
Dala Vatten och Avfall AB, Box 234, 793 25 Leksand  Besöksadress Tallskogsvägen 1, 793 35 Leksand
Kundservice 020-200 210  E-post info@dvaab.se  Hemsida  Organisationsnummer 556714-8555
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Datum

2020-09-17

Dala Vatten och Avfall AB

2. I övrigt mindre redaktionella ändringar i förtydligande syfte.
3. I övrigt oförändrad avfallstaxa.
4. Oförändrad slamtaxa.
Bakgrund

Avfallskollektivet respektive slamkollektivet ska bära sina egna kostnader.
Slutsats

Med hänsyn till ovanstående föreslås avfallstaxan höjas med 5 % och slamtaxan
lämnas oförändrad.

Dala Vatten och Avfall AB
Lisbeth Martinsson Skinnar
Affärsområdeschef Avfall
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Gäller from 2021-01-01
Avgifter är inklusive moms
Antagen av Kommunfullmäktige i Leksand 2020-xx-xx-, § xx
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1 Kärlavfall och grovavfall
Taxan för kärlavfall och grovavfall är uppdelad enligt följande:
Fast avgift
Avgiftens belopp baseras på abonnemangstyp; en- och tvåfamiljshus, fritidshus,
flerbostadshus eller verksamhet. Avgiften täcker kostnader för avfallsplanering,
administration och service.
För hushållen ingår nyttjande av återvinningscentralen för avlämnande av grovavfall och
farligt avfall. Den fasta avgiften ska täcka kostnader för nyttjande av
återvinningscentralen under hela fastighetens livslängd.
Verksamheter har tillgång till återvinningscentralen och betalar via företagsbiljett vid
avlämnande av grovavfall. Farligt avfall från verksamheter tas ej emot.
Hämtningsavgift
Avgiften baseras på storlek på avfallsbehållare samt hur ofta den töms. Avgiften täcker
kostnader för att hämtning och behandling av kärl- och säckavfall från hushåll och
verksamheter. Hushåll som anmält hemkompostering behöver endast hämtning av
brännbart restavfall.
Tilläggsavgift
Exempelvis avgift för extra hämtningar.

1.1

Fast avgift

Abonnemang

Förklaring

Småhus, en- och
tvåfamiljshus
Småhus, fritidshus

Fastighet med permanentboende
Bostadsfastighet där ingen är folkbokförd

840 875 kr

Flerfamiljshus, per
lägenhet
Verksamhet

Fastighet med minst tre lägenheter

840 875 kr

Verksamhet,
sommar

Avgift per år

Övriga fastigheter utöver en- och tvåfamiljshus,
flerfamiljshus och fritidshus, där det uppkommer avfall
jämförligt med hushållsavfall. Exempel på
verksamheter är företag, skolor, föreningar och
institutioner.
Som ovan, men med verksamhet endast under
sommartid (1 maj-30 september).

Obebodd fastighet Gäller endast fastigheter med godkänt uppehåll i
hämtning.

1
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1 200 1 250 kr

740 kr

370 kr
420 kr
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1.2

Hämtningsavgift

Delat kärl avser två fastigheter som delar på en uppsättning kärl, det är inte möjligt att
enbart dela på matavfallskärlet. Gemensamt hämtställe avser fler än två fastigheter
som lämnar sitt avfall i gemensamma kärl.
1.2.1 Hämtningsavgift en- och tvåfamiljshus
Avfallsslag

Kärlstorlek och tömning

Avgift per år

Brännbart
restavfall

Kärl 190 l tömning var åttonde vecka
Kärl 190 l tömning var fjärde vecka
Kärl 370 l tömning var fjärde vecka
Kärl 190 l tömning varannan vecka
Kärl 370 l tömning varannan vecka

450 500 kr
1 000 kr
900 1 000 kr
2 000 kr

Delat kärl 190 l tömning var fjärde vecka

225 kr

Delat kärl 190 l tömning var åttonde vecka

113 kr

Gemensamt hämtställe
Matavfall

225 kr

200 260 kr

Kärl 140 l tömning varannan vecka
Delat kärl 140 l tömning varannan vecka
Gemensamt hämtställe

540 kr
270 kr
260 280 kr

1.2.2 Hämtningsavgift fritidshus

Gäller 1 maj-30 september.
Avfallsslag

Kärlstorlek och tömning

Avgift per år

Brännbart
restavfall

Kärl 190 l tömning var åttonde vecka
Kärl 190 l tömning var fjärde vecka
Kärl 370 l tömning var fjärde vecka
Kärl 190 l tömning varannan vecka
Kärl 370 l tömning varannan vecka
Delat kärl 190 l tömning var fjärde vecka
Delat kärl 190 l tömning var åttonde vecka
Gemensamt hämtställe

Matavfall

113 kr
225 250 kr
500 kr
450 500 kr
1 000 kr
113 kr
57 kr
110 130 kr

Kärl 140 l tömning varannan vecka

270 kr

Delat kärl 140 l tömning varannan vecka

135 kr

Gemensamt hämtställe

130 140 kr

2
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1.2.3 Hämtningsavgift flerfamiljshus och verksamheter

Hämtning av hushållsavfall vid flerfamiljshus och verksamheter betalas per tömning
enligt nedan. Avgifter gäller vid abonnemang med fasta tömningsfrekvenser (tex 1 gång
per vecka eller 1 gång var 14:e dag).
Tömningsfrekvens bestäms i samråd med Dala Vatten och Avfall AB.
Kärl
Avfallsslag

Kärlstorlek

Brännbart
restavfall

190 l

37 41 kr

370 l

72 80 kr

660 l

129 142 kr

140 l

26 kr

240 l

45 kr

Matavfall

Avgift per tömning

Container
För container debiteras utöver tömningsavgift, även en årshyra.
Containerstorlek

Hyra av container

4 m3

2 000 kr/år

800 880 kr

6

m3

3 000 kr/år

1 168 1 285 kr

8

m3

4 000 kr/år

1 498 1 650 kr

5 000 kr/år

1 955 2 150 kr

10

m3

Avgift per tömning

Djupbehållare
Djupbehållare anskaffas och ägs av fastighetsägaren. Utformning och placering ska
godkännas av Dala Vatten och Avfall AB.
Avfallsslag

Behållarstorlek

Brännbart
restavfall

3 m3

Matavfall

5

Avgift per tömning
1 200 1320 kr

m3

0,75

1 600 1760 kr
m3

910 kr

3
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1.3

Tilläggsavgifter

För beställning av tilläggstjänster kontakta Dala Vatten och Avfall ABs kundservice.
1.3.1 En- och tvåfamiljshus och fritidshus

Draghjälp för kärl (från uppställningsplats på fastigheten till uppställningsplats för
hämtningsfordon och tillbaka, som längst 25 meter enkel väg) förutsätter att vägen är
framkomlig så att kärl kan rullas, Dala Vatten och Avfall AB avgör när detta uppfylls.
Tjänst

Förklaring

Avgift

Extra tömning

Inom ordinarie tur (tex tömning okt-april för fritidshus med
sommarabonnemang).
Utom ordinarie tur. Tömning inom tre arbetsdagar.

65 75 kr/tillfälle

Extra säck
Draghjälp

Brännbart restavfall som inte får plats i kärl kan lämnas i
säck bredvid avfallskärlet vid ordinarie tömning. Endast
efter beställning.
Enstaka tillfälle, ett eller två kärl.

452 460
kr/tillfälle
63 75kr/säck
50 kr/tillfälle

En- och tvåfamiljshus ordinarie tur, ett eller två kärl.

300 400 kr/år

Fritidshus ordinarie tur, ett eller två kärl.

150 200 kr/år

Fritidshus – hjälp att dra kärl till fastigheten efter avslutad
hämtningssäsong, ett eller två kärl.
För tömning av kärl som kräver specialfordon,
tillkommer en avgift

250 kr/tillfälle

Tvätt av kärl

Enligt fastställt schema.

322 325 kr/kärl

Byte av smutsigt
kärl
Felsorteringsavgift

Befintligt kärl byts till ett rent kärl i samma storlek, vid
byte ska befintligt kärl vara tomt.
Om annat än matavfall upptäcks i behållare för matavfall
eller annat än brännbart restavfall upptäcks i behållare för
brännbart restavfall.
Vid återkommande överfullt kärl övergår abonnemanget till
ytterligare ett kärl eller tätare tömningsintervall.
Hyra, per kärl

Specialfordon

Överfullt kärl
Gravitationslås

4
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452 460
kr/tillfälle
575 kr/kärl
210 250 kr/kärl

50 kr/år
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1.3.2 Flerfamiljshus och verksamheter

Kärl
Tjänst

Förklaring

Budning

Tömning inom 3 arbetsdagar.
Tillägg till ordinarie hämtningskostnad.
Tömning bestämd dag.
Tillägg till ordinarie hämtningskostnad.
Akut tömning inom 24 timmar.
Tillägg till ordinarie hämtningskostnad.
Brännbart restavfall som inte får plats i kärl kan
lämnas i säck bredvid avfallskärlet vid ordinarie
tömning.
Vid återkommande extrasäckar övergår
abonnemanget till tätare tömningsintervall eller
ytterligare kärl alternativt större kärl.
Hantering av kärl på kundens begäran.

Extra säck

Utkörning/intagning av kärl
Tvätt av kärl

Avgift

Tvätt av kärl vid fastighet, enligt fastställt schema.

Minst 5 kärl inom samma geografiska område, enligt
fastställt schema.
Byte av smutsigt
Befintligt kärl byts till ett rent kärl av samma
kärl
storlek, vid byte ska befintligt kärl vara tomt.
Felsorteringsavgift Om annat än matavfall upptäcks i behållare för
matavfall eller annat än brännbart restavfall
upptäcks i behållare för brännbart restavfall.
Enstaka tillfälle.
Överfullt kärl

24 35 kr/tillfälle
515 kr/tillfälle
612 615 kr/tillfälle
63 75 kr/säck

230 250 kr/tillfälle
322 325 kr/kärl
550 kr/timme
575 kr/kärl
210 500 kr/kärl
dubbel
hämtningsavgift

Gravitationslås

Vid återkommande överfullt kärl övergår
abonnemanget till tätare tömningsintervall eller
ytterligare kärl alternativt större kärl.
Hyra, per kärl

50 kr/år

Lock-i-lock

Hyra, per kärl

50 kr/år

Container
För tvätt av container debiteras framkörningsavgift samt timtid, tvätt sker på plats hos
kund.
Tjänst

Förklaring

Avgift per container

Budning

Tömning inom 3 arbetsdagar.
Tillägg till ordinarie hämtningskostnad.

357 360 kr

Tömning bestämd dag.
Tillägg till ordinarie hämtningskostnad.
Akut tömning inom 24 timmar.
Tillägg till ordinarie hämtningskostnad.
Hantering av container på kundens begäran.

876 880 kr

Utkörning/
hemtagning
Felsorteringsavgift Om annat än brännbart restavfall upptäcks i
behållare för brännbart restavfall.
Tvätt av container Framkörningsavgift
Timdebitering på plats hos kund
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876 880 kr
1 035 1 100 kr
1 000 kr
550 kr/tillfälle
1100 kr/timme
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Djupbehållare
Tjänst

Förklaring

Budning

Tömning inom 3 arbetsdagar.
Tillägg till ordinarie hämtningskostnad.

357 360 kr

Tömning bestämd dag.
Tillägg till ordinarie hämtningskostnad.
Akut tömning inom 24 timmar.
Tillägg till ordinarie hämtningskostnad.

876 880 kr

1.4

Avgift per behållare

876 880 kr

Grovavfall

1.4.1 Hämtning av grovavfall en- och tvåfamiljshus och fritidshus

Grovavfall (skrymmande avfall) från en-och tvåfamiljshus och fritidshus hämtas enligt
körschema efter beställning. Avfallet ska placeras vid farbar väg.
Tjänst

Förklaring

Avgift

Hämtning
grovavfall

Max två kolli/hämtningstillfälle
För extra kolli tillkommer

185 kr/tillfälle
50 kr/kolli

1.4.2 Verksamheter

Taxan för grovavfall från företag (företagsbiljett) fastställs av Leksand Vatten AB.

6
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2 Enskilda avloppsanläggningar
Taxan för slam och latrin ska täcka kostnad för tömning, transport, behandling samt
administration.

2.1

Slamavskiljare, slutna tankar och minireningsverk

2.1.1 Tömningsavgifter
Volym

Förklaring

Ordinarie tömning

Volym 0-3,0 m3
Volym 3,1-6

Avgift
1 202 kr/tömning

m3

1 729 kr/tömning
m3.

Tömning anl. 2 vid
samtidig tömning
anl. 1

Överstigande 6
Tillägg för ytterligare påbörjad m3.
Som anläggning 1 räknas brunn ansluten till WC.

219 kr/m3
880 kr/tömning

2.1.2 Tilläggsavgifter

För beställning av tilläggstjänster kontakta Dala Vatten och Avfall ABs kundservice.
Tillägg till ordinarie tömningsavgift.
Tjänst

Förklaring

Avgift per tillfälle

Budning

Tömning inom 3 arbetsdagar.

375 kr

Bestämd dag

Tömning bestämd dag.

750 kr

Akut tömning

Tömning inom 8 timmar från beställning.

1 430 kr

Dubbel bemanning För tömning av brunn som kräver dubbel bemanning,
till exempel vid tunga lock eller längre
slangdragningar, tillkommer en avgift.
Specialfordon
För tömning av anläggning som kräver specialfordon,
tillkommer en avgift.
Bomkörning
Om anläggning ej kan tömmas på grund av hinder,
utgår en avgift. Avser budad tömning, tömning
bestämd dag samt akut tömning.

500 kr
1 000 kr
150 kr

2.1.3 Gemensamhetsanläggningar/stor brunn

För tömning av slamavskiljare, sluten tank eller minireningsverk, överstigande 10 m3,
debiteras timtid samt behandlingsavgift per m3.
Tjänst

Förklaring

Avgift

Timdebitering

Inom ordinarie arbetstid.

1 125 kr

Utom ordinarie arbetstid.
Behandlingsavgift

2 625 kr

Per kubikmeter.

219 kr/m3

7
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2.2

Latrin

Tjänst

Förklaring

Avgift per kärl

Latrinkärl inklusive Latrinkärl köps och lämnas av kunden på
behandling
återvinningscentralen.

321 340 kr

Hämtning

479 460 kr

2.3

Tilläggsavgift för hämtning av latrinkärl vid fastighet.

Fettavskiljare

Avgift för tömning, transport, behandling av slam från fettavskiljare samt administration
tas ut enligt nedan.
Tömningsfrekvens bestäms i samråd med Dala Vatten och Avfall AB.
Tjänst

Tjänst

Ordinarie tömning

Volym 1 m3

1 812 kr/tömning

Volym 2 m3

2 534 kr/tömning

Volym 3

Avgift

m3

Överstigande 3
Akut tömning

3 257 kr/tömning
m3.

Tillägg för ytterligare påbörjad

Inom 24 timmar från beställning.
Tillägg till ordinarie tömningskostnad.

8
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m3.

723 kr/m3
2 353 kr/tillfälle
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3 Allmänna bestämmelser
3.1

Bestämmelser om avgiftsskyldighet

Avgiftsskyldighet för avfallshantering regleras i Miljöbalken och Föreskrifter om
avfallshantering i Leksands kommun. Fastighetsägaren är avgiftsskyldig.
En avfallstaxa skall täcka kostnaderna för att omhänderta allt hushållsavfall och därmed
jämförligt avfall från annan verksamhet, som uppstår i kommunen.
Avgiften ska erläggas till Leksand Vatten AB, c/o Dala Vatten och Avfall AB, Box 234, 793
25 Leksand, till angivet plus- eller bankgironummer på faktura.

3.2

Betalning

Betalning av abonnemang erläggs per månad, per varannan månad eller per kvartal
(enligt beslut av Leksand Vatten AB).
Avgiften beräknas efter abonnemanget fram till räkningens förfallodag. Betalas
debiterat belopp inte inom tid som anges på räkningen, skall erläggas:



3.3

Påminnelseavgift. Ersättning för utfärdande av skriftlig betalningspåminnelse
utgår i enlighet med lagen om inkassokostnader mm. Ersättningen uttages vid
varje tid gällande förordning.
Dröjsmålsränta. På obetalt belopp enligt 6§ räntelagen från den dag betalningen
skulle skett.

Ändring av taxor och avgifter

Ändring av avgifterna beslutas av Kommunfullmäktige i Leksands kommun.
I de fall taxan inte kan tillämpas fattar Leksand Vatten AB beslut om avgift.

3.4

Förändring av abonnemang

Förändring av löpande abonnemang anmäls till Dala Vatten och Avfall AB minst 14 dagar
i förväg om inte annat anges i Föreskrifter om avfallshantering i Leksands kommun.
Förändring av plats, läge av kärl, container etcetera skall omedelbart anmälas till Dala
Vatten och Avfall AB.

3.5

Skatter

Om regering eller riksdag beslutar om andra skatter eller avgifter inom avfallsområdet,
justeras taxan i samma mån av Leksand Vatten AB.

9
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Avfallstaxa
Leksands kommun

Taxan framtagen för Leksand Vatten AB genom Dala
Vatten och Avfall AB, ett regionalt VA- och
Avfallsbolag som ägs av kommunerna Gagnef,
Leksand, Rättvik och Vansbro. Bolagets uppgift är
att ta hand om avfallet som uppstår i dessa
kommuner samt förse invånarna med dricksvatten
och avloppsvattenrening.
Vid frågor om taxan vänd dig till
Dala Vatten och Avfall AB, 0247-44 100.
www.dalavattenavfall.se
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TJÄNSTEUTLÅTANDE
Datum

Referens

2020-09-23

Dnr 2020/868

Verksamhetsstöd
Ann-Charlotte Zackrisson, 024780338
ann-charlotte.zackrisson@leksand.se

Taxa för Brandkåren Norra Dalarna 2021
Beskrivning av ärendet
Från och med den 1 januari 2019 bedriver kommunalförbundet Brandkåren i
Norra Dalarna fem kommuners räddningstjänst (Leksand, Mora, Orsa,
Vansbro och Älvdalen). Nuvarande taxa för räddningstjänsten härstammar
från 2018 och bildande av det gemensamma förbundet.
Direktionen för BRAND beslutade den 14 maj 2020 att godkänna förslag till
ny taxa från 1 januari 2021. Direktionen rekommenderade medlemskommunerna att fatta beslut om taxa i enligt med förslag. För att taxan ska
gälla krävs likalydande beslut i samtliga kommunfullmäktige.

Sektorns/avdelningens bedömning
Taxorna har inte justerats sedan 2018 och det förslag till revidering som
presenteras innehåller rimliga uppräkningar av taxorna. Förslaget innebär
även att den kommuninterna HLR utbildningen blir avgiftsfri för
kommunerna och att utbildningen ingår i medlemsbidraget. Detta är ett
välkommet förtydligande.
Förslag till beslut
1. Anta taxa för Brandkåren Norra Dalarna, i enlighet med förslaget.
2. Beslutet gäller under förutsättning att samtliga medlemskommuner fattar
likalydande beslut.

Ange vilket beslutsunderlag som ska skickas med till politiken
Tjänsteutlåtande, daterat 2020-08-13
Protokoll Direktionen Brandkåren Norra Dalarna, daterat 2020-05-14
Underlag förslag till taxa, daterat 2020-04-30

Slutligt beslut expedieras (skickas) till
Brandkåren i Norra Dalarna
Ekonomichef Ann-Charlotte Zackrisson
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TAXA

Brandkåren
Norra Dalarna
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Mora 2020-04-30

Taxa för Brandkåren Norra Dalarna
Fastställd:
Direktionen 2018-11-23 §4
Diarienummer: 2018/00488 044

Brandkåren Norra Dalarna · Mäxvägen 55 · 792 37 Mora
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Innehåll
Taxa för Brandkåren Norra Dalarna ....................................................................................................................... 4
Förklaring till taxa ...................................................................................................................................................6
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Taxa för Brandkåren Norra Dalarna
Samtliga belopp är angivna exkl. moms
Nuvarande taxa

Förslag till ny taxa

Kommentar

Personal
Personalkostnad ( kl. 07-16)
vardagar

573 kr

597 kr*

Personalkostnad (övrig tid)

859 kr

896 kr*

Enligt gällande RVRbelopp för varje år
(*angett i 2020 års
nivå)
Enligt RVR-belopp
förhöjd 50 %
(*angett i 2020 års
nivå)

Hyra fordon och utrustning
Brandfordon, maskinstege, 439 kr/h
hävare, specialfordon,
tankbil (exkl. personal)

474 kr/tim*

Båt, fordon, motorsprutor
(exkl. personal)

240 kr/h

316 kr/tim*

Brandslang per längd

146 kr/dygn

158 kr/tim*

Brandredskapskontroll
(tjänsteköp)

400 kr grundavgift samt
100 kr/enhet

Myndighetsutövning
Myndighetsutövning tillsyn
grundavgift

1800 kr

1900 kr

Myndighetsutövning tillsyn
timpris

900 kr

940 kr

Myndighetsutövning
tillstånd grundavgift

1800 kr

1900 kr

Myndighetsutövning
tillstånd timpris

900 kr

940 kr
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Enligt MSB:s
riktlinjer varje år
(*angett i 2020 års
nivå)
Enligt MSB:s
riktlinjer varje år
(*angett i 2020 års
nivå)
Enligt MSB:s
riktlinjer varje år
(*angett i 2020 års
nivå)
Tjänsteköp enligt
separat avtal

Räknas upp med 2 %
årligen, angett i 2021
års nivå.
Räknas upp med 2 %
årligen, angett i 2021
års nivå.
Räknas upp med 2 %
årligen, angett i 2021
års nivå.
Räknas upp med 2 %
årligen, angett i 2021
års nivå.
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Utbildning
Kommunintern utbildning
(HLR)
Kommunintern utbildning
brandskydd

Nuvarande taxa

Förslag till ny taxa

Kommentar

250 kr per person

Ingår i medlemsbidrag

Avser ej kommunala
bolag

Ingår i medlemsbidrag

Ingår i medlemsbidrag

Avser ej kommunala
bolag

Övrig uppdragsutbildning
för kommunanställda

Normal
uppdragsutbildning för
extern (t. ex. HLR,
brandskydd m.m.)

1000 kr / deltagare
(tillkommer kostnad
för personal och ev.
material)
800 kr / deltagare
(tillkommer kostnad
för personal och ev.
material)

Övrig uppdragsutbildning
för extern (t. ex. SBA, mer
omfattande utbildning
etc.)

2600 kr/deltagare
(tillkommer kostnad
för personal och ev.
material)

Brandskyddsutbildning för
kommunala bolag

250 kr per person
(tillkommer kostnad för
personal)
Larmhantering automatiska larm
1900 kr
Anslutningsavgift engång

Stryks ur taxan och
räknas som extern

2000 kr

Årlig avgift direktkoppling
till BRAND
Årlig avgift via SOS alarm

3000 kr

3050 kr

1900 kr

1900 kr

Årlig avgift mottagning
inbrottslarm direkt till
BRAND
Årlig avgift per ytterligare
larmbesked direkt till
BRAND
Kommunintern service
larmanläggning
Automatlarm utryckning

1600 kr

1650 kr

450 kr

450 kr

6169 kr

6444 kr*
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Tjänsteköp enligt
separat avtal
Avser två styrkor 1+4
samt ett tungt
brandfordon enligt
RVR och MSB varje
år (*angett i 2020 års
nivå)

Sida 6(7)

Övriga nödlägen
Bärhjälp

1222 kr

1510 kr*

Hissnödläge
Inbrottslarm

Avser två brandmän
samt ett fordon
enligt RVR och MSB
varje år (*angett i
2020 års nivå)
Tjänsteköp enligt
separat avtal
Tjänsteköp enligt
separat avtal

Förklaring till taxa
•

Personal
Personalkostnad avser kostnader för personal, kan exempelvis tillämpas vid
efterbevakning av en brand, saneringsuppdrag och vissa utbildningar samt andra uppdrag
som inte är rena räddningsinsatser enligt lag om skydd mot olyckor. Uppdateras enligt
RVR-prislista varje år.

•

Hyra av fordon och utrustning
Uthyrning av brandkårens fordon och utrustning genomförs enbart då det är nödvändigt,
exempelvis i samband med efterbevakning av en brand, vissa utbildningar eller andra
uppdrag som inte är rena räddningsinsatser enligt lag om skydd mot olyckor. Uthyrning av
fordon kräver förare anställd av Brandkåren Norra Dalarna och debiteras enligt taxa för
personal och ska godkännas av ansvarig chef. Uppdateras enligt MSB:s prislista
(självkostnad) varje år.

•

Myndighetsutövning
Myndighetsutövning omfattar handläggning av ärenden och tillsyn enligt lag om skydd
mot olyckor samt lag om brandfarliga och explosiva varor.

•

Utbildning
Kommunintern brandskyddsutbildning och HLR ingår i kommunernas medlemsbidrag till
Brandkåren Norra Dalarna, kommunala bolag har fortsatt möjlighet att köpa utbildning.
Övrig uppdragsutbildning debiteras för faktisk personal- och materialkostnad, t.ex.
utrymningsövningar m.m. samt en fastställd avgift per person.

•

Larmhantering automatiska larm
-Anslutningsavgift innebär en avgift för att skriva avtal med och lägga upp ett nytt objekt i
brandkårens verksamhetssystem samt upprätta objektskort som insatsstöd.
-Årliga avgifter omfattar kostnader för att brandkåren ska hålla mottagningsutrustning
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för automatiska brand- och inbrottslarm samt uppdatera objektskort, uppdatera
information om nycklar, kontaktpersoner m.m.
-Automatlarm utryckning innebär att objektet som larmat måste betala en avgift i
händelse av att det automatiska brandlarmet utlöst utan att någon brand inträffat på
objektet. Omfattar personal och fordonskostnader.
•

Övriga nödlägen
Bärhjälp utförs till hemtjänsten vid behov, under förutsättning att brandkåren inte har
några högre prioriterade ärenden samtidigt samt att beredskapen för larm inte åsidosätts.
Avgiften baseras på utryckning med två brandmän och ett litet fordon. Uppdateras enligt
RVR:s och MSB:s prislista varje år.
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TJÄNSTEUTLÅTANDE
Datum

Referens

2020-10-27

Dnr 2019/1402

Verksamhetsstöd
Ann-Charlotte Zackrisson

Finanspolicy Leksands kommunkoncern
Beskrivning av ärendet
Enligt 11 kap. 3 § kommunallagen ska fullmäktige besluta om riktlinjer för
medelsförvaltningen och enligt 11 kap. 4 § ska fullmäktige även besluta om
riktlinjer för medel avsatta för pensionsförpliktelser. Kommuner ska vidare
enligt 11 kap. 2 § förvalta sina medel med god avkastning och betryggande
säkerhet.
Ärendet har varit uppe för beredning och efter synpunkter på AU har ett par
förtydligande gjorts i policyn vilka redovisas nedan.
Sektorns/avdelningens bedömning
Ett förslag till finanspolicy har tagits fram utifrån bestämmelserna i
kommunallagen. Dock behandlas inte förvaltning av pensionsförpliktelser då
Leksands kommun inte har några placeringar för sina pensionsförpliktelser.
Föreslagen finanspolicy gäller förutom primärkommunen även de helägda
bolagen Leksandsbostäder AB och Leksand Vatten AB. Samråd har skett
med bolagen inför framtagandet av finanspolicyn och parterna uppfyller
policyn individuellt och på koncernnivå.
För kapitalbindning föreslås att maximalt 33 % av lånen får förfalla inom en
12-månadersperiod, detta för att minska risken för att inte kunna omsätta
lånen.
Räntebindningen, dvs den genomsnittliga räntebindningstiden är satt till
mellan 2-5 år. Detta för att få en spridning av räntan och därmed minska
risken för snabbt stigande räntekostnader.
Vidare tydliggörs ansvarsfördelning gällande finansiella frågor mellan
tjänstemän och politiker. Även rapporteringens omfattning tydliggörs, detta
är bland annat utifrån lagen (2018:597) om kommunal bokföring och
redovisning (LKBR) där det framgår att ränte- och kapitalbindning m.m. ska
rapporteras i årsredovisningen.
Slutligen framgår också godkända motparter och godkända instrument för
upplåning.
Justeringar jämfört med version distribuerad till AU 12 oktober.
Under kommunfullmäktiges ansvar har punkterna om tillåtna former och
godkända motparter vid placeringar och upplåning strukits. Beslut om
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motparter fastställs i policyn och behöver inte kvarstå som separata
beslutspunkter.
Punkterna om beloppsramar för omsättning av lån, samt beloppsramar för
kontokrediter och lånelöften under kommande budgetår utgår i sin helhet då
detta i huvudsak regleras via det årliga beslutet om mål och budget där
anslagen för kommande år beslutas.
Under kommunstyrelsens ansvar ändras skrivelsen till att lyda: Vid behov
utarbeta riktlinjer för den operativa finansverksamhetens samt lämna förslag
till kommunfullmäktige om revideringar av kommunkoncernens
finanspolicy. Punkten om att utarbeta riktlinjer tas därmed bort.
För de kommunala bolagen förtydligas att de får upprätta en bolagsspecifik
finanspolicy som ska baseras på den kommunkoncerngemensamma policyn
och på gällande ägardirektiv.

Förslag till beslut
1. Anta finanspolicy, i enlighet med förslaget.
Ange vilket beslutsunderlag som ska skickas med till politiken
Tjänsteutlåtande, daterat 2020-10-27
Reviderat förslag till finanspolicy
Slutligt beslut expedieras (skickas) till
Kommundirektör Göran Wigert
Ekonomichef Ann-Charlotte Zackrisson
VD Leksandsbostäder AB Anders Eklund
Ekonomichef Leksandsbostäder AB Åsa Elm
VD Dala Vatten och avfall AB Anna Almlöf
Ekonomichef Dala vatten och avfall AB Petra Gunnarsson
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Förslag till

Finanspolicy

Antagen av kommunfullmäktige 2020-XX-XX, § X
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1. Inledning
Finanspolicyn anger ramar och riktlinjer för hur finansverksamheten inom kommunen
inklusive de kommunala bolagen Leksandsbostäder AB och Leksand Vatten AB ska
bedrivas. Med finansverksamhet avses likviditetsförvaltning och finansiering.
Policyn är ett komplement till kommunfullmäktiges policy för god ekonomisk
hushållning. Dokumenten revideras vid behov.

2. Finanspolicyns syfte
Syftet med denna finanspolicy är att:


Fastställa finansverksamhetens mål



Fastställa ramar och riktlinjer för hur finansverksamheten ska organiseras



Fastställa ramar och riktlinjer för begränsning av de finansiella risker som
förekommer i finansverksamheten



Fastställa ramar och riktlinjer för rapportering, uppföljning och kontroll av
finansverksamheten



Fastställa riktlinjer för borgen och garantier

3. Finansverksamhetens mål
Finansverksamhetens mål är att:


Säkerställa kommunens betalningsförmåga och kapitalförsörjning på kort och lång
sikt



Åstadkomma långsiktig finansiell stabilitet för kommunkoncernen som helhet



Inom finanspolicyns ramar och riktlinjer uppnå bästa möjliga räntenetto



Säkerställa att finansverksamheten bedrivs med god intern kontroll



Den finansiella verksamheten bedrivs utan spekulativa inslag och att minimera de
finansiella riskerna

4. Organisation och ansvarsfördelning
Nedan framgår fördelningen av ansvar mellan kommunfullmäktige respektive
kommunstyrelsen. Delegering av beslutanderätt från kommunfullmäktige till
kommunstyrelsen framgår av kommunstyrelsens reglemente. Delegering av
beslutanderätt från kommunstyrelsen till utskott och tjänstemän framgår av
kommunstyrelsens delegeringsordning.
Kommunfullmäktiges ansvar
Finanspolicyn ska fastställas av kommunfullmäktige och hållas uppdaterad med hänsyn
till aktuella förhållanden inom kommunkoncernen och på de finansiella marknaderna.
Kommunfullmäktige ska fatta beslut om:


Finanspolicyn



Beloppsramar för nyupplåning
2
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Beloppsramar och villkor för borgen till kommunens företag

Kommunstyrelsens ansvar
Kommunstyrelsen ska:


Vid behov utarbeta riktlinjer för den operativa finansverksamhetens samt lämna
förslag till kommunfullmäktige om revideringar av kommunkoncernens
finanspolicy.



Löpande följa kommunens finansiella situation genom rapportering från
förvaltningen

Ekonomiavdelningens ansvar
Ekonomiavdelningen ska:


Ansvara för upplåningar, placeringar samt hantering av finansiella risker i enlighet
med beslutad delegeringsordning



Säkerställa att fattade beslut efterlevs. Uppföljning av fattade beslut samt
bindningstider, snittränta m.m. sker i KI-Finans webbportal som ska vara officiell
källa för finansiell information. Uppföljning bör ske tertialvis och vid årsbokslut
samt om behov föreligger. Rapportering till kommunstyrelsen och
kommunfullmäktige ska ske vid delårsbokslut samt vid årsbokslut.

Kommunala bolag
De kommunala helägda bolagen omfattas av denna finanspolicy. Kommunkoncernens
bolag får även upprätta en bolagsspecifik finanspolicy som ska baseras på den
kommunkoncerngemensamma policyn och på gällande ägardirektiv.
Angående respektive styrelses ansvar för företagets finansiella verksamhet och risker
hänvisas till Aktiebolagslagen (ABL).

5. Principer för likviditetsförvaltning
Betalningsberedskap
Leksands kommun ska vara medlem i Kommuninvest ekonomisk förening samt teckna
bankavtal med kontokredit.
Kommunen ska ha tillgångar i kassa och bank som motsvarar betalningsberedskap om
minst 30 betalningsdagar samt tillgängliga likvida medel som motsvarar
betalningsberedskap om minst 60 betalningsdagar.
Tillgängliga likvida medel definieras som:
1. Kassa och bank
2. Skriftligt bekräftade, ej utnyttjade kreditlöften
3. Finansiella tillgångar som kan omsättas inom tre bankdagar
4. Framtida positiva netton av kassaflöden inom tre bankdagar.
Likviditetsöverskott som inte är tillfälligt, utöver den likviditet som erfordras för att
upprätthålla ovanstående betalningsberedskap, kan användas för att amortera på
låneskulden. Beslut kring amortering ska göras utifrån kommande investeringsnivåer
och hur dessa bedöms påverka likviditeten.
3
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Koncernkonto
Kommunen och de kommunala bolagens likvida medel och betalningsflöden ska
samordnas i ett gemensamt koncernkontosystem enligt de ägardirektiv som fastställts
för respektive bolag.
Förvaltning av kortfristig likviditet
Kortfristig likviditet ska placeras antingen på koncernkonto eller på ett räntebärande
konto med rätt till omedelbart uttag. Alla placerade medel ska kunna omvandlas till
likviditet genom försäljning inom tre bankdagar.

6. Principer för finansiering
Upplåningen ska minimeras och får bara genomföras för att täcka finansierings- eller
refinansieringsbehov i någon av kommunens verksamheter och enligt låneramar
beslutade av kommunfullmäktige.
Vid behov av ändring av lånetaket fattar kommunfullmäktige beslut om detta. Beslut
om att ingå avtal om finansiell leasing ska fattas av kommunfullmäktige.
För upplåning av kortfristig finansiering är följande instrument tillåtna:


Checkkredit



Reverslån

För upplåning är följande motparter godkända:


Banker som står under svenska finansinspektionens tillsyn.

7. Principer för riskhantering
All finansiell verksamhet innebär risktagande vilket därför också måste accepteras i
kommunkoncernens finansverksamhet. Finansverksamheten ska dock alltid ha som mål
att inneha så låg risk som möjligt. Riskerna ska hanteras genom en aktiv, effektiv och
ansvarstagande finansförvaltning.
Finansieringsrisk
Risken för att vid varje givet tillfälle inte få tillgång till nödvändig finansiering för
befintliga eller nya lån eller att refinansiering endast kan ske med kraftigt ökade
kostnader som följd. Finansieringsrisken ökar om en större del av skuldportföljen
förfaller vid ett eller några enstaka tillfällen.
För att minska finansieringsrisken ska kapitalbildningen i låneportföljen spridas över tid
enligt nedanstående normportfölj.
Kapitalbindning

< 1 år

1-3 år

3-5 år

5-8 år

8-10 år

Maximalt

33 %

40 %

40 %

40 %

40 %

Ränterisk
Ränterisk är risken för att en snabb förändring av det allmänna ränteläget påverkar
kommunkoncernens finansnetto negativt. Ränterisken ska hanteras genom att
ränteförfallen fördelas via en blandning av korta och långa räntebindningstider.
Maximal löptid för räntebindning är 10 år, kommunstyrelsen kan godkänna längre
4
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löptider i särskilt beslut. Skuldportföljens genomsnittliga bindningstid ska vara mellan
två och fem år.
Valutarisk
Med valutarisk avses risken för att drabbas av ökade kostnader till följd av
valutakursförändringar. Placering och upplåning i annan valuta än svenska kronor är
inte tillåten. Betalningsflöden i utländsk valuta ska kurssäkras om de uppgår till ett
motvärde motsvarande minst en miljon kronor.
Derivat
Användning av derivat är inte tillåtet inom primärkommunen.

7. Borgensåtaganden
Kommunfullmäktige beslutar om att ingå borgen. Kommunfullmäktige ska fastställa en
ram för kommunens borgensåtaganden. Kommunal borgen ges normalt endast till
kommunens bolag och verksamheter. Undantag kan dock göras för icke vinstdrivande
föreningar som även fyller viktiga samhällsfunktioner inom kommunen. I dessa fall ska
säkerhet om möjligt eftersträvas, och en amorteringsplan upprättas mellan kommunen
och föreningen/organisationen.
För att uppnå konkurrensneutrala villkor måste en avgift för marknadsanpassning tas ut
för affärsdrivande verksamhet. Beslut om borgensavgift fattas av kommunfullmäktige.
Avgiften kan revideras per kalenderår.
Ansökan om borgen lämnas till kommunstyrelsen och fullmäktige beslutar i varje nytt
ärende. När beslutet om att medge kommunal borgen har vunnit laga kraft får
underskrift av handlingar ske. Kommunal borgen tecknas enligt kommunstyrelsens
särskilda beslut om firmatecknare.
Borgenstagaren ska utan anmodan för varje räkenskapsår lämna årsredovisning
omfattande förvaltningsberättelse samt resultat och balansräkning.

8. Rapportering
Kommunstyrelsen ska vid årsbokslut lämna en rapport till kommunfullmäktige
avseende kommunens finansverksamhet. I rapporten ska ingå:


Likviditetssituation



Skuldportföljens kapitalbindning i förhållande till normportföljen



Skuldportföljens räntebindning i förhållande till normportföljen



Skuldportföljens genomsnittliga räntesats



Engagemang per motpart



Förfallostruktur på lån och placeringar

I årsredovisningen rapporteras ränte- och kapitalbindning samt totalbelåning.
Eventuella avvikelser från finanspolicyns regler, samt avvikelser från ränte- och
kapitalbindning rapporteras omedelbart.
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2020-10-12
Allmänna utskottet

§ 58

Dnr 2019/1402

Finanspolicy Leksands kommunkoncern
Beskrivning av ärendet
Enligt 11 kap. 3 § kommunallagen ska fullmäktige besluta om riktlinjer för
medelsförvaltningen och enligt 11 kap. 4 § ska fullmäktige även besluta om
riktlinjer för medel avsatta för pensionsförpliktelser. Kommuner ska vidare
enligt 11 kap. 2 § förvalta sina medel med god avkastning och betryggande
säkerhet.
Sektorns/avdelningens bedömning
Ett förslag till finanspolicy har tagits fram utifrån bestämmelserna i
kommunallagen. Dock behandlas inte förvaltning av pensionsförpliktelser då
Leksands kommun inte har några placeringar för sina pensionsförpliktelser.
Föreslagen finanspolicy gäller förutom primärkommunen även de helägda
bolagen Leksandsbostäder AB och Leksand Vatten AB.
För kapitalbindning föreslås att maximalt 33 % av lånen får förfalla inom en
12-månadersperiod, detta för att minska risken för att inte kunna omsätta
lånen.
Räntebindningen, d.v.s. den genomsnittliga räntebindningstiden är satt till
mellan 2-5 år. Detta för att få en spridning av räntan och därmed minska
risken för snabbt stigande räntekostnader.
Vidare tydliggörs ansvarsfördelning gällande finansiella frågor mellan
tjänstemän och politiker. Även rapporteringens omfattning tydliggörs, detta
är bland annat utifrån lagen (2018:597) om kommunal bokföring och
redovisning (LKBR) där det framgår att ränte- och kapitalbindning m.m. ska
rapporteras i årsredovisningen.
Slutligen framgår också godkända motparter och godkända instrument för
upplåning
Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande, daterat 2020-08-06
Förslag till finanspolicy

Justeras

Utdrag bestyrks
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2020-10-12
Allmänna utskottet

Allmänna utskottets förslag till kommunstyrelsen för beslut i
kommunfullmäktige
1. Anta finanspolicy för Leksands kommunkoncern i enlighet med
förslaget.
Beslutet skickas till
Kommunstyrelsen

Justeras

Utdrag bestyrks
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TJÄNSTEUTLÅTANDE
Datum

Referens

2020-10-27

Dnr 2020/478

Verksamhetsstöd
Ann-Charlotte Zackrisson

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

Referens

Sida

Dnr 2020/478
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Ange vilket beslutsunderlag som ska skickas med till politiken
Tjänsteutlåtande, daterat 2020-10-27
Slutligt beslut expedieras (skickas) till
Kommundirektör Göran Wigert
Ekonomichef Ann-Charlotte Zackrisson
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TJÄNSTEUTLÅTANDE
Datum

Referens

2020-10-15

Dnr 2020/1206

Utbildningssektorn
Joel Johansson, 80207
joel.johansson@leksand.se

Nytt länsövergripande skolskjutsreglemente
Beskrivning av ärendet
Nytt skolskjutsreglemente har framtagits efter önskemål från kommuner och
i uppdrag av regionstyrelsen genom regionplanen.
Reglementet har framtagits i en arbetsgrupp som alla kommuner inbjudits
till. Representanter från elva kommuner samt tjänsteperson kollektivtrafikförvaltning har anmält intresse och deltagit i arbetet under perioden november 2019 - september 2020.
Syftet med att ta fram nytt skolskjutsreglemente har varit att förtydliga gällande regler för skolskjuts i länet och anpassa till dagens samhälle och trafik.
Ett gemensamt skolskjutsreglemente för hela länet är även en förutsättning
för den genom skatteväxling beslutade finansieringen av skolskjuts, en och
samma skolskortskostnad för alla kommuner.
Reglementet är ett dokument för dialog mellan huvudman/kommun och
vårdnadshavare.
Remissförfarande har genomförts enligt gällande remisstid, inkluderad sommaren, fyra månader. Remissvaren från länets alla femton kommuner har
därefter bearbetats i bifogat reglemente av ovan beskriven arbetsgrupp.
Kollektivtrafikförvaltningen önskar att respektive kommun ska besluta om
det nya länsövergripande skolskjutsreglementet. Beslutet ska vara dem till
handa senast 2020-12-23.
Förvaltningens bedömning
Leksands kommun har varit representerad i den arbetsgrupp som utarbetat
det nya länsövergripande skolskjutsreglementet via trafiksamordnaren.
Kommunen har också deltagit som remissinstans och remissvaret antogs av
utskottet för lärande och stöd 2020-09-07, § 37, Dnr 2020/756. I remissvaret
deltog avdelningschef för grundskolan, grundskolans rektorer, skolskjutshandläggare och trafiksamordnare.
Det länsövergripande skolskjutsreglementet har bearbetats utifrån de olika
remissvaren och förvaltningen är till freds med slutresultatet. Det är denna
version som nu ligger för beslut.
Tänkt ärendegång utifrån angivet datum för kollektivtrafikförvaltningen är
att det länsövergripande skolskjutsreglementet ska kunna antas av kommunfullmäktige 2020-11-30.
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Avsikten är att reglementet ska gälla från 1 januari 2021 för att kunna börja
tillämpas i planering av skolskjuts under våren, inklusive bestämmelserna i
den lokala bilagan. All skolskjutsverksamhet från och med höstterminen
2021 utgår från det nya reglementet.
Ett förtydligande gällande den lokala bilagan. För aktuellt beslut gäller endast vilka områden som respektive kommun kan fatta lokala beslut om, dvs.
ramverket. Detta ramverk motsvaras av rubrikerna i bilagan.
När det gäller det specifika innehållet under respektive rubrik är det beslut
som tas av utskottet för lärande och stöd enligt delegationsordningen, Nr
133, som stipulerar att LoS utskottet är delegat för ”Riktlinjer för skolskjutsar och övriga resor”. Dessa riktlinjer ska förstås såsom den lokala bilagan.
Gällande den lokala bilagan kommer förvaltningen att presentera olika förslag till LoS utskott 2020-11-16 för att kunna besluta utifrån ett konkret förslag på LoS utskott 2020-12-14, Dnr 2020/1094.
Det att det länsövergripande skolskjutsreglementet beslutas innan innehållet i
den lokala bilagan fastställs av kommunstyrelsen genom dess utskott för lärande och stöd, vilket torde ses som avsedd ordning.
Finansiering
Ärendet medför inte några ekonomiska konsekvenser.
Förslag till beslut
1. Anta länsövergripande skolskjutsreglemente inklusive ramverket i den
lokala bilagan, i enlighet med förslaget.
2. Reglementet gäller från 1 januari 2021 och ersätter reglementet beslutat
av fullmäktige 2009-06-15, § 70.
Ange vilket beslutsunderlag som ska skickas med till politiken
Tjänsteutlåtande – Nytt länsövergripande skolskjutsreglemente, 2020-10-15
Missiv – Länsövergripande skolskjutsreglemente
Förslag till länsövergripande skolskjutsreglemente
Lokal bilaga till länsövergripande skolskjutsreglemente
Slutligt beslut expedieras (skickas) till
Kollektivtrafikförvaltningen, Region Dalarna, info@dalatrafik.se
Carin Fredlin, sektorchef utbildningssektorn
Annica Sandy Hedin, grundskolechef
Marcus Zetterlund, avdelningschef gymnasiet
Pia Eriksson Lundström, skolskjutshandläggare
Joel Johansson, trafiksamordnare
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Skolskjutsreglemente gällande för Dalarnas län - förskoleklass,
grundskola, grundsärskola och gymnasiesärskola samt bilaga med
kommunens lokala beslut, reviderad version gällande från ht 2021
Beslut om rätten till skolskjuts grundar sig på skollagen och skolskjutsreglementets bestämmelse och
beslutas av respektive kommun.
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1 Lagtext
Skollagen (2010:800)
Enligt 9 kap 15b § En elev i förskoleklass med offentlig huvudman har rätt till kostnadsfri skolskjuts
från en plats i anslutning till elevens hem till den plats där utbildningen bedrivs och tillbaka.
Denna rätt gäller dock inte för elever som väljer att gå i en annan skolenhet i hemkommunen än den
där kommunen annars skulle ha placerat dem eller som går i en annan kommuns förskoleklass med
stöd av 13 §. Om det kan ske utan organisatoriska eller ekonomiska svårigheter ska kommunen
anordna skolskjuts även i dessa fall.
Elevens hemkommun ansvarar för att skolskjuts anordnas. Lag (2017:1115).
1.2 Enligt 10 kap 32 § Elever i grundskolan med offentlig huvudman har rätt till kostnadsfri skolskjuts
från en plats i anslutning till elevens hem till den plats där utbildningen bedrivs och tillbaka, om
sådan skjuts behövs med hänsyn till färdvägens längd, trafikförhållanden, elevens
funktionsnedsättning eller någon annan särskild omständighet.
Denna rätt gäller dock inte för elever som väljer att gå i en annan skolenhet än den där kommunen
annars skulle ha placerat dem eller som går i en annan kommuns grundskola med stöd av 25-27 §§.
Om det kan ske utan organisatoriska eller ekonomiska svårigheter ska kommunen anordna skolskjuts
även i dessa fall.
Elevens hemkommun ansvarar för att skolskjuts anordnas. Lag (2017:1115).
1.3 Enligt 11 kap 31 § Elever i grundsärskola med offentlig huvudman har rätt till kostnadsfri
skolskjuts från en plats i anslutning till elevens hem till den plats där utbildningen bedrivs och
tillbaka, om sådan skjuts behövs med hänsyn till färdvägens längd, trafikförhållanden, elevens
funktionsnedsättning eller någon annan särskild omständighet.
Denna rätt gäller dock inte elever som väljer att gå i en annan skolenhet än den där kommunen
annars skulle ha placerat dem eller som går i en annan kommuns grundsärskola med stöd av 25 eller
26 §§. I de fall då det kan ske utan organisatoriska eller ekonomiska svårigheter ska kommunen även
anordna skolskjuts i dessa fall.
1.4 Enligt 18 kap. 30 § Elever i gymnasiesärskola med offentlig huvudman har rätt till kostnadsfri
skolskjuts inom hemkommunen från en plats i anslutning till elevens hem till den plats där
utbildningen bedrivs och tillbaka, om sådan skjuts behövs med hänsyn till färdvägens längd,
trafikförhållanden, elevens funktionsnedsättning eller någon annan särskild omständighet.
För elever som går i en annan kommuns gymnasiesärskola ska hemkommunen anordna skolskjuts i
de fall det kan ske utan organisatoriska eller ekonomiska svårigheter.
Elevens hemkommun eller den region som anordnar utbildningen ska ombesörja att skolskjuts
anordnas enligt första stycket. Lag (2019:947).
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2 Definitioner
2.1 Skolskjuts avses vara resor av elev i förskoleklass, grundskola, grundsärskola och
gymnasiesärskola till och från platsen där undervisning bedrivs.
2.2 Skolskjuts utförs i första hand med allmän kollektivtrafik och i andra hand med särskild skolskjuts.
2.3 Självskjuts avser ett alternativt färdsätt till skolskjuts enligt särskild prövning och
överenskommelse mellan respektive kommun och vårdnadshavare.
2.4 Resa till och från fritidshem räknas ej som skolskjuts.
2.5 Skolväg (avstånd) avses vara kortaste gångväg mellan elevens folkbokföringsadress och infart till
skolområdet.
2.6 Ramtid avser skoldagens start- och sluttid inom respektive stadie.

3 Regler
3.1 Skolskjuts
3.1.1 Anordnas för elev i förskoleklass, grundskolan, grund- och gymnasiesärskolan som uppfyller
kraven för skolskjuts (trafikförhållande, funktionshinder, färdvägens längd eller annan särskild
omständighet).
3.1.2 Eleven har rätt till skolskjuts då skolgången fullgörs i den skola vars upptagningsområde eleven
tillhör eller den av kommunen anvisade skolan. Kommunen kan vara skyldig att anordna skolskjuts
även för de elever som går i fristående skolor eller annan kommunal skola än den som kommunen
skulle ha placerat eleven i. Detta gäller dock bara om skolskjutsen kan organiseras på sådant sätt att
det inte medför organisatoriska eller ekonomiska svårigheter för kommunen. Se kommunens lokala
bilaga.
3.1.3 Skolskjuts kan, efter ansökan, beviljas de barn vars vårdnadshavare lever åtskilda men har
gemensam vårdnad om barnet. Barnet måste vid växelvis boende bo ungefär lika mycket hos båda
vårdnadshavarna. Kommunens regler ska vara uppfyllda för beviljande av skolskjuts, båda
vårdnadshavarna ska vara folkbokförda i kommunen, folkbokföringsadressen styr placeringsskolan
och skolskjutsen prövas från båda adresserna.
3.1.4 För elev med väntetid i anslutning till skolskjuts anordnar skolan lämplig tillsyn med hänsyn
tagen till elevens ålder och behov. Kommunen får fritt organisera skolskjutsverksamheten på lämpligt
sätt, till exempel genom att låta flera elever samåka även om det leder till väntetider för vissa elever.
Väntetiden ska endast i undantagsfall uppgå till 45 minuter på morgon respektive eftermiddag,
utifrån skolans ramtider. Kommunen kan göra avsteg som innebär att tiden förlängs, (se respektive
kommuns bilaga).
3.1.5 På - och avstigning sker på hållplats och vid särskild skolskjutshållplats som anvisas. Eleverna
kan till exempel hänvisas till särskilda uppsamlingsplatser i närheten av hemmet respektive skolan.
3.1.6 Den sammanlagda restiden för skolskjuts bör inte överstiga 60 minuter på morgon respektive
eftermiddag.
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3.2 Skolväg (avstånd)
3.2.1 Avståndsregler ska finnas enligt respektive kommuns beslut (se respektive kommuns bilaga).
3.2.2 Kortaste gångväg mäts mellan elevens bostad och av kommunen anvisad hållplats/infart till
skolområdet.
3.2.3 Gångväg mellan elevens bostad och anvisad hållplats kan uppgå till samma avstånd som
respektive kommuns regler för skolväg.
3.2.4 Avsteg från avståndsreglerna kan ske då likformighet inom ett väl avgränsat bostadsområde
tillämpas (se respektive kommuns bilaga).
3.2.5 Avsteg från avståndsreglerna på grund av trafikförhållanden / farlig skolväg/vinterskjuts,(se
respektive kommuns bilaga).

3.3 Självskjuts
3.3.1 Som en alternativ form av skolskjuts för skolskjutsberättigad elev kan ersättning för självskjuts
utbetalas om kommunen så beslutar efter dialog med vårdnadshavare och Region Dalarna.

4 Ansvarsfördelning
4.1 Vårdnadshavarens ansvar:
4.1.1 Har ansvaret för att eleven på ett tryggt och säkert sätt kommer till och från av kommunen
anvisad hållplats.
4.1.2 Om elev inte finns vid hållplatsen vid den tidpunkt skolskjuts ska hämta, ska vårdnadshavaren
ta ansvar för resa till och från skolan.
4.1.3 Om elev med rätt till skolskjuts byter adress ska detta omgående meddelas kommunens
skolskjutshandläggare.
4.1.4 Ska i god tid meddela om elevens skolskjuts ska avbokas, detta gäller vid skolskjutsar bokade
via beställningscentralen hos Region Dalarna.
4.1.5 Att lära eleven att uppträda på ett respektfullt sätt mot andra resenärer, chaufförer och fordon
samt att trycka på stoppknapp i god tid innan hållplats för avstigning.
4.1.6 Att veta att man som vårdnadshavare kan bli skadeståndsskyldig vid skadegörelse på fordon
eller hållplats orsakad av elev.
4.1.7 Se till att eleven har giltigt skolkort med sig.
4.1.8 Att stå för eventuella kostnader om skolkortet inte kan uppvisas vid en eventuell biljettkontroll
på resan.
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4.2 Elevens ansvar:
4.2.1 Att registrera skolkortet i samband med påstigning.
4.2.2. Att ansvara för skolkortet som är en värdehandling.
4.2.3 Att uppträda på ett respektfullt sätt mot andra resenärer, chaufförer och fordon.
4.2.4 Att använda bälte (om sådana finns) i fordonet.
4.2.5 Att trycka på stoppknappen i god tid innan hållplats för avstigning.
4.3 Rektors ansvar:
4.3.1 Informera elever, vårdnadshavare och skolpersonal om regelverk och säkerhet för skolskjuts.
4.3.2 Informera berörda om tillfälligt uppkomna schemaförändringar.
4.3.3 Ansvara för säkerhet inom skolans område samt vägen mellan skolområdet och skolhållplats.
4.3.4 Ansvara för lämplig tillsyn i samband med väntetid mellan skoldag och ankomst/avgångstid för
skolskjuts.
4.4 Entreprenörens samt förarens ansvar:
4.4.1 Att följa de lagar och förordningar som gäller för persontransporter på väg (SFS 1998:1276).
4.4.2 Att följa gällande avtal med Region Dalarna och/eller andra gällande avtal som rör linjetrafik
och skolskjuts i Dalarna.
4.4.3 Att anmäla skadegörelse i fordon eller på hållplats.

5 Skolskjuts vid personskada
5.1 Om eleven har en försäkring som gäller vid olycksfall ska vårdnadshavaren själv beställa skolskjuts
via försäkringsbolaget.
5.2 Om eleven inte har en försäkring som gäller vid olycksfall ska vårdnadshavaren vända sig till
kommunen.

6 Trafiksäkerhet
6.1 Kommunen genomför vid behov eller minst vart tredje år en dokumenterad
trafiksäkerhetsbesiktning av skolskjutsvägarna och hållplatserna. Besiktningen görs tillsammans med
väghållaren och Region Dalarna. Enligt förordning (1970:340) Om skolskjutsning.
6.2 Vid risk för trafiksäkerhetsproblem kan entreprenören ställa in en skolskjuts. Vid sådant tillfälle
ska skolan utan dröjsmål informeras.
6.3 Inträffar avbrott/försening under skolskjutsen ska Region Dalarna utan dröjsmål meddela
kommunen.
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7 Incident och olycka
7.1 Rapportering av incident/olycka ska ske enligt gällande rutin.

8 Skolkort
8.1 Skolkortet är personligt och ska hanteras som en värdehandling.
8.2 Skolkort som slutat fungera (utan åverkan) ersätts med ett nytt.
8.3 Förlorat, förstört eller stulet skolkort ersätts med ett nytt. En administrativ avgift kan tas ut om
kommunen så beslutat i sin lokala bilaga.
8.4 Elev som inte längre är skolskjutsberättigad, ska omgående lämna tillbaka skolkortet till skolan.
8.5 Skolkortet gäller för resor till och från plats där undervisning bedrivs.

9 Kommunala beslut och taxor
9.1 Lokala beslut och administrativa kostnader för hantering av skolkort anges i lokal bilaga till det
gemensamma skolskjutsreglementet.

10 Överklagan av beslut
10.1 Beslut om skolskjuts till placeringsskola kan överklagas genom förvaltningsbesvär enligt 28 kap.
5 § p 5 skollagen (2010:800). Överklagan skickas in till kommunen inom tre veckor från beslutsdatum.
10.2 Beslut om skolskjuts till fristående skola eller annan kommunal skola än den som kommunen
har placerat elev i överklagas genom laglighetsprövning 13 kap. kommunallagen (2017:725).
Överklagan skickas in till förvaltningsrätten inom tre veckor från beslutsdatum.

11 Revidering
11.1 Översyn av gemensamt reglemente och lokal bilaga ska ske senast 4 år efter beslut och ska ligga
till grund för en eventuell revidering. Beslut om översyn och revidering ska ske i gemensamt
strategiforum för kollektivtrafikfrågor.
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Lokal bilaga för XXXXXX kommun
Besluten fastställs i respektive kommun och är en bilaga till
huvuddokumentet - Skolskjutsreglemente för förskoleklass, grundskola,
grundsärskola och gymnasiesärskola I Dalarnas län.

3 Regler
3.1 Skolskjuts
3.1.2 Upptagningsområde
3.1.4 Väntetid
3.1.6 Restid

3.2 Skolväg
3.2.1 Avståndsregler
3.2.4 Likformighet i bostadsområden
3.2.5 Avsteg från avståndsregeln på grund av trafikförhållanden/ farlig skolväg

9 Kommunala beslut och taxor
9.1 Administrativ kostnad för förlorat skolkort

Vinterskolskjuts

Varje kommun kan endast ta egna beslut under ovanstående rubriker. Den lokala bilagan kan variera
mellan kommunerna.
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BREV
Beslut - länsövergripande
skolskjutsreglemente

Kollektivtrafikförvaltningen

[Titel]

Datum

Diarienummer

2020-10-08

RD19/04820

Länsövergripande Skolskjutsreglemente

Beslutsunderlag för att anta länsövergripande skolskjutsreglemente - för förskoleklass, grundskola,
grundsärskola och gymnasiesärskola samt bilaga med kommunens lokala beslut gällande från och
med ht 2021, läsårsstart 2121-2022 översänds härmed.

Nytt skolskjutsreglemente har framtagits efter önskemål från kommuner och i uppdrag av
regionstyrelsen genom regionplanen.
Reglementet har framtagits i en arbetsgrupp som alla kommuner inbjudits till. Representanter från elva
kommuner samt tjänsteperson kollektivtrafik förvaltning har anmält intresse och deltagit i arbetet under
perioden november 2019 - september 2020.
Syftet med att ta fram nytt skolskjutsreglemente har varit att förtydliga gällande regler för skolskjuts i
länet och anpassa till dagens samhälle och trafik. Ett gemensamt skolskjutsreglemente för hela länet
är även en förutsättning för den genom skatteväxling beslutade finansieringen av skolskjuts, en och
samma skolskortskostnad för alla kommuner.
Reglementet är ett dokument för dialog mellan huvudman / kommun och vårdnadshavare.
Remissförfarande har genomförts enligt gällande remisstid, inkluderad sommaren, fyra månader.
Remissvaren från länets alla femton kommuner har därefter bearbetats i bifogat reglemente av ovan
beskriven arbetsgrupp.
Vi ber er härmed att ta beslut i och godkänna att bifogat skolskjutsreglemente och bilaga ska vara
giltigt och följas i er kommun from augusti 2021, läsårsstart 2021-2022.

Er kommuns godkännande ska skriftligen vara sammankallande
Kollektivtrafikförvaltningen tillhanda senast 2020-12-23, mejladress Info@dalatrafik.se .
Vid eventuella frågor kontaktas: annika.gustafsson@regiondalarna.se

Postadress
Box 712
791 29 Falun

annika.gustafsson@regiondalarna.
sese

Besöksadress
Region Dalarna
Vasagatan 27

Kontakt
023-49 00 00
www.regiondalarna.se
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Handläggare
Annika Gustafsson
Verksamhetsutvecklare
aaa
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2020-10-12
Allmänna utskottet

§ 61

Dnr 2020/1109

Överförmyndare i samverkan i övre Dalarna samverkansavtal
Beskrivning av ärendet
Leksand, Mora, Orsa, Älvdalen, Rättvik och Vansbro kommuner samverkar
sedan 2011 i en gemensam organisation för utförande av lagstadgad
överförmyndarverksamhet. Mora kommun är värdkommun och den
gemensamma handläggarorganisationen ingår i värdkommunens verksamhet.
Samverkan regleras i ett samverkansavtal som antogs 2015.
Samverkanskommunerna har konstaterat behov av att tydliggöra vissa delar
av samverkansavtalet. Det har även funnits behov av att klargöra ansvaret för
GDPR.
Överförmyndare i samverkan har utarbetat förslag till nytt samverkansavtal.
Avtalet har annan struktur och innehåller följande ändringar jämfört med
gällande avtal.


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



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



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



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



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



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

Justeras

Utdrag bestyrks
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2020-10-12
Allmänna utskottet

Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande daterat 2021-09-28
Förslag till samverkansavtal om gemensam organisation för
överförmyndares verksamhet
Allmänna utskottets förslag till kommunstyrelsen för beslut i
kommunfullmäktige
1. Godkänna avtal mellan Leksand, Mora, Orsa, Älvdalen, Rättvik och
Vansbro kommuner om samverkan gällande gemensam organisation för
överförmyndarnas verksamhet.
2. Avtalet gäller från och med den 1 januari 2021.
Beslutet skickas till
Kommunstyrelsen

Justeras

Utdrag bestyrks
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TJÄNSTEUTLÅTANDE
Datum

Referens

2020-09-28

Dnr 2020/1109

Överförmyndare
Lotta Arnesson, 80198
lotta.arnesson@leksand.se

Nytt samverkansavtal för Överförmyndare i samverkan
i övre Dalarna
Beskrivning av ärendet
Kommunfullmäktige beslutade den 17 februari 2020 att godkänna
samverkansavtal för överförmyndare i samverkan i övre Dalarna. Det har
tillkommit några ändringar och därför behöver ett nytt beslut om
godkännande tas.
Leksand, Mora, Orsa, Älvdalen, Rättvik och Vansbro kommuner samverkar
sedan 2011 i en gemensam organisation för utförande av lagstadgad
överförmyndarverksamhet. Mora kommun är värdkommun och den
gemensamma handläggarorganisationen ingår i värdkommunens verksamhet.
Samverkan regleras i ett samverkansavtal som antogs 2015.
Samverkanskommunerna har konstaterat behov av att tydliggöra vissa delar
av samverkansavtalet. Det har även funnits behov av att klargöra ansvaret för
GDPR.
Överförmyndare i samverkan har utarbetat förslag till nytt samverkansavtal.
Avtalet har annan struktur och innehåller följande ändringar jämfört med
gällande avtal.


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



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



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



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



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



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

2020-09-28
Leksands kommun

Referens

Sida

Dnr 2020/1109

2(2)

Förslag till beslut
1. Godkänna avtal mellan Leksand, Mora, Orsa, Älvdalen, Rättvik och
Vansbro kommuner om samverkan gällande gemensam organisation för
överförmyndarnas verksamhet.
2. Avtalet gäller från och med 1 januari 2021.
Ange vilket beslutsunderlag som ska skickas med till politiken
1. Förslag till samverkansavtal om gemensam organisation för
överförmyndares verksamhet
2. Tjänsteutlåtande daterat 2021-09-28
Slutligt beslut expedieras (skickas) till
1. Överförmyndare och ersättare
2. Kommundirektör
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Samverkansavtal om gemensam organisation för
Överförmyndarnas verksamhet
Inledning
Detta avtal reglerar samverkan mellan Mora kommun (värdkommun) och Orsa, Älvdalen, Rättvik,
Leksand och Vansbro kommuner (samverkanskommuner) avseende gemensam organisation för utförande av lagstadgad överförmyndarverksamhet. Organisationens namn är Överförmyndare i samverkan i övre Dalarna. Detta avtal gäller fr.o.m. 2021-01-01 och ersätter det avtal som tidigare antogs av
kommunfullmäktige i samverkande kommuner.
Ovanstående kommuner samverkar sedan 2011 i ett gemensamt kansli för utförande av lagstadgad
överförmyndarverksamhet. Mora kommun är värdkommun och det gemensamma kansliet ingår i
värdkommunens organisation.
Syftet med samverkan är att gemensamt nyttja resurser för organisation som långsiktigt klarar av såväl ökad ärendetillströmning och skärpta lagkrav. Strävan är att långsiktigt upprätthålla kontinuitet,
kompetens, kvalitet och att uppnå kostnadseffektivitet i verksamheten.
Respektive samverkande kommun utser överförmyndare/nämnd som till tjänstemännen på det gemensamma kansliet delegerar allt det beslutsfattande som är möjligt inom ramen för föräldrabalken
19 kap 14 §. Följande beslut är inte möjliga att delegera:
•
•
•
•
•

Framställning eller yttrande till kommunfullmäktige.
Entlediga en god man eller förvaltare på grund av olämplighet.
Häva avtal om sammanlevnad i oskiftat bo.
Vitesförelägganden.
Avslagsbeslut.

Respektive kommun utser också ersättare till ordinarie överförmyndare/nämndsledamot.

§1

Omfattning

För samverkan skall det finnas ett gemensamt kansli, nedan kallad överförmyndarkansliet, som skall
utföra följande:
1. Besluta i delegerade ärenden enligt föräldrabalken 19 kap 14 § samt lagen om god man för
ensamkommande barn.
2. Ta fram förslag till beslut eller åtgärd vid icke delegeringsbara förfaranden.
3. Ansvara för överförmyndarens tillsynsverksamhet enligt 16 kap föräldrabalken samt lagen
om god man för ensamkommande barn.
4. Besluta om arvoden och kostnadsersättningar till ställföreträdare och i förekommande fall
distribuera dessa till respektive samverkande kommun för utbetalning.
5. Rekrytera och kontrollera ställföreträdare enligt föräldrabalken 11 kap 12 §.
1
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6. Ha ett förvaltningsansvar för det system man hanterar personakter/ärenden i och ev. e-tjänster
och integrationer som är kopplade till systemet.
7. Upprätthålla personakter mm enligt föräldrabalken 16 kap 12 § samt 17 – 19 §§ förmynderskapsförordningen.
8. Föra register enligt 9-11 § § förmynderskapsförordningen.
9. Erbjuda utbildning till ställföreträdare enligt föräldrabalken 19 kap 18 §.
10. Tillhandahålla statistik till länsstyrelsen enligt föräldrabalken 19 kap 19 §.
11. Framtagande av informationsmaterial och blanketter.
12. Fullgörande av i framtiden ställda lagkrav på överförmyndarverksamheten.
13. Ta fram budget, verksamhetsplan och verksamhetsberättelse.
14. Under vår och höst arrangera möten med av samverkanskommun utsedd kontaktperson/ överförmyndare och därvid presentera verksamheten, informera om ny lagstiftning och viktiga
händelser mm.
15. Regelbundet distribuera listor över ställföreträdare och huvudmän/omyndiga till överförmyndarna.
16. Vid behov ta emot bokade besök på överförmyndarkansliet och i samverkanskommunerna.
Samverkande kommuner skall utföra följande:
1. Aktivt informera allmänheten om godmanskap och förvaltarskap i syfte att underlätta rekryteringen av nya ställföreträdare.
2. Ta emot och till överförmyndarkansliet vidarebefordra intresseanmälningar från personer
som är intresserade av att bli ställföreträdare.
3. Tillhandahålla informationsmaterial och blanketter.
4. Utse kontaktperson (i första hand överförmyndaren eller ordföranden i överförmyndarnämnden) att medverka i träffar och utbildningar.
5. Ansvara för bokning av besökslokaler och besökstider i hemkommunen.
6. Hjälpa till att arrangera utbildningar av ställföreträdare.
7. Ta emot och vidarebefordra handlingar till det gemensamma kansliet.
8. Ta emot arvodesbeslut och administrera kommunens utbetalningar av arvoden till ställföreträdare.
Tjänsteman som har delegation att besluta i överförmyndarens ställe kan när så är nödvändigt hänskjuta beslutet till överförmyndaren. Beslut som fattas på delegation behöver inte anmälas till respektive överförmyndare.
§2

Organisation/ansvarig arbetsgivare

Mora kommun är värdkommun för det gemensamma kansliet. Kansliet skall, om inte annat särskilt
beslutas, ha sitt arbetsställe och säte i Mora.
Anställningsmyndighet för kansliets tjänstemän är Mora kommun.
§3

Personuppgifter/Dataskyddsförordningen

Varje kommuns överförmyndare är personuppgiftsansvarig för den egna kommunens personuppgiftsbehandlingar. Parterna är dock gemensamt ansvariga för de personuppgiftsbehandlingar som
sker i systemet, vilket regleras närmare i bilaga 1 – Avtal gemensamt personuppgiftsansvar enligt
artikel 26 dataskyddsförordningen.
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Värdkommunens dataskyddsombud ansvarar för den primära tillsynen av verksamheten men dataskyddsombud i respektive samverkanskommun har en skyldighet att informera sig om omfattningen
av överförmyndarverksamheten i sin kommun.

§4

Akter

Akter skall förvaras i värdkommunen i enlighet med arkivlagens regler. Då ärende upphört skall personakten överlämnas för arkivering i respektive samverkanskommun.
§5

Kostnader för gemensamt kansli

Värdkommunen skall för det gemensamma kansliet årligen upprätta och fastställa budget i samråd
med övriga samverkande kommuner. Förslag till preliminär budget för nästkommande år skall av
värdkommunen tillställas övriga samverkande kommuner före februari månads utgång. Synpunkter
skall vara värdkommunen tillhanda senast 30 april. Om ingen ny gemensam överenskommelse nås
om budgeten innan den 1 maj så gäller värdkommunens budgetförslag.
En särskild avgift på 150 000 kr per år betalas av samverkande kommuner till värdkommunen.
Denna avgift delas enligt kostnadsfördelning §7.
§6

Övriga kostnader

Arvoden och kostnadsersättningar åt ställföreträdare omfattas inte av samverkan. Inte heller arvoden
och kostnadsersättningar till valda överförmyndare, ledamöter i överförmyndarnämnd eller deras ersättare.
§7

Kostnadsfördelning

Kostnaderna (totala faktiska kostnaderna) för det gemensamma kansliet skall fördelas mellan samverkande kommuner utifrån respektive kommuns invånarantal per den 31/12.
§8

Ersättning

Ersättning enligt § 5 skall av vardera samverkande kommun betalas till värdkommunen halvårsvis i
förskott mot faktura. Beloppen ska vara Mora kommun tillhanda senast 30 januari resp. 30 juli.

§9

Över-/underskott

Verksamhetens överskott eller underskott skall slutregleras före februari månads utgång, året efter
verksamhetsåret i samband med att värdkommunen redovisar föregående års räkenskaper.
Överskott eller underskott fördelas enligt vad som anges avseende kostnadsfördelning enligt § 7.

§ 10

Utökning av verksamhetens omfattning

Utökning av antalet samverkande kommuner kan ske efter samråd med nu samverkande kommuner
genom deras kontaktpersoner.
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§ 11

Kontaktperson

Kontaktperson är vald överförmyndare eller ordförande i överförmyndarnämnd om inte annat beslutas av samverkanskommun.
§ 12

Tillägg/ ändringar

Tillägg och ändringar av detta avtal skall ske skriftligen för att vara gällande.
§ 13

Utvärdering/omförhandling

Verksamheten bör årligen utvärderas av respektive samverkanskommun.
Omförhandling av avtalet kan påkallas av samverkanskommun efter skriftlig underrättelse till Mora
kommun. Beslut om omförhandling eller ändringar i fråga som rör avtalet kan beslutas av samtliga
samverkande kommuner gemensamt och efter samråd dem emellan.
Om samverkande kommuner efter omförhandling inte kan enas om ändringar/tillägg, gäller avtalet
på oförändrade villkor intill dess att avtalet upphör enligt vad som stadgas i bestämmelsen om uppsägning (17 §).
§ 14

Insyn i förvaltningen

Samverkande kommuner har genom sina kontaktpersoner rätt till löpande insyn i det gemensamma
kansliets verksamhet och de personärenden som är hänförliga till den egna kommunen.
§ 15

Tvist

Tvist som inte kan lösas genom förhandlingar mellan parterna skall prövas av allmän domstol.
§ 16

Force Majeure

Part är befriad från att fullgöra skyldighet enligt detta avtal om utförandet hindras eller oskäligt
betungas på grund av händelser utanför partens kontroll samt att dessa händelser ej kunnat förutses. Sådan befrielsegrund kan utgöras av exempelvis naturkatastrof, krigsutbrott eller strejk.
Befrielsegrund får ej åberopas med mindre än parten kan visa att alla skäliga åtgärder för att undanröja eller begränsa hindrets verkan vidtagits och att part efter att hindret undanröjts försökt
fullgöra sitt åtagande.
§ 17

Avtalstid och uppsägning

Avtalet kan sägas upp årligen till den 30 juni, med 18 månaders uppsägningstid.
Om en enskild kommun önskar säga upp avtalet gäller en uppsägningstid på 24 månader eller annan
tidpunkt som parterna enas om.
En utträdande kommun har fortsatt retroaktivt ansvar för eventuella sanktionsavgifter och skadestånd
som inträffat under samverkansperioden, till följd av en inträffad personuppgiftsincident enligt dataskyddsförordningen. Efter att en kommun begärt utträde ska personakterna återlämnas till den utträdande kommunen.
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Uppsägning gäller endast mellan uppsägande parter. För övriga fortsätter avtalet att gälla såvida omständigheterna på grund av uppsägningar inte är sådana att samverkan uppenbarligen inte kan fortsätta.
§ 18

Samverkans upphörande

Om det gemensamma kansliet upphör fördelas tillgångar och avvecklingskostnader på samma sätt
som kostnaderna för organisationens verksamhet enligt § 7.
Vid avtalets upphörande åligger det samverkande kommuner, som avser att anställa personal för
handläggning av sin överförmyndarverksamhet, att erbjuda de tjänstemän som är anställda på det gemensamma kansliet, anställning i den verksamheten.
Det åvilar Mora kommun att till respektive kommun överlämna personakter och register vid samverkans upphörande.
§ 19

Avtalets giltighet

Avtalet gäller under förutsättning av beslut om godkännande av behörig instans.
§ 20

Originalavtal

Avtalet har upprättats i sex original varav parterna tagit var sitt.

För Mora kommun:

För Orsa kommun:

__________________________
Datum, Namnteckning och titel

____________________________
Datum, Namnteckning och titel

För Älvdalens kommun:

För Rättviks kommun:

__________________________
Datum, Namnteckning och titel

____________________________
Datum, Namnteckning och titel

För Leksands kommun:

För Vansbro kommun:

__________________________
Datum, Namnteckning och titel

___________________________
Datum, Namnteckning och titel
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Bilaga 1 - AVTAL GEMENSAMT PERSONUPPGIFTSANSVAR ENLIGT ARTIKEL 26
DATASKYDDSFÖRORDNINGEN
Den personuppgiftsansvarige fastställer för vilka ändamål personuppgifter behandlas och genom
vilka medel. Om två eller flera gemensamt bestämmer över en viss behandling är de personuppgiftsansvariga tillsammans och måste sinsemellan bestämma vem som är ansvarig för att fullgöra
de olika skyldigheterna i dataskyddsförordningen.
Syftet med det här avtalet är att reglera det gemensamma ansvaret för behandling av personuppgifter som råder i handläggningssystemet, enligt artikel 26 dataskyddsförordningen.
•

I det gemensamma datasystemet behandlas personuppgifter om huvudmän, ställföreträdare
och anhöriga samt personuppgifter för anställda som är administratörer och användare av
systemet.

•

Parterna ansvarar för, och ska kunna visa, att behandlingen har laglig grund.

•

Parterna ska informera registrerade om personuppgifter som samlas in enligt artikel 13 och
14 dataskyddsförordningen.

•

Parterna ska ha rutiner för att tillgodose kraven på registrerades rättigheter enligt artikel
15–22 dataskyddsförordningen.

•

För att möta kravet på register över behandlingar enligt artikel 30 dataskyddsförordningen,
ska den utsedda förvaltningsorganisationen (värdkommunen) föra register på föreskrivet
sätt över personuppgiftsbehandlingarna i systemet.

•

Parternas ansvar för sanktionsavgifter enligt artikel 83 dataskyddsförordningen, regleras
enligt kostnadsfördelningen som uppgetts i § 7 i samverkansavtalet.

•

Värdkommunens rutiner för personuppgiftsincidenter gäller (artikel 33 dataskyddsförordningen) och hanteras av den gemensamma förvaltningsorganisationen. Parterna svarar
själva för en sådan rutin beträffande personuppgifter utanför det gemensamma systemet.

•

Den gemensamma förvaltningsorganisationen utför löpande konsekvensbedömningar enligt artikel 35 dataskyddsförordningen för systemet.

•

Värdkommunen tecknar personuppgiftsbiträdesavtal med systemleverantör, genom utsedd
behörig person.
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TJÄNSTEUTLÅTANDE
Datum

Referens

2020-10-26

Dnr 2019/1017

Samhällsutveckling
Anna Tägtström-Visconti, 80324
anna.tagtstrom-visconti@leksand.se

Förlängning av nuvarande miljömål för Leksands
kommun
Beskrivning av ärendet
Kommunens miljöpolicy och miljömål 2012-2020 ska bidra till en hållbar
utveckling. Miljömålen består av tre delar: en naturvårdsplan, en miljöplan
och en energi- och klimatplan. I miljömålen finns både åtgärder som ska
utföras i den kommunala verksamheten och sådana som riktar sig till
kommunens hela geografiska område.
Kommunstyrelsen gav, vid sammanträdet den 27 januari 2020, förvaltningen
i uppdrag att under våren 2020 utvärdera nu gällande miljömål samt ta fram
förslag på inriktning och ambitionsnivå för nya miljömål. Våren 2020 kom
dock att präglas av Covid-19-pandemin och förvaltningen ställde om sitt
arbete till koncentration på krishantering. Arbetet med att ta fram nya
miljömål försenades således kraftigt både tids- och resursmässigt. Ett förslag
till ny naturvårdsplan under namnet natur- och friluftsplan kunde arbetas
fram men övriga planer, som omfattar ett större verksamhetsområde och
därmed hela kommunkoncernen, har istället startat under hösten 2020.
Sektorns bedömning
Samhällsbyggnadssektorn bedömer att Leksands kommun är i behov av en
giltig miljöpolicy och giltiga miljömål. De aktuella gäller fram till slutet av
december 2020 och på grund av ovannämnda förseningar har arbetet med att
ta fram nya således startat först denna höst. Eftersom det är en omfattande
arbetsprocess som kräver både tid, personella resurser samt samarbete och
dialog, både internt, inom kommunkoncernen och med externa aktörer och
invånare beräknas arbetet vara klart hösten 2021. En tidsperiod utan
miljömål vore dock inte att rekommendera då strävan efter att nå alla mål
behöver fortsätta medan nya arbetas fram.
Förslag till beslut
1. Nuvarande miljöpolicy och miljömål fortsätter att gälla till och med
hösten 2021 eller till dess att ny policy och nya mål antagits.
Ange vilket beslutsunderlag som ska skickas med till politiken
Miljöpolicy och miljömål 2012-2020, tillgängliga på
https://www.leksand.se/medborgare/kommun-ochpolitik/kommunfakta/regler-och-styrande-dokument/kommunala-policysplaner-och-program/
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Slutligt beslut skickas till
Kommundirektör, Göran Wigert
Sektorschef Samhällsutveckling, Åke Sjöberg
Tf Miljöchef och Myndighetschef, Jonas Slars
Avdelningschef strategisk planering, Anna Ograhn
Avdelningschef, Liselotte Målarbo
Konsult, Johan Lundin
Hållbarhetsstrateg, Anna Tägtström Visconti
Fastighetschef Leksandsbostäder AB, Pelle Lindkvist
Strateg avfall Dala Vatten och Avfall AB, Malin Liss Lundeberg
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2020-09-24
Utskottet för samhällsbyggnad

§ 93

Dnr 2018/674

Förslag till detaljplan för Torget (Noret 61:1)
Beskrivning av ärendet
Utskottet för samhällsbyggnad gav den 27 september 2018 § 115 positivt
planbesked för att pröva detaljplan för rubricerat område. Planförslaget
godkändes för samråd av utskottet för samhällsbyggnad den 12 december
2019 § 192.
För området gäller Översiktsplan för Leksands kommun 2014, som blev
antagen 2014-07-10. Det aktuella området ingår i planeringsområdet
Tätorten Leksand, där Norets och de generella riktlinjerna gäller. Planen
bedöms vara förenlig med översiktsplanen.
Planens syfte är att möjliggöra byggrätt för centrumändamål med bland
annat restaurangverksamhet och torg med parkeringsmöjlighet.
Planen har varit utsänd för samråd enligt reglerna för utökat förfarande (PBL
2010:900 och dess lydelse från den 1 januari 2015) från den 22 januari till
den 27 februari 2020. Berörda sakägare, markägare, remissinstanser och
övriga berörda har beretts tillfälle till samråd genom utskick av
samrådsinbjudan per post samt annonsering i Magasin Leksand den 22
januari 2020 (samt i Falu Kuriren och Dala Demokraten den 22 januari
2020). Samrådshandlingarna har varit utställda i kommunhusets foajé och på
kommunens webbplats samt funnits tillgängliga på biblioteket i Leksand.
Öppet hus för allmänheten ägde rum den 5 februari 2020.
Under samrådstiden inkom 7 stycken yttranden. Inkomna synpunkter har
sammanfattats och kommenterats i en samrådsredogörelse. Utifrån inkomna
yttranden har byggnadsarean i den norra C1-användningen ökat från 350
kvm till 400 kvm.
Till granskningen ändrades större delar av kvartersmarkanvändningen för
centrum och parkering (CP) som byttes till användningen TORG, vilket är
allmän plats med kommunalt huvudmannaskap. Ändringen gjordes i och
med att olika regler gäller inom kvartersmark och allmän plats, bland annat
säkerställs allmänhetens tillgång till torget ytterligare och processer med
parkering, polistillstånd och diverse skyltning för trafik blir enklare inom
allmän plats. Bedömningen som gjorts är att allmän plats anses vara mer
lämpat i större delar av planen och kombinationen av

Justeras

Utdrag bestyrks
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2020-09-24
Utskottet för samhällsbyggnad

kvartersmarkanvändningarna ”CP” är i övrigt väldigt lik TORGanvändningen för allmän plats utifrån vad som tillåts inom användningarna.
Utskottet för samhällsbyggnad beslutade den 4 juni 2020 år § 83 om att
ställa ut planförslaget för granskning. Planförslaget har varit utställt för
granskning från den 17 juni 2020 till och med den 8 juli 2020.
Underrättelse om granskningen har gjorts genom utskick av brev till berörda
sakägare, markägare, remissinstanser och övriga berörda samt genom
annonsering i Magasin Leksand den 17 juni 2020. Handlingarna har varit
utställda i kommunhusets foajé och på kommunens webbplats samt funnits
tillgängliga på biblioteket i Leksand.
Under granskningstiden inkom 4 stycken yttranden. Inkomna synpunkter
under granskningen har sammanfattats och kommenterats i ett
granskningsutlåtande.
Inom C1-användningen i planområdets södra del har, efter synpunkt från
Länsstyrelsen under granskningen, en utformningsbestämmelse lagts till som
reglerar att ”Bebyggelse ska harmonisera med omgivande byggnader” för att
eventuell byggnation inom bestämmelsen inte ska påverka torgets karaktär.
Det finns inga sakägare och/eller berörda enligt PBL 5 kap § 11 med
kvarstående erinringar.
Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande
Planbeskrivning
Plankarta med bestämmelser
Samrådsredogörelse
Granskningsutlåtande
Övriga antagandehandlingar
Undersökning om betydande miljöpåverkan, 2019-11-26
Dagvattenberäkning, 2018-02-16
Utskottet för samhällsbyggnads förslag till beslut i
kommunstyrelsen
1. Godkänna granskningsutlåtandet
2. Anta detaljplan för Torget i enlighet med förslaget
Beslutet skickas till
Mark- och exploateringsavdelningen, Leksands kommun.
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TJÄNSTEUTLÅTANDE
Datum

Referens

2020-09-14

2018/674

Plan- och kartavdelningen
Jacob Blomkvist, 0247-80 219
jacob.blomkvist@leksand.se

Detaljplan för Torget
Redogörelse för ärendet
Utskottet för samhällsbyggnad gav den 27 september 2018 § 115 positivt
planbesked för att pröva detaljplan för rubricerat område. Planförslaget
godkändes för samråd av utskottet för samhällsbyggnad den 12 december
2019 § 192.
För området gäller Översiktsplan för Leksands kommun 2014, som blev
antagen 2014-07-10. Det aktuella området ingår i planeringsområdet
Tätorten Leksand, där Norets och de generella riktlinjerna gäller. Planen
bedöms vara förenlig med översiktsplanen.
Planens syfte är att möjliggöra byggrätt för centrumändamål med bland
annat restaurangverksamhet och torg med parkeringsmöjlighet.
Planen har varit utsänd för samråd enligt reglerna för utökat förfarande (PBL
2010:900 och dess lydelse från den 1 januari 2015) från den 22 januari till
den 27 februari 2020. Berörda sakägare, markägare, remissinstanser och
övriga berörda har beretts tillfälle till samråd genom utskick av
samrådsinbjudan per post samt annonsering i Magasin Leksand den 22
januari 2020 (samt i Falu Kuriren och Dala Demokraten den 22 januari
2020). Samrådshandlingarna har varit utställda i kommunhusets foajé och på
kommunens webbplats samt funnits tillgängliga på biblioteket i Leksand.
Öppet hus för allmänheten ägde rum den 5 februari 2020.
Under samrådstiden inkom 7 stycken yttranden. Inkomna synpunkter har
sammanfattats och kommenterats i en samrådsredogörelse. Utifrån inkomna
yttranden har byggnadsarean i den norra C1-användningen ökat från 350
kvm till 400 kvm.
Till granskningen ändrades större delar av kvartersmarkanvändningen för
centrum och parkering (CP) som byttes till användningen TORG, vilket är
allmän plats med kommunalt huvudmannaskap. Ändringen gjordes i och
med att olika regler gäller inom kvartersmark och allmän plats, bland annat
säkerställs allmänhetens tillgång till torget ytterligare och processer med
parkering, polistillstånd och diverse skyltning för trafik blir enklare inom
allmän plats. Bedömningen som gjorts är att allmän plats anses vara mer
lämpat i större delar av planen och kombinationen av
kvartersmarkanvändningarna ”CP” är i övrigt väldigt lik TORGanvändningen för allmän plats utifrån vad som tillåts inom användningarna.
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Utskottet för samhällsbyggnad beslutade den 4 juni 2020 år § 83 om att
ställa ut planförslaget för granskning. Planförslaget har varit utställt för
granskning från den 17 juni 2020 till och med den 8 juli 2020.
Underrättelse om granskningen har gjorts genom utskick av brev till berörda
sakä-gare, markägare, remissinstanser och övriga berörda samt genom
annonsering i Ma-gasin Leksand den 17 juni 2020. Handlingarna har varit
utställda i kommunhusets foajé och på kommunens webbplats samt funnits
tillgängliga på biblioteket i Leksand.
Under granskningstiden inkom 4 stycken yttranden. Inkomna synpunkter
under granskningen har sammanfattats och kommenterats i ett
granskningsutlåtande.
Inom C1-användningen i planområdets södra del har, efter synpunkt från
Länsstyrelsen under granskningen, en utformningsbestämmelse lagts till som
reglerar att ”Bebyggelse ska harmonisera med omgivande byggnader” för att
eventuell byggnation inom bestämmelsen inte ska påverka torgets karaktär.
Det finns inga sakägare och/eller berörda enligt PBL 5 kap § 11 med
kvarstående erinringar.
Sektorns/avdelningens bedömning
Plan- och kartavdelningen bedömer att detaljplanen kan godkännas för
antagande.
Ekonomi
Detaljplanen bekostas av Leksands kommun.
Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande
Planbeskrivning
Plankarta med bestämmelser
Samrådsredogörelse
Granskningsutlåtande
Övriga antagandehandlingar
Undersökning om betydande miljöpåverkan, 2019-11-26
Dagvattenberäkning, 2018-02-16
Förslag till beslut
Utskottet för samhällsbyggnads förslag till beslut i kommunstyrelsen:
1. Godkänna granskningsutlåtandet
2. Anta detaljplan för Torget i enlighet med förslaget
Beslutet expedieras till
Mark- och exploateringsavdelningen, Leksands kommun.
Plan- och kartavdelningen
Jacob Blomkvist
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ANTAGANDEHANDLING

Dnr: 2018/674

Detaljplan för

Torget (Noret 61:1)
i Leksands kommun, Dalarnas län

GRANSKNINGSUTLÅTANDE
HUR PLANARBETET BEDRIVITS
Utskottet för samhällsbyggnad gav den 27 september 2018 § 115 positivt planbesked
för att pröva detaljplan för rubricerat område.
Planens syfte är att möjliggöra en byggrätt för en centrumbyggnad som kan utformas
upp till två våningar med bland annat restaurangverksamhet samt ett torg med parkeringsmöjlighet.
Planförslaget godkändes för samråd av utskottet för samhällsbyggnad den 12 december 2019 § 192. Planen har varit utsänd för samråd enligt reglerna för utökat förfarande (PBL 2010:900 och dess lydelse från den 1 januari 2015) från den 22 januari
till den 27 februari 2020. Berörda sakägare, markägare, remissinstanser och övriga
berörda har beretts tillfälle till samråd genom utskick av samrådsinbjudan per post
samt annonsering i Magasin Leksand den 22 januari 2020 (samt i Falu Kuriren och
Dala Demokraten den 22 januari 2020). Samrådshandlingarna har varit utställda i
kommunhusets foajé och på kommunens webbplats samt funnits tillgängliga på biblioteket i Leksand. Öppet hus för allmänheten ägde rum den 5 februari 2020 i kommunhuset.
Under samrådet inkom 7 stycken yttranden. Dessa yttranden har behandlats i en
samrådsredogörelse daterad den 5 juni 2020.
Efter samrådet omarbetades handlingar med bland annat en 50 kvm större byggrätt
för C1-bestämmelsen och en ändrad användning från kvartersmark ”CP” till användningen ”TORG” som är allmänplatsmark.
Utskottet för samhällsbyggnad beslutade den 4 juni 2020 år § 83 om att ställa ut
planförslaget för granskning. Planförslaget har varit utställt för granskning från den
17 juni 2020 till och med den 8 juli 2020.
Underrättelse om granskningen gjordes genom utskick av brev till berörda sakägare,
markägare, remissinstanser och övriga berörda samt genom annonsering i Magasin
Leksand den 17 juni 2020. Handlingarna har varit utställda i kommunhusets foajé
och på kommunens webbplats samt funnits tillgängliga på biblioteket i Leksand.
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INKOMNA YTTRANDEN
Under granskningstiden inkom 4 stycken yttranden.
Nr Inkommen skrivelse

År-Mån-Dag

1.

Länsstyrelsen

2020-06-25

2.

Trafikverket

2020-06-15

X

3.

Dala Energi AB

2020-06-16

X

4.

Lantmäteriet

2020-06-18

X

94
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SAMMANFATTNING AV YTTRANDEN
Nedan redovisas inkomna yttranden med synpunkter samt kommentarer till synpunkterna. De inkomna yttrandena i sin helhet finns på plan- och kartavdelningen,
samhällsutveckling.
1. Länsstyrelsen
”

”
Kommentar:
Inom C1-användningen i planområdets södra del har, efter granskningen, en utformningsbestämmelse lagts till som reglerar att ”Bebyggelse ska harmonisera med
omgivande byggnader” för att eventuell byggnation inom bestämmelsen inte ska
påverka torgets karaktär.

2. Trafikverket
”

”
Kommentar:

Synpunkten är noterad.
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3. Dala Energi AB
”

”
Kommentar:

Synpunkten är noterad.

4. Lantmäteriet
”

”
Kommentar:

Synpunkten är noterad.

96

5 (5)

STÄLLNINGSTAGANDE
Förslaget till detaljplan ändras med anledning av inkomna yttranden enligt följande:
 För C1-användningen i planområdets södra del har en utformningsbestämmelse lagts till som reglerar att bebyggelse ska harmonisera med omgivande
byggnader.

NAMNLISTA
Det finns inga sakägare och/eller berörda enligt PBL 5 kap § 11 med kvarstående erinringar.

FÖRSLAG TILL BESLUT
Utskottet för samhällsbyggnad föreslås godkänna granskningsutlåtandet samt föra
den granskade detaljplanen till kommunstyrelsen för antagande. Kommunstyrelsen
kan tidigast anta detaljplanen den 9 november 2020.
Plan- och kartavdelningen, Leksands kommun
september 2020
Jacob Blomkvist
Planarkitekt
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Följande gäller inom områden med nedanstående beteckningar. Endast angiven
användning och utformning är tillåten. Där beteckning saknas gäller bestämmelsen inom
hela planområdet.

Planområdesgräns
Användningsgräns

TORG

Torg

GATA1

Lokalgata

Kvartersmark
C1

MED KOMMUNALT HUVUDMANNASKAP

GATA1

plantering1

C1

Centrum, utom drivmedelsförsäljning, polisstation, häkte eller
liknande

Plantering och träd ska finnas

8

e1 f1 f2 f3

KVARTERSMARK
Bebyggandets omfattning
e1

Största byggnadsarea är 400 m²
8

TORG
plantering1

Högsta totalhöjd i meter. Utöver totalhöjd får skorsten,
ventilationsanläggning eller motsvarande mindre byggnadsdelar
uppföras

Utformning
f1

Minst 35% av fasadyta ska utgöras av klarglas

f2

Fasad får utformas i maximalt två våningar

f3

Fasad ska färgsättas i svart, vitt eller grått. Foder får inte vara av
avvikande kulör
Bebyggelse ska harmonisera med omgivande byggnader

f4

C1 f4

Genomförandetiden är 10 år
Till planen hör:
Planbeskrivning
Plankarta med bestämmelser
Fastighetsförteckning

Dagvattenberäkning
Samrådsredogörelse
Granskningsutlåtande

Detaljplan för Torget (Noret 61:1)

BETECKNINGAR I GRUNDKARTAN

Leksands kommun

Fastighetsgräns
Bostadshus resp Uthus

Antagandehandling
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185,62
2:70

Antagande

Upprättad i september 2020

Höjdkurvor

Laga Kraft

Avvägd höjd
Registernummer för Fastighet
Gränspunkt
Koordinatkryss

Jacob Blomkvist
Planarkitekt
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2019-12-12 § 192 SB
2020-06-04 § 83

Staket
Järnväg, spårmitt
Ägoslagsgräns

Instans

Gransking

Häck

168
167

Beslutsdatum
Samråd

Vägkant

Skala: 1:1000 A3

Dalarnas län

KLN

ANTAGANDEHANDLING

Förslag till Detaljplan för

Torget
Leksands kommun, Dalarnas län

PLANBESKRIVNING

September 2020
Dnr: 2018/674
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Förslag till detaljplan för Torget
Leksands kommun, Dalarnas län
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1 INLEDNING
Planens syfte och huvuddrag
Planens syfte är att möjliggöra en byggrätt för en centrumbyggnad som
kan utformas upp till två våningar med bland annat
restaurangverksamhet samt ett torg med parkeringsmöjlighet.
I samband med centrumutvecklingens femte etapp tas en ny detaljplan
fram för torget. Arbetet med Torget började redan 2016 då det bland
annat hölls idémöten där gymnasieelever, handlare och
kommunstyrelsens politiker fick svara på vad de vill se, vad de vill göra
och vad de tycker är viktigast på Torget i framtiden. Torget har byggts om
under hösten 2018 fram till sommaren 2019. Den nya utformningen
skapar ett flexibelt Torg som kan nyttjas till parkering, evenemang och
torghandel m.m.
Kommunens målsättning med centrumplanen i stort är att skapa bättre
förutsättningar för att utveckla och stärka centrala Leksand. Tillsammans
med handeln, restauranger, caféer, servicenäringar och kompletterande
verksamheter är centrala Leksand en småskalig stadskärna som är viktig
för hela kommunen. Ett attraktivt och levande centrum är en av
grunderna för att kommunen ska kunna utvecklas positivt, positionera sig
i regionen och leva upp till sin vision.

Handlingar
Detaljplaneförslaget omfattar följande planhandlingar:
•
•
•
•
•

Plankarta med bestämmelser
Planbeskrivning
Fastighetsförteckning
Samrådsredogörelse
Granskningsutlåtande

Detaljplaneförslaget grundas på följande underlag:
•
•

Undersökning om betydande miljöpåverkan
Dagvattenberäkning

Planprocess
Planförslaget är upprättat enligt plan- och bygglagen PBL (2010:900) i
dess lydelse efter 1 januari 2015 och hanteras med utökat förfarande.

Bilden ovan illustrerar planprocessens olika skeden med aktuellt skede gulmarkerat.

2
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1.1 PLANDATA
Läge
Planområdet ligger i centrala Leksand. Torget ramas in av
Leksandsvägen, Bygatan och Sparbanksgatan. I söder gränsar torget mot
en sammanhängande fastighet som inrymmer livsmedelsbutik,
blomsterbutik och kontorslokaler. I torgets norra del finns en byggnad
som inrymmer restaurang och offentlig toalett, under sommartid används
torgytorna för glasskiosk och marknadsstånd. Längs med Leksandsvägen
sträcker sig en gång- och cykelväg.

Röd linje visar planområdets geografiska läge

Areal
Planområdet är ca: 0,70 hektar.

Markägoförhållande
Noret 61:1 ägs av Leksands kommun.
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1.2 TIDIGARE STÄLLNINGSTAGANDEN
Översiktlig planering
Planområdet omfattas av Översiktsplan för Leksands kommun 2014, som
antogs 2014-07-10. Området ingår i planeringsområdet Tätorten
Leksand. För det aktuella planeringsområdet gäller Norets och de
generella riktlinjerna för tätorten.

Detaljplaner
Detaljplan L604, förslag till ändring av stadsplanen KV.
HÄRADSDOMAREN m.fl. i Leksands-Norets municipalsamhälle, laga
kraft 1947-03-21. Enligt gällande detaljplan regleras torget som allmänna
platser för torg och gator m.m.
Detaljplan L606, förslag till ändring av stadsplanen för KVARTERET
HEDBYS i Leksands-Norets municipalsamhälle, laga kraft 1948-12-04.
Enligt gällande detaljplan regleras torget som allmänna platser för torg
och gator m.m.

Kommunala beslut i övrigt/övriga planeringsunderlag
Utskottet för samhällsbyggnad lämnade ett positivt planbesked 2018-0927 § 115.
Utskottet för samhällsbyggnad beslutade att sända ut förslaget till
detaljplan för samråd 2019-12-12 § 192.
Krisledningsnämnden beslutade att sända ut förslaget till detaljplan för
granskning 2020-06-03 § 83.
Utskottet för samhällsbyggnads förslag till kommunstyrelsen är att anta
detaljplanen 2020-xx-xx

Andra projekt som berör planen
Centrumutvecklingsplanen godkändes av kommunstyrelsen 2012-06-12 §
103.
Kommunfullmäktige godkände att detaljprojektering och genomförandet
av etapp 5 i centrumutvecklingen skulle påbörjas 2017-11-27 § 97.
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Intressen enligt 3, 4 och 5 kap Miljöbalken
Friluftsliv
Planområdet omfattas av riksintresse för friluftsliv enligt miljöbalken 3
kap 6 §. Riksintresset omfattar stora delar av Siljanskommunerna.
Områdets värde består till stor del i dess tilltalande landskapsbild,
intresseväckande natur och kultur samt den etablerade
friluftsverksamheten. Planområdet innefattar även riksintresse för det
rörliga friluftslivet enligt 4 kap § 2 miljöbalken, som bland annat påverkar
omkringliggande öar och strandområden runt Siljan och Orsasjön.
Väderradarstation
Området är beläget inom riksintresseområdet för väderradarstation enligt
miljöbalken 3 kap 9 §.

Fornlämningar
Registrerade fornlämningar saknas inom planområdet. Skulle
fornlämningar påträffas i samband med byggnation ska arbetet avbrytas
och anmälan ska ske till tillsynsmyndigheten, Länsstyrelsen. Lag
(2013:548) Kulturmiljölagen.

Strandskydd
Planområdet innefattas inte av strandskydd.

Natur
Mark och vegetation
I samband med torgets ombyggnation beslutade länsstyrelsen enligt 7 kap
11 § miljöbalken (1998:808) att befintliga björkar och oxlar fick tas ner
och ersättas av nya träd som Bergkörsbär, Näverhägg samt Flikbladig al
som har getts bättre växtförutsättningar med mer plats än de tidigare
träden.
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Rekreation
Efter ombyggnationen är grönskan fortsatt en viktig del av torget, olika
sorter av träd, buskar och perenner är utplacerade för att tillskapa en
grön miljö. Växtvalen skapar en årsdynamik med hjälp av färg och
utseende. I och med ombyggnationen har även ett flertal sittplatser
tillkommit i form av bänkar och murar som tillsammans med växter,
utsmyckning och belysning skapar mötesplatser.

Bilder över sittplatser, blomlådor och andra gröna inslag på torget

Geotekniska förhållanden
Planområdet består huvudsakligen av hårdgjorda ytor. Några bärighetseller stabilitetsproblem bedöms inte ﬁnnas. Planområdet är bebyggd och
det kan antas att grundförhållandena är goda.

Radon
Planområdet är inom ett normalriskområde för radon. Bebyggelse inom
området ska uppföras med ett radonskyddat utförande.

Räddningstjänst
Räddningstjänstens insatstid är 10 minuter.
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Bebyggelse
Befintlig bebyggelse
Den befintliga bebyggelsen inom planområdet består av en gul
träbyggnad som nyttjas som restaurang och hyser offentliga toaletter.
Sommartid finns en glasskiosk och ytor för marknadsstånd på torgytan.
Planerad bebyggelse
Planförslaget möjliggör markanvändningen ”TORG” över torgytan,
användningen för torg innefattar till exempel handel, kiosker, servering
och parkeringsplatser. TORG anses vara lämpligt med hänsyn till
områdets centrala läge och att allmänhetens tillgång säkerställs i och med
att användningen är allmän platsmark.
Inom planområdet finns det två stycken områden med
kvartersmarksanvändning för centrumändamål (C1), ett i den norra delen
och ett längst i söder. Markanvändningen är preciserad och utesluter
drivmedelsförsörjning, häkte, polisstation eller liknande. Centrum
innefattar all verksamhet som bör ligga centralt eller på annat sätt vara
lätt att nå för många människor. Där ingår till exempelvis butiker,
restauranger, kontor, gym, biografer, bibliotek, teatrar, museum, banker,
apotek, hantverk och annan service. Verksamheterna får inte vara
störande eller medföra olägenheter för omgivningen vad gäller
exempelvis buller, lukt och trafik enligt miljöbalken. C1-användningen
anses vara lämpligt med hänsyn till områdets centrala läge och att det
möjliggör för en blandning av verksamheter.
I den norra C1-användningen reglerar egenskapsbestämmelsen ”e1” att
den största exploatering i byggnadsarea är 400 kvm, vilket kan användas
exempelvis för en ny restaurangbyggnad eller diverse
centrumverksamhet, det totala användningsområdet är cirka 500 kvm.
Hösta totalhöjd inom användningen är 8 meter, utöver angiven totalhöjd
får skorsten, ventilationsanläggning eller motsvarande mindre
byggnadsdelar uppföras.
Utformning av ny bebyggelse i användningen regleras av
utformningsbestämmelserna ”f1”, ”f2” och ”f3”. Bestämmelsen f1 reglerar
att minst 35 % av fasadytan ska utgöras av klarglas, vilken innebär att
exempelvis frost- eller spegelglas inte möjliggörs och f2 reglerar att
fasaden i norra delen av planområdet ska utformas upp till två våningar.
Utformningsbestämmelsen f3 reglerar att fasader ska färgsättas i svart, vit
eller grått där foder inte får vara av avvikande kulör, ”f3” reglerar även
utformningen för kompletterande funktioner för resten av torgytan.
Syftet med utformningsbestämmelserna är att utforma en bebyggelse
som upplevs som öppen och som bidrar till ett levande torg.
Användningen av glas ökar ljusinsläppen och bedöms vara lämpligt för
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det utpekade området då det ger ett luftigare intryck, det vore önskvärt
att samtliga fasader har glasytor. Vid färgvalet vit bör färgsättningen
upplevas som bruten vit, förslagsvis samma kulor som kommunhusets
färgsättning för att förbinda området. Vid färgvalet grå bör färgsättningen
upplevas som naturligt grånat trä som exempelvis järnvitriol, lasyr eller
liknande.
Inom C1-användningen i planområdets södra del finns
utformningsbestämmelsen f4 som reglerar att bebyggelse ska
harmonisera med omgivande byggnader för att eventuell byggnation
inom användningen ska följa torgets karaktär.

Service
Service tillgodoses inom Leksands-Noret.

Trafik
Gatunät och biltrafik
Planområdet avgränsas av Leksandsvägen i öster, Bygatan i norr och
Sparbanksgatan i väster. Infart och utfart till torget sker via
Sparbanksgatan.
Kollektivtrafik
Från planområdet är det gångavstånd till flertalet busshållplatser. Det är
gångavstånd till resecentrum där både bussar och tåg utgår.
Gång- och cykeltrafik
Gång och cykelbana går på östra sidan om torget mot Leksandsvägen och
är en del av ett sammanhängande stråk genom centrum.
Parkering
Detaljplanen möjliggör fortsatt parkeringar på torgytan vilket skapar
centrumnära parkeringar genom användningen för TORG.
Ombyggnationen av torget har skapat en flexibel parkeringslösning med
ökad nyttjandegrad av parkeringsytorna genom att ytorna är
anpassningsbara och utökas eller minskas efter behov och situation.
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Barnperspektiv
Inför ombyggnationen med Torget hölls en omfattande dialog med
allmänheten, organisationer, skolor, m.m. Förslag kunde lämnas in kring
torgets användning och vad som borde finnas på Torget. Arbetsmöten
hölls bland annat med gymnasielever som jobbade lite extra kring sina
idéer med Torget. I det arbetet presenterades önskemål från eleverna om
möjligheten att sitta många tillsammans och att det inte bara skulle vara
bänkar på Torget utan även bord att sitta vid. Önskemålen tillgodosågs
och nu finns det långbord och bänkar på torget som nyttjas flitigt och
utgör en viktig mötesplats för ungdomarna. Utöver sittplatser finns bland
annat en skulptur och en fontän som barn och ungdomar kan samlas
kring samt planteringar med sittytor.
Riddarlekparken som är kommunens största lekpark är lokaliserad
mellan Kulturhuset och Leksands hembygdsgårdar och ligger inom
gångavstånd från planområdet. Det finns säkra passager, GC-vägar och
busshållplatser i och i anslutning till planområdet som skapar
trafiksäkerhet för barn att ta sig inom området, men även vidare mot
skola, lekpark och aktiviteter.

1.3 TEKNISK FÖRSÖRJNING
Vatten och spillvatten
Området är anslutet till allmänna VA-ledningar och dagvattenledningar.

Dagvatten
Dagvattnet ska infiltreras om dagvattenvolymen motsvarar 10 mm
nederbörd per hårdgjord kvadratmeter, om det inte är möjligt att
infiltrera volymerna ska dagvattnet fördröjas. Fastigheten får leda
dagvatten till det kommunala dagvattennätet vid anvisad
förbindelsepunkt när dagvattenvolymerna överstiger tidigare nämnd
nederbörd.
En dagvattenberäkning har tagits fram av STRUCTOR UPPSALA AB
(2019-06-11) för att klarlägga förutsättningarna för dagvattenhantering
efter ombyggnationen av torget.
Den hårdgjorda torgytan avvattnas till dagvattenbrunnar som leder
dagvattnet till anslutande trädgropar runt torgytan. Dagvatten sprids i
trädplanteringarna med dräneringsledningar och fördelningsbrunnar
tillgodoser bräddmöjlighet till ledningsnätet vid stora flöden. Torget
omgärdas av träd och dess trädgropar utformas med 10 m3 skelettjord
med 30 % porositet eller med växtjord med beräknad porositet på ca 15
%.
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Gångstråket öster om torget har en stenbelagd yta med fogar. Ytan har
höjdsatts så att ytledes avrinning sker mot nedsänkta trädplanteringar
längs med Leksandsvägen. Avledning kan även ske via rännstensbrunn
och dräneringsledning till träd med skelettjord inom gångstråket.
Trädplanteringarna sänks ner minst 5 cm, vilket leder till att en total
volym på 2 m3 kommer kunna fördröjas ovan växtjorden i
trädplanteringarna som uppgår till en yta på 40 m2. Totalt beräknas ca 10
mm nederbörd från torgytan kunna avledas mot rening och fördröjning i
trädplanteringar innan bräddning till det kommunala ledningsnätet sker.
Omhändertagande av 10 mm nederbörd innebär att ca 75 % av den totala
regnvolymen fångas upp med fördröjningsanläggningar utformade för en
uppehållstid på 12 timmar. Från gångstråket beräknas ca 7 mm
nederbörd kunna avledas mot rening och fördröjning i trädplanteringar
innan bräddning till det kommunala ledningsnätet sker.
Omhändertagande av 7 mm nederbörd innebär att ca 65 % av den totala
regnvolymen fångas upp med fördröjningsanläggningar utformade för en
uppehållstid på 12 timmar.

Värme
Området är anslutet till fjärrvärmeledningar.

El
Området är anslutet till elledningar. Torget är utrustat med
teknikbrunnar och eluttag för såväl torghandel som för större evenemang.

Bredband/fiber
Fiberledning finns längs med Bygatan.

Avfallshantering
Detaljplanen ligger inom område med kommunal avfallshantering. Avfall
hanteras enligt kommunens avfallsföreskrifter.
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2 SÅ GENOMFÖRS PLANEN
Allmän information
I detta kapitel redovisas de organisatoriska, fastighetsrättsliga,
ekonomiska och tekniska åtgärder som krävs för ett samordnat och
ändamålsenligt genomförande av detaljplanen. Genomförandefrågorna
har ingen självständig rättsverkan utan utgör en del av planhandlingarna
och ska vara vägledande vid genomförandet av detaljplanen. Avgöranden
i frågor som rör fastighetsbildning, vatten- och spillvattenanläggningar,
vägar m.m. regleras således genom respektive speciallag.

Organisatoriska frågor
Tidsplan
Arbetet med detaljplan görs enligt plan- och bygglagens regler för utökat
förfarande PBL (2010:900) i dess lydelse efter 1 januari 2015.
Planprocessen beräknas i huvudsak kunna följa nedanstående tidplan.
Tidplanen är preliminär och kan förändras under planarbetets gång som
en följd av oförutsedda händelser.
Samråd
Granskning
Antagande
Laga kraft, tidigast

jan - feb 2019
juni - juli 2020
september 2020
oktober/november 2020

Genomförandetid
Genomförandetiden är 10 år från den dag planen vinner laga kraft.
Genomförandetid innebär att detaljplanens giltighetstid är begränsad.
Under genomförandetiden har fastighetsägarna en garanterad rätt att
bygga i enlighet med detaljplanen och planen får inte ändras utan att
särskilda skäl föreligger. Efter att genomförandetiden gått ut fortsätter
detaljplanen att gälla, men kan då ändras eller upphävas av kommunen
utan att fastighetsägarna har rätt till ersättning för till exempel förlorad
byggrätt.
Ansvarsfördelning och huvudmannaskap
Kommunen är huvudman för allmän plats inom området. Kommunen
ansvarar för att allmänna anläggningar byggs ut till kommunal standard
samt för drift och underhåll av dessa.
Ansvaret för uppförande och drift av anläggningar inom kvartersmark
ligger på respektive fastighetsägare. Fastighetsägarna har det samlade
administrativa och ekonomiska ansvaret för ett genomförande av
detaljplanen
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Avtalsfrågor
Planavtal har tecknats med Samhällsutveckling, Leksands kommun för
att reglera ansvar och kostnader mellan parterna.
I övrigt ska erforderliga avtal träffas mellan berörda parter.

Fastighetsrättsliga frågor
Fastighetsägare
Planområdet omfattar fastigheten Noret 61:1 som ägs av Leksands
kommun.
Fastighetsbildning, servitut och gemensamhetsanläggningar mm
Genomförandet av detaljplanen kräver inga fastighetsrättsliga åtgärder.
Inom planområdet skapas möjligheten att bilda nya fastigheter genom
avstyckning. En hel fastighet eller del av en fastighet kan överföras till
annan fastighet genom fastighetsreglering.
Fastighetsbildning och inrättande av gemensamhetsanläggning sker på
initiativ av fastighetsägaren.
Befintliga rättigheter
Inom detaljplaneområdet finns ett nyttjanderättsavtal mellan Leksands
kommun och
avseende en trappa och trappramp.
Rättigheten bedöms inte påverkas av planförslaget.
Fastighetsrättsliga konsekvenser
Detaljplanens genomförande medför inga fastighetsrättsliga
konsekvenser.
Ekonomiska frågor
Detaljplanen föranleder flera olika kostnader.
Detaljplanen är initierad av Samhällsutveckling, Leksands kommun och
kostnaderna ska i enlighet med kommunens praxis bäras av
planintressenten. Planavtal har tecknats med Samhällsutveckling,
Leksands kommun för att reglera ansvar och kostnader mellan parterna.
Plan- och kartavdelningen, Leksands kommun ansvarar för upprättande,
framtagande och handläggning av detaljplanen.
Fastighetsägaren ska bekosta samtliga projekterings-, bygg- och
anläggningsåtgärder inom området inklusive anslutningsavgifter till VA,
el m.m.
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Tekniska frågor
Respektive ledningsägare till de allmänna ledningarna ansvarar för dess
utbyggnad, drift och underhåll fram till leveranspunkten för respektive
fastighet.
Vatten och avlopp
Fastighetsägaren ansvarar för utbyggnaden av planområdets vatten- och
avloppsledningar inom kvartersmark vilka ska anslutas till det
kommunala ledningsnätet vid anvisad anslutningspunkt.
Dagvatten
För torgytan gäller att en dagvattenvolym motsvarande 10 mm nederbörd
per hårdgjord kvadratmeter ska infiltreras eller (i andra hand) fördröjas.
För gångstråken gäller att en dagvattenvolym motsvarande 7 mm
nederbörd per hårdgjord kvadratmeter ska infiltreras eller (i andra hand)
fördröjas. Dagvattenvolymer överstigande detta får anslutas till det
kommunala ledningsnätet vid anvisad anslutningspunkt.
El, tele, optik och uppvärmning
Fastighetsägaren ansvarar för utbyggnaden av planområdets el, tele,
optik och fjärrvärme inom kvartersmark vilka ska anslutas till
ledningsnätet vid anvisad anslutningspunkt.
Fastighetsägaren svarar även för kostnader som kan uppstå för
ombyggnad/omlokalisering av befintliga ledningar och anläggningar som
påverkas av exploateringen.
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3 KONSEKVENSER
Förenligt med 3, 4 och 5 kap MB
Detaljplanen bedöms vara förenlig med miljöbalkens grundläggande
bestämmelser för hushållning med mark- och vattenområden. Planens
genomförande bedöms inte medföra några betydande effekter för miljön,
hälsan eller hushållningsbestämmelser med naturresurser eller påtagligt
skada riksintressena. Planområdet är beläget inom riksintresse för
friluftslivet och är påverkat av särskilda bestämmelserna i 4 kap 2 § MB
som bl.a. gäller för hela omgivningen utmed Siljan. En planläggning inom
området bedöms inte innebära någon skada på eller reducering av
riksintressets värden, då planen endast medger utveckling av den
befintliga tätorten i begränsad omfattning. Inga miljökvalitetsnormer
bedöms överskridas med anledning av planen.

Undersökning om betydande miljöpåverkan
I samband med uppförandet av planförslaget tog kommunen fram en
Undersökning om betydande miljöpåverkan för planområdet.
Undersökningen syftar till att avgöra om en strategisk miljöbedömning
behöver genomföras.
Planens genomförande bedöms inte medföra några betydande negativa
effekter för miljön, hälsan eller hushållningsbestämmelserna eller
påtagligt skada riksintressen. Upprättandet av planen bedöms därför vara
förenligt med hushållningsbestämmelserna i Miljöbalken 3 och 4 kap och
innebär inte heller betydande miljöpåverkan. Någon strategisk
miljöbedömning av planen bedöms därmed inte behövas, vilket innebär
att en särskild miljökonsekvensbeskrivning (MKB) inte behöver
upprättas.
Länsstyrelsen delar kommunens bedömning att detaljplaneförslaget inte
innebär betydande miljöpåverkan.
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4 MEDVERKANDE TJÄNSTEMÄN
Leksands kommun
Antagandeförslaget till detaljplanen har tagits fram av planarkitekt Jacob
Blomkvist, med medverkan av mark- och exploateringsingenjör David
Wildemo.

Upprättande enligt PBL
2010:900

Instans

Datum

Planbesked

Utskottet för samhällsbyggnad

2018-09-27 § 115

Godkänd för samråd

Utskottet för samhällsbyggnad

2019-12-12 § 192

Godkänd för granskning

Krisledningsnämnden

2020-06-03 § 83

Godkänd för antagande

Utskottet för samhällsbyggnad

Antagen

Kommunstyrelsen

Vunnit laga kraft
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GRANSKNINGSHANDLING

Dnr: 2018/674

Förslag till detaljplan för

TORGET (NORET 61:1)
Leksands kommun, Dalarnas län

SAMRÅDSREDOGÖRELSE
HUR SAMRÅDET HAR BEDRIVITS

Utskottet för samhällsbyggnad gav den 27 september 2018 § 115 positivt
planbesked för att pröva detaljplan för rubricerat område. Planförslaget godkändes
för samråd av utskottet för samhällsbyggnad den 12 december 2019 § 192.

Planens syfte är att möjliggöra en byggrätt för en centrumbyggnad som kan
utformas upp till två våningar med bland annat restaurangverksamhet samt ett
torg med parkeringsmöjlighet.
Planen har varit utsänd för samråd enligt reglerna för utökat förfarande (PBL
2010:900 och dess lydelse från den 1 januari 2015) från den 22 januari till den 27
februari 2020. Berörda sakägare, markägare, remissinstanser och övriga berörda
har beretts tillfälle till samråd genom utskick av samrådsinbjudan per post samt
annonsering i Magasin Leksand den 22 januari 2020 (samt i Falu Kuriren och Dala
Demokraten den 22 januari 2020). Samrådshandlingarna har varit utställda i
kommunhusets foajé och på kommunens webbplats samt funnits tillgängliga på
biblioteket i Leksand.
Öppet hus för allmänheten ägde rum den 5 februari 2020 i kommunhuset.

Öppet hus

Öppet hus besöktes av cirka 10 personer. Från Leksands kommun deltog Linus
Wickman, Samhällsplanerare, Malin Bengtsson, Plan- och kartchef, Anna Ograhn,
Stadsarkitekt, och ordförande i utskottet för Samhällsbyggnad Sebastian Larsson.
Sammanfattningsvis framfördes följande synpunkter under öppet hus:
-

Förslag på alternativa användningar för norra delen av Torget, exempelvis
park eller busshållplats.
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BEHOV AV MILJÖBEDÖMNING

Leksands kommun har upprättat en ” Undersökning om betydande miljöpåverkan”
för planområdet och bedömer att planförslaget inte innebär betydande
miljöpåverkan. Särskild miljökonsekvensbeskrivning (MKB) behöver därför inte
göras. Samråd med Länsstyrelsen har skett angående behovsbedömningen.
Länsstyrelsen delar kommunens bedömning.

INKOMNA YTTRANDEN

Under samrådstiden inkom 7 stycken yttranden.
Nr Inkommen skrivelse

Utan
erinran

1. Länsstyrelsen

År-Mån-Dag Med
erinran
2020-02-24
X

2. Lantmäteriet

2020-02-05

X

3. Trafikverket

2020-01-23

X

4. Region Dalarna

2020-02-24

X

5. Brandkåren Norra Dalarna

2020-01-23

X

6.

2020-02-19

X

7.

2020-02-27

X
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SAMMANFATTNING AV YTTRANDEN

Nedan följer en sammanställning av de inkomna yttrandena. Kommunens
kommentarer till dessa är kursiverad. De skriftliga yttrandena, i original, finns
tillgängliga på plan- och kartavdelningen.

1. Länsstyrelsen
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Kommentar:
Planförslaget möjliggör en byggnad som får utformas upp till två våningar,
närmsta omkringliggande bebyggelse har ett våningsantal på två till fem
våningar där majoriteten av bebyggelsen är uppförd till tre våningar. Hänsyn
har därmed tagits till kulturmiljön genom att säkerställa att omkringliggande
bebyggelse fortsatt behåller sitt överläge gentemot den nya byggrätten.
Kommunen har gjort bedömningen att om en verksamhet ska vara hållbar över
tid bör det möjliggöras för en större byggrätt än vad som är på platsen idag. För
att exploateringsgraden ska kunna hållas nere så att det finns tillräckligt med
yta för torganvändning och arrangemang var en höjning av våningsantalet
nödvändig.
Mycket fokus har lagts på att eftersträva ljus och rymlighet på torget, bland
annat med utformningsbestämmelser om krav på klarglasfasad på 35 % av
fasadytan. Det gör att byggnaden uppfattas som lättare, vilket minimerar risken
att byggnaden skulle skapa ett dominerande intryck på platsen. Byggrätten är
även lokaliserad i torgets norra del, vilket gör att torgytan likt dagens
utformning fortsatt får in ljusinsläpp. Kommunen anser med anledning av detta
att hänsyn har tagits till länsstyrelsen synpunkter i planförslaget gällande
kulturmiljö.
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Dagvattenberäkningarna är baserade på ombyggnationen av torgytan, dess
utformning och funktioner. Ombyggnationen är redan genomförd och en
eventuell bedömning av föroreningsbelastningen för torget är i detta skede
omotiverat då torget redan nyttjas för detaljplanens syfte. I och med den
ombyggnation av torget som nyligen skett har dagvattenhanteringen från
torgytan utformas på ett bättre och mer hållbart vis som tillgodoser både
fördröjning och rening av dagvatten. Föroreningsbelastningen till recipienten
bör därmed minska inom avrinningsområdet.
Formuleringen för egenskapsbestämmelsen av totalhöjd grundar sig i att det ska
tillskapas tillräckligt med utrymme för mindre byggnadsdelar. Vid tidigare
bygglovsärenden inom kommunen har ärenden fått göra mindre avvikelser från
detaljplanen på grund av att tekniska delar överskrider reglerad totalhöjd, för
att undvika det i framtiden har en bestämmelse som ger en flexibilitet men ändå
inte påverkar bestämmelsens huvudsyfte valts. En bestämmelse för nockhöjd
reglerar som sagt takkonstruktionens högsta del, utifrån tidigare fall i Leksands
kommun kan det vid nybyggnation vara svårt att peka ut den högsta delen av
takkonstruktionen på vissa typer av tak, därmed har kommunen valt att
använda en totalhöjdsbestämmelse med en viss modifikation. Formuleringen
strider inte mot 4 kap, 11§ 1 stycket 1 punkten i PBL.
2. Lantmäteriet

Kommentar:
Synpunkten är noterad.

3. Trafikverket

Kommentar:
Synpunkten är noterad.
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4. Region Dalarna

Kommentar:
Synpunkten är noterad.

5. Brandkåren Norra Dalarna

Kommentar:
Synpunkten är noterad.

6.

Kommentar:
Din synpunkt är noterad.
Utifrån ert yttrande har detaljplanen ändrat byggrätten inom den norra
centrumanvändningen från 350 kvm till 400 kvm, användningsområdet har
även utökats från cirka 430 kvm till cirka 500 kvm. En ökning av byggrätten gör
att användningen blir mer hållbar över tid och kan fortsatt möjliggöra för en
byggrätt som samspelar med omgivande bebyggelse och torgmiljön. I
plankartan har hänsyn tagits till de stråk och övergångsställen som redan finns
på torget så att den något utökade C1-användningen inte påverkar dessa.
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7.

Kommentar:
Din synpunkt är noterad.
I valet av våningsantal har olika intressen vägts mot varandra. Kommunens
bedömning grundar sig i att det ska möjliggöras för en verksamhet som är
hållbar över tid och att byggnaden ska samspela med omgivande bebyggelse
samt torgmiljön. Med torget som en av tätortens samhällspunkter är det viktigt
att inte möjliggöra för en byggnad som kan upplevas för dominant för platsen
och att det finns tillräckligt med yta för torganvändning och arrangemang. Det
är möjligt att tillskapa källarvåning i gällande planförslag.
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STÄLLNINGSTAGANDE

Förslaget till detaljplan ändras med anledning av inkomna yttranden, enligt
följande:

− I förslaget för detaljplan har byggrätten ändrats inom den norra

centrumanvändningen från 350 kvm till 400 kvm, användningsområdet har
även utökats från cirka 430 kvm till cirka 500 kvm.

ÖVRIG ÄNDRING
I den större delen av detaljplanen, den del som innehåller torgyta och parkering,
har det efter samrådet gjorts en ändring. Användningsbestämmelserna för
kvartersmark C (centrum, utom drivmedelsförsäljning, polisstation, häkte eller
liknande) och P (parkering får finnas) till användningen TORG som är allmän
plats med kommunalt huvudmannaskap. Ändringen har gjorts i och med att olika
regler gäller inom kvartersmark och allmän plats, bland annat säkerställs
allmänhetens tillgång till torget ytterligare och processer med parkering,
polistillstånd och diverse skyltning för trafik blir enklare inom allmän plats.
Kombinationen av kvartersmarksanvändningarna ”C och P” är i övrigt väldigt lik
TORG-användningen för allmän plats, centrumändamål (utom
drivmedelsförsäljning, polisstation, häkte eller liknande) och parkering kommer
fortsatt att vara planenligt.

Inom området i norr som möjliggör byggrätt för centrumändamål och området
längst i söder som ligger i anslutning till bland annat detaljhandel och
dagligvaruhandel kommer kvartersmarkanvändningen C1 råda, då marken här
inrymmer ytor för exploatering och handel är kvartersmark (C1) fortsatt lämpligt
som användningsbestämmelse.

NAMNLISTA

Det finns inga sakägare med kvarstående erinran.

FÖRSLAG TILL BESLUT

Utskottet för samhällsbyggnad beslutar att:
− Godkänna samrådsredogörelsen
− Ställa ut detaljplanen för granskning
Plan- och kartavdelningen, Leksands kommun juni 2020

Jacob Blomkvist
Samhällsplanerare
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Checklista - Undersökning om betydande miljöpåverkan
Undersökning om behovet av miljöbedömning
Enligt bestämmelser i miljöbalken och plan- och bygglagen ska en plan eller ett program
som antas medföra en betydande miljöpåverkan (BMP) genomgå en strategisk
miljöbedömning. För att kommunen ska kunna göra ett ställningstagande om planen
eller programmet medför en betydande miljöpåverkan eller inte genomförs en
undersökning som identifierar omständigheterna som talar för eller emot en betydande
miljöpåverkan.
Begrepp:
Strategisk miljöbedömning

Miljökonsekvensbeskrivning
Undersökning

Den process där kommunen identifierar, beskriver och
bedömer vilka miljöeffekter en plan eller program kan
komma att få.
Ett dokument där kommunen skriftligt redovisar sin
bedömning av planen eller programmets miljökonsekvenser.
Undersökningen ska komma fram till om ett förslag till en
plan eller ett program medför betydande miljöpåverkan eller
inte.

Lagstiftningen (Miljöbedömningsförordningen SFS 2017:966 och miljöbalkens 6 kap) är
det som avgör om en detaljplan har betydande miljöpåverkan, det är dels en avvägning
av de sammantagna inverkande faktorerna samt lokala förutsättningar som spelar in i
bedömningen.
Visar undersökningen på att detaljplanen inte bedöms medföra betydande
miljöpåverkan ska ställningstagandet och skälen för bedömningen redovisas i
planbeskrivningen. Om det visar sig att planen medför en betydande miljöpåverkan ska
den miljöbedömas.
Bedömd miljöpåverkan (enligt MB 6 kap 7 §) ska redovisa de omständigheter som talar
för eller emot en BMP och ska göras tillgängligt för allmänheten. Beslutet om BMP tas i
utskottet för samhällsbyggnad i samband med att detaljplanen beslutas om att gå ut på
granskning.

Undersökning om BMP

Förslag till detaljplan för Torget
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Planens syfte
Planens syfte är att möjliggöra byggrätt för restaurangverksamhet samt andra
centrumändamål på torget.

Områdesbeskrivning
Planområdet ligger i centrala Leksand. Torget ramas in av Leksandsvägen, Bygatan och
Sparbanksgatan. I söder gränsar torget mot en sammanhängande fastighet som
inrymmer en livsmedelsbutik, en blomsterbutik och en bank/fastighetsbyrå. På torgets
norra del finns en byggnad som inrymmer en restaurang och en offentlig toalett.
Sommartid finns en glasskiosk och ytor för marknadsstånd. Mot Leksandsvägen finns en
gång- och cykelväg.

Streckad linje visar planområdets geografiska läge

Planens tänkbara konsekvenser
Planområdet omfattas av riksintresse för friluftsliv enligt miljöbalken 3 kap 6 § och
riksintresse för turism- och det friluftslivet enligt 4 kap 2 § miljöbalken. Riksintressen
bedöms inte påverkas av detaljplanens genomförande. Det finns inte några märkbara
konsekvenser av planen då den föreslagna utvecklingen av planområdet är minimal i
förhållande till existerande område.

Slutsats och ställningstagande
Omfattningen av möjliga miljöeffekter inom och omkring planområdet bedöms vara
obetydliga. Den samlade bedömningen av undersökningen är att detaljplanen inte
innebär betydande miljöpåverkan. Strategisk miljöbedömning bedöms inte vara
nödvändig.

Undersökning om BMP

Förslag till detaljplan för Torget
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Checklistan
Kommunens checklista nedan utgör grunden i undersökningen. Checklistan är ett
underlag för en samlad bedömning av den effekt som detaljplanens genomförande
bedöms medföra på miljön. Med miljöeffekter (enligt MB 6 kap 2§) menas exempelvis
effekter på befolkning och dess hälsa, skyddade växt-och djurarter, biologisk mångfald,
mark, jord, vatten, landskap, klimat, bebyggelse, kulturmiljö, hushållning med mark och
vatten, samt hushållning med råvaror och energi. Bedömningen ska också visa om
lokaliseringen är lämplig med hänsyn till faktorerna i omgivningen. Då bedömningarna
görs i ett tidigt skede i planarbetet kan de under planarbetets gång komma att ändras, i
och med att ny kunskap kan tillkomma.

Undersökning: Undersökning för Torget
PLATSEN

KOMMENTAR

Nuvarande markanvändning

Gällande detaljplaner reglerar torget som
allmänna platser för torg och gator m.m.
Preciserat centrumändamål på torget.

Planerad markanvändning

Särskilda bestämmelser
4 kap 35 § PBL.

5 kap 7 a § PBL

6 kap 3 § MB

Undantag från miljöbedömning. En särskild MKB för
detaljplaner med standardförfarande behöver inte
upprättas om planen enbart gäller något av
nedannämnda ärenden, och MKB:n i detta ärende är
aktuell och tillräcklig.

Undantag
Ja

Nej

Gäller detaljplanen enbart en verksamhet som
tillståndsprövas enligt föreskrifter som har meddelats med
stöd av 9 kap 6 § MB (A-eller B-verksamhet)?
Undantag från miljöbedömning: Skyldigheten att göra
en strategisk miljöbedömning gäller inte för
detaljplaner endast syftar till att tjäna totalförsvaret
eller räddningstjänsten.

X
Undantag
Ja

Nej

Syftar detaljplanen endast till att tjäna totalförsvaret?

X

Syftar detaljplanen endast till att tjäna räddningstjänsten?

X

Undersökning om BMP

Förslag till detaljplan för Torget
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4
2 § miljöbedömningsförordningen

7 kap 27 & 28 a
§§ MB

Krav på strategisk miljöbedömning: En detaljplan ska
antas medföra betydande miljöpåverkan om
genomförandet kan komma att omfatta en
verksamhet eller åtgärd som kräver tillstånd enligt 7
kap. 28 a §.
Kan genomförandet antas omfatta en verksamhet eller
åtgärd som på ett betydande sätt kan påverka miljön i ett
Natura 2000-område, som förtecknats enligt
fågeldirektivet (2009/147/EG) och därmed kräver tillstånd?
Kan genomförandet antas innefatta en verksamhet eller
åtgärd som på ett betydande sätt kan påverka miljön i ett
Natura 2000-område som förtecknats enligt art- och
habitatdirektivet (92/43/EEG) och därmed kräver tillstånd?

Undersökning om BMP
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Nej
X

X

5

1. Beskrivning av planen
1.1 I vilken utsträckning möjliggörs verksamheter och åtgärder, utifrån
lokalisering, typ av verksamhet, storlek eller driftsförhållanden? (ju mer
flexibel planen är, desto mer möjliggörs)
Kommentar

Detaljplanen möjliggör ett antal olika verksamheter då centrumändamålet
innefattar flertalet användningar. Centrumändamålet är preciserad i planen
för att utesluta verksamheter som anses vara olämpliga på planområdet.
Detaljplanen begränsar exploateringsgraden för torgytan och tydliggör
lokaliseringen av den största möjliga exploateringen. Den mindre
exploatering som möjliggörs är i kompletterande syfte för att tillskapa
exempelvis offentliga toaletter, torghandel, kundvagnstak eller liknande.

1.2 I vilken utsträckning har detaljplanen betydelse för de miljöeffekter som
genomförandet av andra planer och program medför, t.ex. vägplaner?
Kommentar

Utsträckningen av detaljplanens betydelse för miljöeffekter som
genomförandet av andra planer och program medför är obetydlig.

1.3 I vilken utsträckning har planen betydelse för hållbar utveckling eller
integrering av miljöaspekter i övrigt?
Kommentar

Planens betydelse för hållbar utveckling eller integrering av miljöaspekter är
begränsad och framtagandet bedöms inte innebära noterbara förändringar
varken positivt eller negativt ur miljöhänsyn.

1.4 Finns det risk att miljökvalitetsnormer överskrids eller svårigheter att
följa miljölagstiftningen?
Kommentar

Nej, det finns inte några risker att miljökvalitetsnormer överskrids eller att det
blir svårigheter att följa miljölagstiftningen.

1.5 Finns det miljöproblem i eller i anslutning till planområdet? Finns det
risk att de påverkas av planen?
Kommentar

Nej, det finns inte några kända miljöproblem i eller i anslutning till
planområdet.

Undersökning om BMP
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+

0

–

Här antyds om
påverkan är
positiv,
obetydlig eller
negativ för
aktuell aspekt

KATEGORIER

KOMMENTAR

BESKRIVNING AV OMRÅDET

2. Kulturvärden

3. Naturvärden

X

Detaljplanen bedöms inte nämnvärt
påverka kulturvärdena varken positivt
eller negativt.

X

Planområdet är mestadels hårdgjort
med kringliggande planteringsytor.
Inga kända naturvärden finns på
platsen och planens genomförande
påverkar inte befintliga planteringar.
Detaljplanen bedöms därmed inte
påverka naturvärdena varken positivt
eller negativt.
Planområdet omfattas av riksintresse för
friluftsliv enligt miljöbalken 3 kap 6 §.
Riksintresset omfattar stora delar av
Siljanskommunerna. Planområdet
innefattar även riksintresse för det rörliga
friluftslivet enligt 4 kap 2 § miljöbalken,
som bland annat påverkar
omkringliggande öar och strandområden
runt Siljan och Orsasjön.

4. Sociala värden

Planområdet är idag en viktig mötesplats i
den offentliga miljön i form av sittplatser
med bänkar, skulpturer och fontän m.m.

X

Planen möjliggör byggnation för
centrumändamål som kan förstärka
platsens funktion som mötesplats.
För att harmoniera med omkringliggande
bebyggelse och platsens karaktär ska
tillkommande bebyggelse anpassas vad
gäller höjd och utformning och ge ett
öppet intryck. Sammanfattningsvis
bedöms inte detaljplanen noterbart
förbättra de sociala värdena, därmed valet
av det obetydliga påverkandet.

Undersökning om BMP
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5. Hushållning med

X

resurser och
materiella värden

6. Risker för människors
hälsa eller för miljö

Detaljplanen bedöms inte påverka
hushållningen med resurser och
materiella värden varken positivt eller
negativt.
Området är beläget inom
riksintresseområdet för
väderradarstation enligt miljöbalken 3
kap 9 §.

X

Detaljplanen bedöms varken positivt
eller negativt innebära mer risker för
människors hälsa eller miljön.

7. Miljöeffekter
7.1 Miljöeffekternas omfattning

Detaljplanen gör inte några ingrepp eller förändringar som varken positivt eller negativt
kan påverka miljöeffekterna i eller i anslutning till planområdet. Bedömningen av
undersökningen är att effekterna blir obetydliga vid genomförandet av planen.

7.2 Kan miljöeffekterna vara gränsöverskridande?

Nej.

7.3 Kan de sannolika miljöeffekterna avhjälpas?

Det finns inte några sannolika miljöeffekter som behöver avhjälpas.

Undersökning om BMP
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Sammanvägd bedömning
Särskilda bestämmelser

Ja

Nej

Gäller krav på att genomföra miljöbedömning?

X

Betydande MP

Betydande miljöpåverkan

Ingen MP

X

Viss MP

Gäller undantag från att genomföra miljöbedömning?

Vilken miljöpåverkan kan planen antas medföra på kulturvärden?

X

Vilken miljöpåverkan kan planen antas medföra på naturvärden?

X

Vilken miljöpåverkan kan planen antas medföra på sociala värden?

X

Vilken miljöpåverkan kan planen antas medföra på materiella värden?

X

Hälsa och miljö

Ja

Nej

Kan planen antas medföra betydande risker för människors hälsa eller miljön?

X

Motiverat ställningstagande
Den samlade bedömningen av undersökningen är att detaljplanen inte innebär en
betydande miljöpåverkan.
Planens medger endast mindre utveckling av befintligt planområde och kommer
därmed inte medföra till försämring av miljöeffekterna.

Checklista utförd av: Linus Wickman
Datum: 2019-11-26
Beslut angående
Strategisk miljöbedömning behöver göras
Strategisk miljöbedömning behöver ej göras

X

Beslutande: Utskottet för samhällsbyggnad

Undersökning om BMP

Förslag till detaljplan för Torget

130

2019-11-26

9

Bilaga – Definitioner och checklista
Bilagan innefattar de lagar och frågeställningar som beaktas i de olika delarna för
undersökningen om betydande miljöpåverkan.

1. Beskrivning av planen
1.1
Ju mer flexibel en detaljplan är desto större blir utrymmet i efterkommande tillståndsprövning
och tvärtom.
 Vilken eller vilka användningar möjliggör detaljplanen?
 Vilka typer av verksamheter eller åtgärder möjliggör detaljplanen?
 Hur kan det som detaljplanen möjliggör lokaliseras inom planområdet? T.ex. hur en
bullerkälla ska placeras i förhållande till omgivande bebyggelse.
 Hur stor byggrätt för de verksamheter eller åtgärder som planen möjliggör medger
planen?
 Vilka driftsförhållanden medger detaljplanen?
1.2
Om detaljplanen i hög grad inverkar på en annan plan eller ett annat program kan den indirekt
leda till större miljöpåverkan än det som följer av genomförandet av enbart den aktuella planen.
Den kan till exempel begränsa möjligheterna att minska miljöeffekter i efterföljande planer.
 Påverkar detaljplanen genomförandet av andra planer eller program?
 Om ja, påverkar detaljplanen de miljöeffekter som identifierats i den andra planen eller
programmet? På vilket sätt?
 Stämmer detaljplanen med översiktsplanen?
1.3
 Kommer detaljplanen främja en hållbar utveckling? Hur?
 Har detaljplanen tagit hänsyn till miljöaspekter? Hur? Begreppet miljöaspekter ska tolkas
brett och kan innebära till exempel människors hälsa, biologisk mångfald och kulturmiljö.
Med integrering avses att detaljplanen tar hänsyn till miljöaspekter, som till exempel
ekosystemtjänster.
1.4
 Kan detaljplanen innebära att en miljökvalitetsnorm inte följs?
 Vatten
 Luft
 Buller (avser kommuner med fler än 100 000 invånare)

1.5
 Vilka miljöproblem finns inom eller i anslutning till detaljplaneområdet?
 Hur påverkar detaljplanen miljöproblemen? Positivt eller negativt? Varför?

Undersökning om BMP

Förslag till detaljplan för Torget

131

2019-11-26

10

2. Kulturvärden – checklista, faktorer att beskriva och värdera i mån av
förekomst














Världsarv
Riksintresse kulturmiljövården enl. 3 kap 6 § MB
Arkeologiska kulturmiljöer och lämningar (forn- eller kulturlämningar) enligt 2 kap KML
Statliga byggnadsminnen enligt 3 kap KML
Kyrkliga kulturminnen enligt 4 kap KML
Kulturreservat enligt 7 kap 9 § MB
Landskapsbildsskyddsområde
Biologiskt kulturarv
Karaktärsdrag i landskap och bebyggelse (landskapsbild)
Värdefulla landskapsavsnitt och bebyggelsemiljöer
Arkitektoniskt värdefulla kulturmiljöer och byggnader
Immateriella företeelser (t.ex. ortsnamn eller berättelser som är knutna till platser)
Kulturvärden som uppmärksammats av brukare eller allmänhet

3. Naturvärden – checklista, faktorer att beskriva och värdera i mån av
förekomst






















Nationalpark enl. 7 kap 2 § MB
Biosfärsområde
Natura 2000 enl. 7 kap 27 § MB
Riksintresse för naturvården enl. 3 kap 6 § MB
Naturreservat enl.. 7 kap 4 § MB
Biotopskyddsområde enl. 7 kap 11 MB
Generellt biotopskydd enl. 7 kap 11 § MB
Djur- och växtskyddsområde enl. 7 kap 12 §
Strandskyddsområde enl. 7 kap 13-18 §§ MB
Stora opåverkade områden enl. 3 kap 2 § MB
Ekologiskt känsliga områden enl. 3 kap 3 § MB
Naturvårdsområde enl. 7 kap 4 § MB
Naturminne enl. 7 kap 10 §
Naturvårdsavtal enl. 7 kap 3 § JB
Området finns med i Naturvårdsplan för Kopparbergs län, övrigt område för naturvården
Områden enl. Skogsstyrelsens nyckelbiotopsinventering eller objekt med högt naturvärde
Område enl. Naturvårdsverkets myrskyddsplan
Områden enligt ängs-och betesmarksinventeringen.
Värdefulla vatten i enlighet med Levande sjöar och vattendrag
Viktiga spridningssamband mellan förekommande naturtyper
Värdefulla fågelarter (I Sverige regelbundet förekommande fågelarter (från bilaga 1 i
Fågeldirektivet) för vilka särskilda skyddsområden skalla avsättas). Se artportalen och

regional lista för skogslevande fåglar (2017-10-10).

 Värdefulla växt-, djur- eller svamparter (Lista över arter i habitatdirektivets bilaga 2 som
förekommer i Sverige: Arter & naturtyper i Habitatdirektivet – Bevarandestatus i Sverige).

Se artportalen och regional lista för N-arter (2017-10-10).






Fridlysta växt-, djur- eller svamparter
Naturvärden som uppmärksammas av brukare eller allmänhet
Naturvärden kända av länsstyrelsen
Hotade arter – Artprotalen och kolla även Naturvårdsarter i Dalarna
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4. Sociala värden – checklista, faktorer att beskriva och värdera i mån av
förekomst
 Riksintresse enligt 4 kap 2 § MB
 Riksintresse för friluftslivet enl. 3 kap 6 § MB
 Parker och andra grönområden inom eller i nära anslutning till områden med
sammanhållen bebyggelse (tätorts- eller bostadsnära natur) enl. 2 kap 7 § PBL
 Platser för lek, motion och annan utevistelse, enl. 2 kap 7 § PBL, t.ex. skidbackar,
lekplatser, ridstigar, cykelleder, skidspår, vandringsled, jakt, fiske, orientering, skolskog,
skogsmulle, scoutverksamhet, klättring eller badplatser
 Planerad, tillräckligt stor friyta för som är lämplig för lek och annan utevistelse
 Besöksmål
 Mötesplatser i den offentliga miljön
 Sociala värden som uppmärksammas av brukare eller allmänhet
 Landskapsbild och stadsbild

5. Materiella värden- checklista, faktorer att beskriva och värdera i mån av
förekomst
 Naturresurser:
 Skog för skogsbruk enl. 3 kap 4 § MB
 Fiske, vilt och odling
 Riksintresse för fyndigheter av ämne eller mineral enl. 3 kap 7 § MB
 Övriga mineraler, bergarter, eller jordarter eller övriga geologiska resurser, t.ex.
naturgrus
 Vattenskyddsområde enl. 7 kap 21-22 §§ MB
 Övriga färskvatten, t.ex. grusås eller ytvattenuttag
 Jordbruksmark enl. 3 kap 4 § MB
 Åkermark
 Ängs- och betesmark
 Övriga materiella värden:
 Riksintresse för industriell produktion, energiproduktion, energidistribution,
kommunikationer, vattenförsörjning eller avfallshantering enl. 3 kap 8 § MB
 Anläggning för rekreation, idrott, friluftsliv eller turism
 Anläggning för energiförsörjning, t.ex. elnät, transformator- och
kopplingsstationer, ledningsnät för fjärrvärme, drivmedelsstation
 Anläggning för hälso- och sjukvård
 Anläggning för IT eller telefoni
 Anläggning för VA eller dagvatten, t.ex. reningsverk, vattenverk, pumpstation,
ledningsnät
 Anläggning för renhållning, t.ex. deponi, ÅVC, ÅVS
 Anläggning för transport, t.ex. väg, järnväg, resecentrum, flygplats, flygfält, bro,
hamn
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6. Risker för människors hälsa eller miljön- checklista, faktorer att beskriva
och värdera i mån av förekomst
Riksintresse för totalförsvaret enligt 3 kap 9 § MB
Risk för extrema väderhändelser, t.ex. översvämning, ras, skred, torka, värmebölja, lavin
Risk för olyckor, t.ex. farlig anläggning, transport av farligt gods, brand, trafikolycka
Risk att verksamhet medför störning för omgivningen, t.ex. buller, vibrationer, utsläpp,
ljus, lukt, damm, partiklar, utsläpp till vatten, markföroreningar
 Förekomst av radon, strålning från kraftledning





7. Miljöeffekter
7.1 Frågeställning: Hur stora blir miljöeffekterna om detaljplanen genomförs?
7.2 Frågeställning: Har miljöeffekterna som beror på detaljplanen påverkan på andra länder?
På vilket sätt?
7.3 Frågeställning: Är det möjligt att avhjälpa de sannolika, negativa miljöeffekterna?
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Dimensioneringsförutsättningar CUL 5
Det saknas en kommunal dagvattenstrategi i Leksand därför har dimensioneringsförutsättningar för CUL 5
tagits fram baserat på rekommendationer från branschorganisationen Svenskt Vatten samt lagstiftning
gällande miljökvalitetsnormer(MKN).
•
•

Dimensionerande regn: 10-årsregn inkl. klimatfaktor 1,25
Möjligheterna att uppnå MKN för recipient Dalälven för inte försämras

Dagvattenflöden befintlig situation
Arbetsområdesgränsen för etapp 5 i centrumutvecklingen för Leksand utgör totalt ca 7200 m2.
Dagvattenflödet från området för etapp 5 uppgår idag till drygt 120 l/s vid ett dimensionerande 10årsregn, se Tabell 1.
Återkomsttid: 120 månader
Regnintensitet: 227,9 l/s, ha

Varaktighet: 10 minuter
Klimatfaktor: 1,25

Tabell 1. Beräknade flöden etapp 5 vid befintlig situation

Yta
TORGET
Parkering
Tak
Plantering
Delsumma
GATOR
Hårdgjord yta
Totalt

Area
[m2]

Φ
[-]

AreaRed
[m2]

Q 10 år
[l/s]

Q 10 år inkl.
klimatfaktor 1,25 [l/s]

4220
215
485
4920

0,8
0,9
0,1
0,74

3376
193,5
48,5
3 618,0

76,9
4,4
1,1
82,5

96,2
5,5
1,4
103,1

2260
7180

0,8
0,76

1808
5 426,0

41,2
123,7

51,5
154,6

Om etapp 5 inte skulle genomföras och ett s.k. ”nollalternativ” infaller skulle de förväntade ökade flödena
i och med klimatförändringar innebära att flödet från arbetsområdet kommer uppgå till ca 155 l/s.
Inga åtgärder för rening eller fördröjning av dagvatten är kända inom området idag.

Dagvattenflöden efter omexploatering etapp 5
I och med den planerade omexploatering av etapp 5 planeras torgytan och dess avvattning att göras om
samt avsmalnande av angränsande Leksandsvägen och Bygatan.
Dagvattenflödet från området för etapp 5 beräknas efter omexploateringen att öka med ca 10 l/s till
totalt ca 130 l/s vid ett dimensionerande 10-årsregn. Ökningen beror att den nya utformningen innefattar
något mindre planteringsytor än befintlig situation. I framtiden beräknas flödet från etapp 5 med ny
utformning uppgå till ca 170 l/s vid en dimensionerande 10-årsregn inkl. klimatfaktor 1,25.
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Tabell 2. Beräknade flöden etapp 5 vid framtida situation.

Yta

Area
[m2]

Φ
[-]

AreaRed
[m2]

Q 10 år
[l/s]

Q 10 år inkl.
klimatfaktor 1,25 [l/s]

TORGET
Parkering/hårdgjord yta
Tak
Plantering
Delsumma
GATOR

1785
2150
165
4100

0,8
0,9
0,1
0,82

1428
1935
16,5
3379,5

32,5
44,1
0,4
77,0

40,7
55,1
0,5
96,3

Körbaryta
Skate
Plantering
Totalt

2340
700
40
7180

0,8
0,7
0,1
0,80

1872
490
4
5745,5

42,7
11,2
0,1
130,9

53,3
14,0
0,1
163,7

Dagvattenhantering ny situation
Generell beskrivning av hur dagvattenhanteringen planeras inom Etapp 5 beskriv nedan.

Figur 1. Planbeskrivning av trädplanteringar CUL5. Definierat område för torgytan markerad med blå skaffering och definierad yta
för skateområde/gångstråk markerad med orange skraffering.
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Torgytan
I och med omexploateringen av Etapp 5 kan dagvattenhanteringen från torgytan utformas på ett bättre
och mer hållbart vis som tillgodoser både fördröjning och rening av dagvatten. Den hårdgjorda torgytan
avvattnas till dagvattenbrunnar som leder dagvattnet till anslutande trädgropar runt torgytan. Dagvatten
sprids i trädplanteringarna med dräneringsledningar och fördelningsbrunnar tillgodoser bräddmöjlighet
till ledningsnätet vid stora flöden.
I den nya utformningen kommer torget omgärdas av träd. Trädgropar med blå markering i Figur 1
utformas med 10 m3 skelettjord med 30 % porositet. Träd med röd markering i Figur 1 utformas med
växtjord med beräknad porositet på ca 15 %.
𝑆𝑘𝑒𝑙𝑙𝑒𝑡𝑡𝑗𝑜𝑟𝑑 (𝑏𝑙å): 8 × 10 𝑚3 × 0,3 = 24 𝑚3
𝑉ä𝑥𝑡𝑗𝑜𝑟𝑑 (𝑟ö𝑑): 12 × 10 𝑚3 × 0,15 = 18 𝑚3
Totalt beräknas ca 10 mm nederbörd från torgytan kunna avledas mot rening och fördröjning i
trädplanteringar innan bräddning till det kommunala ledningsnätet sker. Omhändertagande av 10 mm
nederbörd innebär att ca 75 % av den totala regnvolymen fångas upp med fördröjningsanläggningar
utformade för en uppehållstid på 12 timmar, se Figur 2.

Figur 2. Andel av total årlig regnvolym som fångas. Uppehållstid i fördröjnings- och reningsanläggningar är 12 timmar.

Skateområde/gångstråk
Skateområdet/gångstråket öster om torget utformas med en ytbeläggning av stensattyta med fogar. Ytan
höjdsätts så att ytledes avrinning sker mot nedsänkta trädplanteringar längs med Leksandsvägen, se Figur
1. Avledning kan även ske via rännstensbrunn och dräneringsledning till träd med skelettjord (blå
markering i Figur 1) inom skateområdet/gångstråket.
Trädplanteringarna antas kunna sänkas ner minst 5 cm, vilket leder till att en total volym på 2 m3 kommer
kunna fördröjas ovan växtjorden i trädplanteringarna som uppgår till en yta på 40 m2. Skelettjorden
utformas enligt beskrivning ovan.
𝑁𝑒𝑑𝑠ä𝑛𝑘𝑡 𝑡𝑟ä𝑑𝑝𝑙𝑎𝑛𝑡𝑒𝑟𝑖𝑛𝑔 (𝑔𝑟ö𝑛): 40 𝑚2 × 0,05 = 2 𝑚3
𝑆𝑘𝑒𝑙𝑙𝑒𝑡𝑡𝑗𝑜𝑟𝑑 (𝑏𝑙å): 1 × 10 𝑚3 × 0,3 = 3 𝑚3
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Totalt beräknas ca 7 mm nederbörd från skateområdet/gångstråket kunna avledas mot rening och
fördröjning i trädplanteringar innan bräddning till det kommunala ledningsnätet sker. Omhändertagande
av 7 mm nederbörd innebär att ca 65 % av den totala regnvolymen fångas upp med
fördröjningsanläggningar utformade för en uppehållstid på 12 timmar, se Figur 3.

Figur 3. Andel av total årlig regnvolym som fångas. Uppehållstid i fördröjnings- och reningsanläggningar är 12 timmar.

Föroreningar och MKN
Recipient Dalälven är enligt Vatteninformationssystem Sverige statusklassad med måttlig ekologisk status
och Uppnår ej god kemisk status, se Figur 4. Föroreningsbelastningen till recipienten bör därmed minska i
och med om- och nyexploatering inom avrinningsområdet.

Figur 4. Utklipp från VISS enligt den senaste bedömningen.

Beräkningar av föroreningsbelastningen före och efter planerade åtgärder i och med Etapp 5 genomförs
när utformningsförslagen är mer fastställda.

STRUCTOR UPPSALA AB

Org.nr 556769-0176

Dragarbrunnsgatan 45
753 20 Uppsala
Tel: 018-888 08 50
Hemsida: www.structor.se

Mall daterad: 2016-02-24

U:\1541_CUL Etapp 5\R\Dokument\Dagvattenberäkningar Etapp 5_180216.docx

138

Signatur:
2018-02-16, s 5 (5)

Möjliga insatser för att ökaåtgärdsnivån
Ovan beskrivning av dagvattenhantering är baserad på kända beslut i dagsläget. Nedan listas förslag på
åtgärder som kan öka fördröjnings- och reningsåtgärderna inom Etapp 5.
Avvattning Leksandsvägen
Avvattningen från Leksandsvägen som idag planeras ske enligt befintlig lösning med avvattning till
rännstensbrunnar som är direkt anslutna till det kommunala ledningsnätet kan utformas på samma vis
som dagvattenbrunnar på torgytan och då i förstahand avleda dagvatten till närliggande skelettjord och
trädplanteringar.
Takvatten Thaikiosken
Takvatten från Thaikiosken sker idag med slutna stuprör som antas vara direktanslutna till det kommunala
ledningsnätet. Vid omexploatering av torgytan kan de slutna stuprören ledas om och även de ledas till
skelettjord och trädplanteringar för rening och fördröjning.

För att upprätthålla eller förbättra beräknad åtgärdsnivå om ytterligare ytor avleds mot skelettjord och
trädplanteringar bör volymen krossmassor utökas. Förslagsvis binds planerade nya trädgropar ihop med
sammanhängande makadamfyllning i nord-sydlig riktning.
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TJÄNSTEUTLÅTANDE
Datum

Referens

2020-10-20

Dnr 2019/1493

Verksamhetsstöd
Björn Arrias
bjorn.arrias@leksand.se

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

Ikraftträdande föreslås till den 1 januari 2021.
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Finansiering
I detta ärende hanteras endast berörda styrdokument. Detta kräver ingen
finansiering och har ingen kostnadseffekt i sig.
Samverkan med fackliga organisationer
Samverkan med fackliga organisationer görs inom ramarna för
omorganisationer. Det är dock inte i sig aktuellt för frågan om ändring av
styrdokumenten.
Förslag till beslut i kommunfullmäktige
1. Anta reglemente för kommunstyrelsen i Leksands kommun, i enlighet
med förslaget.
2. Reglementet ska tillämpas från den 1 januari 2021, då motsvarande
reglemente, antaget av kommunfullmäktige den 10 juni 2013, § 68,
upphör att gälla.
Ange vilket beslutsunderlag som ska skickas med till politiken
Tjänsteutlåtande daterat 2020-10-20
Förslag till reglemente för kommunstyrelsen i Leksands kommun
Slutligt beslut expedieras (skickas) till
Kommundirektör Göran Wigert
Samtliga sektorchefer
Administrativ koordinator Helen Norling
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Reglemente för kommunstyrelsen i Leksands kommun
Inledande bestämmelser
1 § Detta reglemente innehåller bestämmelser om kommunstyrelsen i Leksands
kommun och gäller utöver det som förskrivs om styrelsen i kommunallagen (2017:725),
KL.
Allmänt om styrelsens uppgifter

2 § Styrelsen är kommunens ledande politiska förvaltningsorgan. Den har ett
helhetsansvar för kommunen verksamheter, utveckling och ekonomiska ställning.
Styrelsen ska leda och samordna förvaltningen av kommunens angelägenheter och ha
uppsikt över övriga nämnders och gemensamma nämnders verksamhet
(ledningsfunktion). Styrelsen ska också ha uppsikt över verksamhet som bedrivs i
kommunala företag, stiftelser och kommunalförbund.
Styrelsen ska leda kommunens verksamhet genom att utöva en samordnad styrning
och leda arbetet med att ta fram styrdokument för kommunen (styrfunktion).
Styrelsen ska följa de frågor som kan inverka på kommunens utveckling och
ekonomiska ställning och fortlöpande i samråd med övriga nämnder följa upp de
fastställda målen och återrapportera till fullmäktige (uppföljningsfunktion).
Styrelsen ansvarar för i detta reglemente angivna uppgifter jämte sådana uppgifter
som inte lagts på annan nämnd (särskilda uppgifter). Härutöver ansvarar styrelsen för
de uppgifter som framgår av kommunallagen och annan lagstiftning.
Lednings- styr och uppföljningsfunktionen
Allmänt om ledningsfunktionen och styrfunktionen

3 § Styrelsen ansvarar för beslut om samordning mellan nämnderna och gränsdragning
mellan nämndernas kompetens. Styrelsen ansvarar för att en effektiv och ändamålsenlig
organisation upprätthålls.
Styrelsens övergripande uppgifter

4 § Styrelsen ska
1. leda arbetet med och samordna utformningen av övergripande och strategiska
mål, riktlinjer och ramar för styrningen av hela den kommunala verksamheten
samt göra framställningar i målfrågor som inte är förbehållen annan nämnd,
2.

tillse att uppföljning sker till fullmäktige om hur verksamheten utvecklas och
hur den ekonomiska ställningen är under budgetåret.

3. utöva uppsikt över övriga nämnders och gemensamma nämnders beslut,
4. ha uppsikt över sådan avtalssamverkan som sker enligt 9 kap. 37 § KL eller
enligt annan lag eller författning,
5. ha ett övergripande ansvar för interna säkerhetsfrågor i kommunen,
6. ha hand om kommunens personaladministrativa system, ekonomisystem,
dokument- och ärendehanteingssystem, e-postsystem, IT-system,
kommunikationssystem, skaderapporteringssystem, statistikverksamhet
passersystem och förtroendemannaregister,
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7. ha ett övergripande ansvar för att säkerhetsskyddslagen (2018:585) följs,
8. anställa direktör samt besluta om instruktion för denne,
9. hos fullmäktige, övriga nämnder och andra myndigheter göra de framställningar
som behövs,
10. kontinuerligt följa verksamheten i övriga nämnder,
11. ansvara för utformning och utveckling av kommunens system för intern kontroll
i enlighet med vad fullmäktige särskilt beslutar,
12. upprätta förslag till program med mål och riktlinjer för sådana kommunala
angelägenheter som utförs av privata utförare,
13. bereda eller yttra sig i ärenden som ska handläggas av fullmäktige i enlighet med
KL,
14. verkställa fullmäktiges beslut, om fullmäktige inte beslutat annat.
Om fullmäktige inte har beslutat något annat, avgör styrelsen hur de ärenden som
fullmäktige ska handlägga ska beredas.
5§

I kommunstyrelsens ledningsfunktion ligger även att leda och samordna bl.a.
− användningen av mark och vatten
− planeringen av användningen av mark och vatten,
− mark- och bostadspolitiken och se till att en tillfredsställande markberedskap
upprätthålls samt att samhällsbyggandet främjas,
− arbetet med reformering av kommunens regelbestånd
− utformningen av fullmäktiges handlingar
− trafikförsörjningen,
− infrastruktur, väg- och trafik,
− näringslivsfrågor,
− bevakning av EU- och andra omvärldsfrågor,
− samverkan med andra kommuner och regional utveckling,
− kommunens arbete med övriga samhällsaktörsfrågor,
− främja sysselsättningen,
− framtids- och utvecklingsfrågor,
− övergripande miljö- och folkhälsofrågor,
− samordning av kommunens brottsförebyggande arbete
− främja energihushållningen,
− arkivfrågor som arkivmyndighet,
− de förvaltnings- och verkställighetsuppgifter i övrigt som inte uppdragits åt
annan nämnd och
− övriga ledningsfrågor

6 § I kommunstyrelsens övergripande uppgifter ingår även att
− lämna uppdrag som avses i lagen (2009:47) om vissa kommunala befogenheter.
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− i den mån kommunens inflytande möjliggör det, samordna verksamheterna i
företag i vilka kommunen är delägare men inte utövar bestämmandeinflytande,
med den kommunala koncernen.
− tillvarata kommunens intresse vid bolags- och föreningsstämmor och andra
likartade sammanträden i de företag som kommunen helt eller delvis äger eller
annars har intressen i.
− att i övrigt se till att en effektiv planering och samordning av kommunens
arbeten och åtaganden sker.
Företag och stiftelser

7 § Med de undantag som följer av bestämmelserna i 10 kap. 1-7 §§ kommunallagen
och med iakttagande av Leksands kommuns policy för relationerna mellan
Leksands kommun och dess helägda bolag och av kommunfullmäktige fastställda
ägardirektiv ska kommunstyrelsen ha hand om kommunens ägarfunktion såvitt
gäller verksamheten i de företag som kommunen helt eller delvis äger eller
annars har intressen i.
Oavsett vad som framgår ovan om ägarfunktionen är följande ärenden dock
förbehållna kommunfullmäktige:
− Mål och riktlinjer för verksamheten
− Fastställande av det kommunala ändamålet med verksamheten enligt 3 kap. 17 §
kommunallagen
− Kapitaltillskott, d.v.s. aktieägartillskott som inte sker genom koncernbidrag
− Val av styrelse och lekmannarevisorer med ersättare
− Grunder för ekonomiska förmåner för styrelseledamöter, revisorer,
lekmannarevisorer och ersättare med undantag av yrkesrevisorerna vilka ersätts
enligt avtal mellan bolagen och revisionsföretagen
− Ansvarsfrihet om revisorerna inte tillstyrkt sådan
− Förvärv eller bildande av dotterbolag eller köp av aktieposter
− Planer på ny eller ändrad inriktning av bolagens verksamhet
− Frivillig likvidation av bolag
− Fusion av bolag
− Försäljning av företag eller del av företag eller sådant företags rörelse
Fullmäktige ska även, enligt 10 kap. 3 § kommunallagen, ges möjlighet att ta
ställning innan sådana beslut i verksamheten som är av principiell beskaffenhet eller
annars av större vikt fattas.
Kommunalförbund

8 § Styrelsen ska ha uppsikt över kommunal verksamhet som bedrivs i sådana
kommunalförbund som kommunen är medlem i. Främst gäller detta ändamål och
ekonomi, men också i avseende på övriga förhållanden av betydelse för kommunen.
Ekonomi och medelsförvaltning

9 § Styrelsen ska
1. ha hand om kommunens medelsförvaltning och följa av fullmäktige meddelade
riktlinjer för denna. Medelsförvaltningen omfattar placering och upplåning av
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medel. I uppgiften ingår också att bevaka att kommunens inkomster inflyter och
att betalningar görs i tid samt att vidta de åtgärder som behövs för indrivning av
förfallna fordringar,
2. ha hand om övrig ekonomisk förvaltning. I denna uppgift ingår bl.a. att
a. underhålla och förvalta kommunens fasta och lösa egendom,
b. se till att kommunens behov av försäkringsskydd är tillgodosett,
c. handha den centraliserade donationsförvaltning samt efter samtycke från
annan nämnd placera sådana medel som ingår i donation som förvaltas
av den nämnden,
3. upprätta förslag till budget i enlighet med KL,
4. se till att bokföring och redovisning sker i enlighet med lagen (1997:614) om
kommunal redovisning,
5. upprätta årsredovisning och delårsrapport i enlighet med lagen (1997:614) om
kommunal redovisning,
6. i enlighet med fullmäktiges särskilda riktlinjer förvalta medel som avsatts till
pensionsförpliktelser.
7. vara centralt organ för upphandlingsfrågor enligt lagen (2016:1145) om offentlig
upphandling (LOU)
8. besluta om avskrivning av fordringar
Delegering från fullmäktige

10 § Styrelsen beslutar i följande grupper av ärenden:
1. upptagande av lån inom den beloppsram och de riktlinjer som fullmäktige
fastställt,
2. utarrendera, hyra ut eller på annat sätt upplåta kommunen tillhörig fast egendom
under en tid av högst 15 år,
3. köp, försäljning, byte av fastighet eller fastighetsdel eller fastighetsreglering och
i samband därmed träffa ekonomiska uppgörelser upp till ett belopp av 20
basbelopp samt expropriation eller inlösen med stöd av plan- och bygglagen av
fastighet eller fastighetsdel.
4. i mål och ärenden där styrelsen för kommunens talan, med för kommunen
bindande verkan, träffa överenskommelse om betalning av fordran, anta ackord,
ingå förlikning och sluta annat avtal,
5. tillstånd att använda kommunens vapen,
6. avgivande av yttranden enligt kamerabevakningslagen.
7. ärenden enligt lagen (1975:1132) om förvärv av hyresfastighet m.m. som inte
avser utövande av förköpsrätt vid aktieöverlåtelse.
8. utse ombud för kommunen vid förrättning hos fastighetsbildningsmyndighet och
enligt lagen om enskilda vägar med behörighet att å kommunens vägnar ansöka
om sådan förrättning och att företräda kommunen vid förrättningen med den
behörighet i övrigt som anges i 12 kap. 14 § rättegångsbalken (1942:740).
9. utse ombud som vid planarbete och bygglovsärenden företräder kommunen
såsom markägare.
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10. genom avtal eller tillämpning av bestämmelserna i plan- och bygglagen
(2010:900), fastighetsbildningslagen (1970:988), anläggningslagen (1973:1149)
eller ledningsrättslagen (1973:1144) tillförsäkra kommunen rätt till servitut,
ledningsrätt eller nyttjanderätt i annan tillhörig fastighet och medverka
tilländring eller upphävande av sålunda uppkommen rätt.
11. genom avtal eller tillämpning av bestämmelserna i fastighetsbildningslagen,
anläggningslagen eller ledningsrättslagen belasta kommunens mark med
servitut, ledningsrätt eller nyttjanderätt för ledning, rätt till väg eller rätt till
anläggning enligt antagen detaljplan och medverka till ändring eller upphävande
av sålunda uppkommen rätt.
12. Styrelsen beslutar också om yttranden som ankommer på fullmäktige när dessa
inte är av principiell betydelse eller när tiden inte medger att yttrandet behandlas
av fullmäktige. Styrelsen ska om möjligt samråda med berörd nämnd vid
handläggning av yttrandet.
13. antagande och justeringar av enklare taxor, såsom skidspårsavgifter, taxor
simhall, taxor Granberget, samt avgifter som saknar kommunalekonomisk
betydelse och inte heller är av principiell vikt.
Personalfrågor

11 § Styrelsen är anställningsmyndighet för personal vid dess förvaltning och anställer
förvaltningschefen.
Kommunstyrelsen är kommunens personalorgan och svarar därmed för alla frågor
som rör förhållandet mellan kommunen som arbetsgivare och dess arbetstagare.
Styrelsen är tillika anställnings- och pensionsmyndighet för anställd personal1 och har
därvid bland annat ansvaret för att
− med bindande verkan för kommunen genom kollektivavtal reglera frågor
rörande förhållandet mellan kommunen som arbetsgivare och dess arbetstagare,
− förhandla å kommunens vägnar enligt gällande lagstiftning om förhandlingsrätt,
besluta om stridsåtgärder,
− avgöra frågor om tolkning och tillämpning av lag, avtal, andra bestämmelser
samt kommunfullmäktiges beslut rörande förhållandet mellan kommunen som
arbetsgivare och dess arbetstagare och i anslutning härtill utfärda föreskrifter och
allmänna råd,
− lämna uppdrag som avses i 6 kap. 3 § lagen (2009:47) om vissa kommunala
befogenheter,
− jämställdhetsfrågor, och
− andra frågor som ankommer på styrelsen som anställningsmyndighet.
Det åligger kommunstyrelsen att själv eller genom ombud föra kommunens talan i
mål och ärenden som rör förhållandet mellan kommunen som arbetsgivare och dess
arbetstagare.

1

Jävsnämnden har uppgiften som pensionsmyndighet för förtroendevalda.
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Styrelsens uppföljning och rapporteringsskyldighet

12 § Styrelsen ska
1. övervaka att de av fullmäktige fastställda målen, enligt god ekonomisk
hushållning, övriga mål och planer för verksamheten och ekonomin efterlevs
och att kommunens löpande förvaltning handhas rationellt och ekonomiskt.
2. rapportera till fullmäktige hur samtliga kommunens verksamheter utvecklas mot
bakgrund av fastlagda mål och hur den ekonomiska ställningen är under
budgetåret,
3. inom ramen för sin uppsiktsplikt övervaka att verksamheter som bedrivs av
privata utförare kontrolleras och följs upp i enlighet med lag, avtal och av
fullmäktige fastställda program och direktiv.
Särskilda uppgifter
Processbehörighet

13 § Styrelsen får själv eller genom ombud föra kommunens talan i alla mål och
ärenden, om inte någon annan ska göra det på grund av lag eller annan författning eller
beslut av fullmäktige. Detta gäller också mål där någon har begärt laglighetsprövning av
fullmäktiges beslut, om inte fullmäktige beslutar att själv föra talan i målet.
Uppgifter enligt speciallagstiftning

14 § Kommunstyrelsen har följande roller och ansvar enligt speciallagstiftning:
–

arbetslöshetsnämnd enligt lagen (1944:475 om arbetslöshetsnämnd

–

nämnd enligt lagen (1978:2349 om nämnder för vissa trafikfrågor,

–

kommunens anslagstavla enligt kommunallagen

–

ansvar för hanteringen av personuppgifter enligt dataskyddsförordningen och
annan lagstiftning kring personuppgifter,

–

ansvar för kontroll enligt lagen (2009:730) om handel med vissa receptfria
läkemedel,

–

ansvar för kommunens uppgifter enligt 18 § förordningen (1982:198) om
flyttning av fordon i vissa fall,

–

ansvar för kommunens uppgifter gällande färdtjänst respektive riksfärdtjänst
enligt lagen (1997:736) om färdtjänst samt för kommunens uppgifter beträffande
skolskjutsning enligt skollagen (2010:800),

–

fullgöra kommunens uppgifter enligt lagen (2010:1011) om brandfarliga och
explosiva varor, och

–

fullgöra kommunens uppgifter inom försvars- och krisberedskapsområdet i
enlighet med gällande lagstiftning samt enligt lagen (2003:778)om skydd mot
olyckor, i den utsträckning detta inte ska ansvaras för av annan nämnd eller
kommunalförbund i enlighet med beslut av fullmäktige.

15 § Kommunstyrelsen fullgör i övrigt kommunens uppgifter enligt lagar och
förordningar inom utbildningsområdet, inom socialtjänsten och den kommunala hälsooch sjukvården och fullgör kommunens uppgifter enligt plan- och bygglagen,
miljöbalken, tobaks- och alkohollagstiftningen.
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Kommunstyrelsen fullgör även kommunens övriga uppgifter enligt lagar,
förordningar och av fullmäktige utfärdade direktiv i den utsträckning uppgiften inte är
förbehållen fullmäktige, annan nämnd eller kommunalförbund.
Utöver vad som framgår av detta reglemente har kommunstyrelsen har därvid
ansvaret för att fullgöra följande uppgifter:
-

hemtjänst i egen regi,

-

särskilt boende,

-

stöd- och service till vissa funktionshindrade,

-

anhörigstöd,

-

socialpsykiatri,

-

hälso- och sjukvård,

-

hemsjukvård,

-

individ- och familjeomsorg.

-

teknisk service,

-

planfrågor,

-

samordning av fysisk planering,

-

bygg- och miljöfrågor,

-

strandskydd,

-

kommunens uppgifter enligt livsmedelslagstiftningen,

-

naturvård,

-

bibliotek,

-

översiktsplanering,

-

bostadsanpassningsärenden.

-

förskola och övrig barnomsorg,

-

det offentliga skolväsendet för barn och ungdomar,

-

uppgifter som ankommer på vårdgivaren för den medicinska och psykologiska
delen av elevhälsan i kommunal förskoleklass, grundskola, grundsärskola,
gymnasieskola och gymnasiesärskola

-

kultur- och musikskola,

-

ungdomsmottagning,

-

integration/flyktingmottagning,

-

övriga barn- och ungdomsfrågor,

-

AME (arbetsmarknadsenheten),

-

budget- och skuldrådgivning,

-

konsumentrådgivning,

-

ekonomifrågor,

-

bolagsstyrning,

-

kommunikation,
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-

regionsamverkan,

-

folkhälsofrågor,

-

främjande av turismen,

-

internationella kontakter,

-

kultur,

-

fastighets- och markförvaltning,

-

fritidsfrågor,

-

stöd till och samverkan med föreningslivet,

-

lotteriverksamhet enligt lotterilagen,

-

sysselsättnings- och näringslivsfrågor,

-

infrastrukturfrågor,

-

säkerhetsfrågor,

-

strategiska arbetsmarknadsfrågor,

-

brottsförebyggande arbete,

-

demokratifrågor,

-

informationsfrågor,

-

organisations- och driftsfrågor,

-

personalfrågor,

-

uppgifter enligt lagen om skydd mot olyckor, i den utsträckning detta inte ska
ansvaras för av kommunalförbund, och

-

upphandlingsfrågor.

Arkivmyndighet

16 § Styrelsen är arkivmyndighet. Närmare föreskrifter om arkivvården finns i av
fullmäktige antaget arkivreglemente.
Författningssamling

17 § Styrelsen ansvarar för att uppdatera den kommunala författningssamlingen och se
till att denna hålls tillgänglig i lagstadgad form.
Organisation inom verksamhetsområdet

18 § Styrelsen ansvarar för att dess organisation är tydlig och ändamålsenlig med
hänsyn till av fullmäktige fastställda mål och styrning samt lagar och andra författningar
för verksamheten.
Behandling av personuppgifter

19 § Styrelsen är personuppgiftsansvarig för den behandling av personuppgifter som
sker i dess verksamhet. Styrelsen är också personuppgiftsansvarig för de typer av
behandlingar som är gemensamma för hela kommunen, enligt vad som angivits i
kommunens registerförteckning enligt artikel 30 i dataskyddsförordningen. Styrelsen är
också personuppgiftsansvarig för den behandling av personuppgifter som sker i
fullmäktige samt hos fullmäktigeberedningar.
Styrelsen ska utse dataskyddsombud.

151

11

Arbetsformer
Sammansättning

20 § Kommunstyrelsen består av 15 ledamöter och det antal ersättare som
kommunfullmäktige bestämmer. Antalet ersättare i kommunstyrelsen får variera under
mandatperioden.
Utskott

21 § Inom styrelsen ska det finnas fyra permanenta utskott bestående av 7 ledamöter
och 7 ersättare i respektive utskott.
Därutöver äger styrelsen möjlighet att inrätta tillfälliga utskott som behövs för
behandling av ärenden inom en särskild ärendegrupp.
Styrelsen bestämmer vad som i övrigt ska gälla för utskottens beslutanderätt och
arbetsformer.
Presidium

22 § Sedan val av kommunstyrelse skett utser kommunfullmäktige bland styrelsens
ledamöter en ordförande, en förste och en andre vice ordförande.
Styrelsens ordförande ska vara kommunalråd.
Styrelsens presidium samt utskottsordförandena får närvara vid sammanträden med
fullmäktigeberedningar och sammanträden för styrelsens utskott. Närvarorätten gäller
även om hon/han inte är del av fullmäktigeberedningen respektive ledamot eller
ersättare i utskottet. Styrelsens presidium och utskottsordförandena har rätt att delta i
överläggningarna men inte få sin mening antecknad till protokollet.
Utöver kommunalrådet kan fullmäktige utse ett eller flera oppositionsråd.
23 § Om varken ordföranden eller annan i presidiet kan delta i ett helt sammanträde
eller en del av ett sammanträde, får nämnden utse en annan ledamot som ersättare för
dessa. Tills valet förrättats, fullgörs ordförandens uppgifter av den som varit ledamot i
styrelsen längst tid. Om flera ledamöter har lika lång tjänstgöringstid fullgörs
ordförandens uppgifter av den äldste av dem.
Motsvarande gäller om ordföranden eller annan i presidiet inte kan fullgöra sitt uppdrag
under en längre tid. Ersättaren ska fullgöra samtliga ordförandens/övriga presidiets
uppgifter.
Ordföranden

24 § Det åligger kommunstyrelsens ordförande att
-

närmast under kommunstyrelsen ha uppsikt över kommunens organisation och
bolag

-

främja samverkan mellan kommunstyrelsen och kommunens övriga nämnder
samt bolagsstyrelser

-

med uppmärksamhet följa frågor av betydelse för kommunens utveckling och
ekonomiska intressen samt effektiviteten i verksamheten och ta initiativ i dessa
frågor

-

representera kommunstyrelsen vid uppvaktningar hos myndigheter, konferenser
och sammanträden om inte kommunstyrelsen bestämt annat i ett särskilt fall
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-

Kommunstyrelsens ordförande äger rätt att delegera utförandet av ovan
uppgifter till annan ledamot i kommunstyrelsen. Dock ligger ansvaret alltid kvar
på kommunstyrelsens ordförande.

Tidpunkt för sammanträden

25 § Kommunstyrelsen sammanträder på dag och tid som styrelsen bestämmer.
Sammanträde ska hållas också om minst en tredjedel av nämndens ledamöter begär
det eller om ordföranden anser att det behövs. En begäran om extra sammanträde ska
göras skriftligen hos ordföranden och innehålla uppgift om det eller de ärenden som
önskas behandlas på det extra sammanträdet.
Ordföranden ska, om möjligt, samråda med övriga i styrelsens presidium om tiden
för extra sammanträde.
Om det föreligger särskilda skäl får ordföranden ställa in ett sammanträde eller
ändra dagen eller tiden för sammanträdet. Om möjligt ska samråd ske med övriga i
styrelsens presidium.
Om ordföranden beslutar att ett sammanträde ska ställas in eller att dagen eller
tiden för ett sammanträde ska ändras, ska ordföranden se till att varje ledamot och
ersättare snarast underrättas om beslutet.
Kallelse

26 § Ordföranden ansvarar för att kallelse utfärdas till sammanträdena.
Kallelsen ska vara skriftlig och innehålla uppgift om tid och plats för sammanträdet.
Kallelsen ska på ett lämpligt sätt tillställas varje ledamot och ersättare samt annan
förtroendevald som får närvara vid sammanträdet och bör vara dessa tillhanda senast 5
dagar före sammanträdesdagen.
Kallelsen bör åtföljas av föredragningslista. Ordföranden bestämmer i vilken
utsträckning handlingar som tillhör ett ärende på föredragningslistan ska bifogas
kallelsen.
I undantagsfall får kallelse ske på annat sätt.
När varken ordförande eller en vice ordförande kan kalla till sammanträde ska den
till åldern äldste ledamoten göra detta.
Deltagande på distans

27 § Styrelsen får, om särskilda skäl föreligger, sammanträda med ledamöter
närvarande på distans. Sådant sammanträde får endast äga rum om ljud- och
bildöverföring sker i realtid och på sådant sätt att samtliga deltagare kan se och höra
varandra på lika villkor. Varje lokal varifrån sammanträdet hålls ska vara så beskaffad
att inte obehöriga kan ta del av sammanträdeshandlingar, ljud eller bild.
Styrelsen får bestämma vad som närmare ska gälla om deltagande på distans i
nämnden.
Offentliga sammanträden

28 § Styrelsen får besluta om offentliga sammanträden. Offentliga sammanträden får
inte hållas i ärenden som avser myndighetsutövning eller i vilka det förekommer
uppgifter som omfattas av sekretess.
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Ersättarnas tjänstgöring

29 § Om en ledamot är förhindrad att inställa sig till ett sammanträde eller att vidare
delta i ett sammanträde ska en ersättare tjänstgöra i ledamotens ställe.
En ledamot som inställer sig under ett pågående sammanträde har rätt att tjänstgöra
även om en ersättare har trätt in i ledamotens ställe.
Om inte ersättarna väljs proportionellt ska ersättarna tjänstgöra enligt den av
fullmäktige mellan dem bestämda ordningen.
En ersättare som har börjat tjänstgöra har dock alltid företräde oberoende av tur
ordningen. Om styrkebalansen mellan partierna därigenom påverkas får en ersättare
som inställer sig under pågående sammanträde träda in i stället för en ersättare som
kommer längre ner i ordningen.
30 § En ledamot eller en ersättare som har avbrutit sin tjänstgöring på grund av jäv i ett
ärende får åter tjänstgöra, sedan ärendet har handlagts.
En ledamot som har avbrutit tjänstgöringen en gång under ett sammanträde på grund
av annat hinder än jäv, får åter tjänstgöra endast om ersättarens inträde har påverkat
styrke-balansen mellan partierna.
31 § Närvarande icke tjänstgörande ersättare har rätt att delta i överläggningarna. Ej
tjänstgörande ersättare har dock inte rätt att få sin mening antecknad till protokollet.
Inkallande av ersättare

32 § En ledamot som är hindrad att delta i ett sammanträde eller i en del av ett
sammanträde, ska anmäla detta till kommunstyrelsens sekreterare eller någon annan
anställd vid kommunstyrelsens kansli som kan meddela partiets gruppledare. Den
ersättare kallas som står näst i tur att tjänstgöra och inte redan kallats in.
Deltagande i beslut

33 § En ledamot som, där detta är möjligt, avser att avstå från att delta i ett beslut, ska
anmäla detta till ordföranden innan beslut fattas.
En ledamot som inte har gjort en sådan anmälan anses ha deltagit i beslutet, om
styrelsen fattar det med acklamation.
Reservation

34 § Om en ledamot har reserverat sig mot ett beslut och ledamoten vill motivera
reservationen ska leda-moten göra det skriftligt. Motiveringen ska lämnas till
sekreteraren före den tidpunkt som har fastställts för justeringen av protokollet.
Motsvarande gäller vid omedelbar justering
Justering av protokoll

35 § Protokollet justeras av ordföranden och en ledamot.
Styrelsen kan besluta att en paragraf i protokollet ska justeras omedelbart. Paragrafen
ska redovisas skriftligt vid sammanträdet och justeras av ordföranden och en ledamot.
Kungörelser och tillkännagivanden av föreskrifter m.m.

36 § Styrelsen ansvarar för att beslut och föreskrifter inom det egna ansvarsområdet
kungörs enligt gällande bestämmelser.
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Delgivning

37 § Delgivning med kommunstyrelsen sker med ordföranden, kommundirektör eller
annan anställd som styrelsen bestämmer.
Undertecknande av handlingar

38 § Avtal och andra handlingar eller skrivelser som beslutas av kommunstyrelsen ska
undertecknas av ordföranden eller vid dennes frånvaro av vice ordföranden och
kontrasigneras av anställd som styrelsen bestämmer enligt sitt firmateckningsbeslut.
I övrigt bestämmer styrelsen vem som ska underteckna handlingar.
Kommunstyrelsens förvaltning
39 § Inom kommunen har inrättats en samlad kommunstyrelseförvaltning. Detta är en
tjänstemannaorganisation som leds av kommundirektören.
Utöver vad som framgår av detta reglemente ska kommunstyrelsen besluta om en
instruktion till kommundirektören.
________________
Detta reglemente träder ikraft den 1 januari 2021, då reglemente för kommunstyrelsen,
beslutat av KF 2013-06-10, § 68, upphör att gälla.
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Bestämmelser om kommunstyrelsens utskott och dess
arbetsformer
Beskrivning av ärendet
I kommunallagen (2017:725) finns grundläggande bestämmelser om
kommunstyrelsen. Grunden är att fullmäktige ska tillsätta en styrelse och
tillsätta de nämnder som utöver styrelsen behövs för att fullgöra kommunens
uppgifter enligt kommunallagen och andra författningar.
Utöver kommunallagens reglering ska kommunfullmäktige ett reglemente
med kompletterande bestämmelser om kommunstyrelsens roll, arbetsformer
och ansvar enligt olika typer av lagstiftning.
En översyn har gjorts av reglementet antaget av fullmäktige den 10 juni
2013, § 68, och ett nytt reglemente föreslås (ärende KOS 2020/1269).
Genom föreslaget reglemente renodlas styrdokumentet avseende styrelsens
roll, arbetsformer och ansvar.
I detta ärende föreslås ett nytt styrdokument, som ska antas av
kommunstyrelsen. Styrdokumentet ska komplettera reglementets reglering
med bestämmelser om kommunstyrelsens arbetsformer och dess
arbetsformer.
Bedömning
Det finns idag fyra utskott i kommunstyrelsen och det finns en samlad
förvaltning under kommunstyrelsen. I ärendet föreslås ingen annan
organisationsmodell, utan denna följer av kommunstyrelsens reglemente som
antas av kommunfullmäktige. Utskotten har en viktig roll i kommunens
politiska organisation.
Utifrån förslaget om det nya reglementet (KOS 2019/1493), där vissa frågor
lyfts ur reglementet, föreslås ett nytt styrdokument med bestämmelser om
den indelningen i utskott som kommunstyrelsen ska ha och vilket utskott
som bereder vilken fråga. Såvida inte fullmäktige beslutat annat, är detta
primärt en intern fråga för kommunstyrelsen (Jfr. 3 kap. 5 §
kommunallagen).
Därutöver är det bedömningen att utskottens ansvar och befogenheter
behöver lyftas fram och förtydligas. Det behöver tydligare framgå och lyftas
fram att utskotten har till uppgift att följa upp verksamhetsmässiga och
ekonomiska mål och föreslå kommunstyrelsen att vidta åtgärder. Utskotten
ska därvid hålla sig informerade om verksamheten inom utskottets område.
Därtill ska utskotten även bereda kommunstyrelsens ärenden. Förutom dessa
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uppgifter har utskotten i varierande utsträckning även beslutanderätt, men
detta regleras i kommunstyrelsens delegeringsordning.
Allt sedan nuvarande kommunstyrelse-, nämnd- och
förvaltningsorganisation genomfördes har utgångspunkten varit att
kommunstyrelsens utskott ska återspeglas i de olika förvaltningssektorerna.
Det innebär att de fyra utskotten i huvudsak bereder och i vissa fall beslutar i
ärenden som rör respektive sektors verksamhet. Därutöver följer utskotten
upp sektorernas arbete. Olika typer av redovisningar kopplade till
exempelvis utbildning eller individ- och familjeomsorg har därför också
gjorts till utskottet för lärande och stöd.
Vid kommunfullmäktiges sammanträde den 19 december 2019, § 64,
beslutades om budget för 2020-2022. Beslutet omfattade bland annat 63
punkter med besparings- och effektiviseringsåtgärder som kommunstyrelsen
och dess förvaltning har att genomföra. Två åtgärder som berörs av
fullmäktiges beslut (punkterna 36 och 37) gäller organisationsförändringar
av familj och stöd - IFO och öppenvården samt AME/Integration.
Verksamhet som ligger inom sektor lärande och stöd kommer
förvaltningsvis att flyttas till sektor vård och omsorg. Sektorerna kallas idag
utbildningssektorn och sociala sektorn.
Det är inget hinder i sig att som tjänsteman ta fram underlag till ett annat
utskott än som motsvarar sektorsindelningen, eller att fram underlag till olika
utskott beroende på ärendets beskaffenhet. I längden är det dock ändå mer
praktiskt och logiskt för såväl allmänheten som förtroendevalda och
förvaltning när utskott och sektorer i sina huvuddrag återspeglas, vilket
också är i linje med fullmäktiges grundbeslut för organisationen. I förslaget
är organisationsförändringarna som fullmäktige beslutade om (KF 2019-1219, § 64) därför flyttade när det gäller berednings- och uppföljningsansvaret
för frågorna. Namnen på utskotten har därför också ändrats till att närmare
stämma överens med vilka frågor utskotten hanterar.
Några ytterligare frågor flyttas inte mellan utskotten genom detta förslag.
Det sammantagna förslaget i den översyn som gjorts, med två styrdokument
beslutade på olika nivåer, ger dock en annan flexibilitet för
kommunstyrelsen när det gäller att tillfälligt eller på sikt göra ändringar i hur
styrelsen arbetar. På det sättet kan styrelsen fortsatt ha en ändamålsenlig
politisk beredning och ett effektivt beslutsfattande i ärenden styrelsen
ansvarar för.
Ikraftträdande

När det gäller ikraftträdande förutsätter beslutet om Bestämmelser om
kommunstyrelsens arbete och dess utskott att kommunfullmäktige antar
föreslaget reglemente. Ikraftträdande föreslås därför till 1 januari 2021 för
båda styrdokumenten.
Finansiering
I detta ärende hanteras endast berörda styrdokument. Detta kräver ingen
finansiering och har ingen kostnadseffekt i sig. Att omorganisationer ger
kostnadseffekter ligger utanför ärendet här.
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Samverkan med fackliga organisationer
Samverkan med fackliga organisationer görs inom ramarna för
omorganisationer. Det är dock inte i sig aktuellt för frågan om ändring av
styrdokumenten.
Förslag till beslut i kommunstyrelsen
1. Anta Bestämmelser om kommunstyrelsens utskott och dess arbetsformer,
i enlighet med förslaget.
2. Beslutet enligt första punkten gäller från 1 januari 2021 och under
förutsättning att kommunfullmäktige antar föreslaget nytt reglemente för
kommunstyrelsen (KOS 2019/1493).
Ange vilket beslutsunderlag som ska skickas med till politiken
Tjänsteutlåtande daterat 2020-09-28
Förslag till Bestämmelser om kommunstyrelsens utskott och dess
arbetsformer
Slutligt beslut expedieras (skickas) till
Kommundirektör Göran Wigert
Samtliga sektorchefer
Administrativ koordinator Helen Norling
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Bestämmelser om kommunstyrelsens utskott och dess
arbetsformer
Inledande bestämmelser
1 § Detta styrdokument innehåller bestämmelser om kommunstyrelsens utskott och
dess arbetsformer i Leksands kommun och gäller utöver det som förskrivs om utskott i
kommunallagen (2017:725), kommunstyrelsens reglemente och kommunstyrelsens
delegeringsordning.
Utskotten och dess sammansättning
2 § Inom kommunstyrelsen ska det finnas;
-

ett allmänt utskott bestående av 7 ledamöter och 7 ersättare,
ett utbildningsutskott bestående av 7 ledamöter och 7 ersättare,
ett socialutskott bestående av 7 ledamöter och 7 ersättare
ett samhällsbyggnadsutskott bestående av 7 ledamöter och 7 ersättare.

Därutöver äger styrelsen, enligt styrelsens reglemente, möjlighet att inrätta tillfälliga
utskott som behövs för behandling av ärenden inom en särskild ärendegrupp.
Utskotten har till uppgift att bereda kommunstyrelsens ärenden, följa upp
verksamhetsmässiga och ekonomiska mål och föreslå kommunstyrelsen att vidta
åtgärder.
Utskotten ska hålla sig informerade om verksamheten i utskottets område och ska
hålla kommunstyrelsen informerad. Ett utskott som ansvarar för en viss fråga får, när
det är lämpligt, inhämta synpunkter från andra utskott.
Utskottens har beslutanderätt i den utsträckning detta fastställts i kommunstyrelsens
delegeringsordning eller genom särskilt beslut.
3 § De ärenden som ska avgöras av kommunstyrelsen i dess helhet bör beredas av
något av utskotten.
4 § Kommunstyrelsen väljer, för den tid som styrelsen bestämmer, utskottens
ledamöter och ersättare och bland ledamöterna en ordförande, en vice ordförande och en
andre vice ordförande. Oppositionen ska inneha posten som andre vice ordförande i
samtliga utskott.
I allmänna utskottet ska kommunstyrelsens ordförande samt ordföranden i övriga tre
utskott vara ledamöter. Övriga ledamöter utses fritt av styrelsen men ska ske på sätt som
ger oppositionen representation i form av ledamot/ledamöter.
Om ordföranden i utskottet på grund av sjukdom eller av annat skäl är förhindrad att
fullgöra sitt uppdrag för en längre tid får styrelsen utse en annan ledamot i utskottet att
som ersättare för ordföranden fullgöra dennes uppgifter.
Utskottens ansvar för särskilda frågor
Allmän förvaltning

5 § Allmänna utskottet har beredningsansvar samt ansvar enligt 2 § andra stycket i detta
styrdokument för följande frågor:
–

ekonomifrågor,
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–

bolagsstyrning,

–

kommunikation,

–

regionsamverkan,

–

folkhälsofrågor,

–

främjande av turismen,

–

internationella kontakter,

–

fastighets- och markförvaltning,

–

fritidsfrågor,

–

stöd till och samverkan med föreningslivet,

–

lotteriverksamhet enligt lotterilagen,

–

sysselsättnings- och näringslivsfrågor,

–

infrastrukturfrågor,

–

kultur,

–

bibliotek,

–

säkerhetsfrågor,

–

beredskapsfrågor

–

strategiska arbetsmarknadsfrågor,

–

brottsförebyggande arbete,

–

demokratifrågor,

–

informationsfrågor,

–

organisations- och driftsfrågor,

–

personalfrågor, och

–

upphandlingsfrågor.

Allmänna utskottet har även beredningsansvar övriga frågor som inte faller inom
verksamhetsområdet för något annat utskott.
Utbildning

6 § Utbildningsutskottet har beredningsansvar och ansvar enligt 2 § i detta
styrdokument för frågor enligt lagar och förordningar inom utbildningsområdet och
ansvarar därvid för följande frågor:
–

förskola och övrig barnomsorg,

–

det offentliga skolväsendet för barn och ungdomar,

–

gymnasieskolan

–

vuxenutbildningsnämnden tillsammans med Rättvik,

–

kultur- och musikskola,

–

integration/flyktingmottagning,

–

övriga barn- och ungdomsfrågor,
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–

uppgifter som ankommer på vårdgivaren för den medicinska och psykologiska
delen av elevhälsan i kommunal förskoleklass, grundskola, grundsärskola,
gymnasieskola och gymnasiesärskola

–

AME (arbetsmarknadsenheten),

–

budget- och skuldrådgivning, och

–

konsumentrådgivning.

Socialtjänst samt kommunal hälso- och sjukvård

7 § Sociala utskottet har beredningsansvar och ansvar enligt 2 § i detta styrdokument
för frågor enligt lagar och förordningar inom socialtjänst samt kommunal hälso- och
sjukvård och ansvarar därvid för följande frågor:
− hemtjänst i egen regi,
− särskilt boende,
− stöd- och service till vissa funktionshindrade,
− anhörigstöd,
− öppenvården,
− ungdomsmottagning,
− socialpsykiatri,
− hälso- och sjukvård,
− hemsjukvård,
− färdtjänst,
− riksfärdtjänst,
− individ- och familjeomsorg.
I kommunen även finns en individnämnd. Ett särskilt reglemente finns antaget för
denna nämnd. Utskotten har ansvar för verksamheten, men besluten när det gäller
myndighetsutövning ligger hos individnämnden.
Samhällsbyggnad

8 § Samhällsbyggnadsutskottet har beredningsansvar och ansvar enligt 2 § i detta
styrdokument för frågor enligt plan- och bygglagen, miljöbalken, tobaks- och
alkohollagstiftningen och ansvarar därvid för följande frågor:
− teknisk service,
− planfrågor,
− samordning av fysisk planering,
− bygg- och miljöfrågor,
− strandskydd,
− kommunens uppgifter enligt livsmedelslagstiftningen,
− naturvård,
− översiktsplanering,
− ärenden enligt lagen (1978:234) om nämnder för vissa trafikfrågor, och
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− bostadsanpassningsärenden.
Ärenden rörande myndighetsutövning där kommunen själv är part i någon av ovan
nämnda ärendegrupper ska handläggas av jävsnämnden enligt bestämmelserna i
jävsnämndens reglemente.
Utskottens arbetsformer
Tidpunkt för sammanträden

9 § Utskotten sammanträder på dag och tid som varje utskott bestämmer.
Sammanträde ska också hållas när ordföranden anser att det behövs eller när minst 4
ledamöter begär det.
Handläggning av ärenden

10 § Utskotten får handlägga ärenden bara när mer än hälften av ledamöterna är
närvarande.
Närvaro och tjänstgöring

11 § Ej tjänstgörande ersättare äger rätt att närvara vid sammanträdet för det utskott
denne är ersättare i. Om det finns särskilda skäl får dock ordföranden i respektive organ
besluta att det vid visst sammanträde endast ska få närvara tjänstgörande.
Ersättare ska inkallas till tjänstgöring i den av kommunstyrelsen vid valet bestämda
ordningen.
Avgår en ledamot eller en ersättare i utskotten, som inte utsetts vid proportionellt val,
ska fyllnadsval snarast förrättas.
Deltagande i beslut

12 § En ledamot som, där detta är möjligt, avser att avstå från att delta i ett beslut, ska
anmäla detta till ordföranden innan beslut fattas.
En ledamot som inte har gjort en sådan anmälan anses ha deltagit i beslutet, om
styrelsen fattar det med acklamation.
Reservation

13 § Om en ledamot har reserverat sig mot ett beslut och ledamoten vill motivera
reservationen ska ledamoten göra det skriftligt. Motiveringen ska lämnas till
sekreteraren före den tidpunkt som har fastställts för justeringen av protokollet.
Motsvarande gäller vid omedelbar justering.
Justering av protokoll

14 § Protokollet justeras av ordföranden och en ledamot.
Utskottet kan besluta att en paragraf i protokollet ska justeras omedelbart. Paragrafen
ska redovisas skriftligt vid sammanträdet och justeras av ordföranden och en ledamot.
__________
Detta styrdokument träder i kraft den 1 januari 2021.
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Kommunstyrelsen
Presidiet

Instruktion för kommundirektören
Beskrivning av ärendet
Enligt 7 kap. 1§ kommunallagen ska kommunstyrelsen utse en
kommundirektör som ska ha den ledande ställningen bland de anställda och
vara chef för den förvaltning som finns under styrelsen.
Kommunstyrelsen ska vidare, 7 kap. §2 kommunallagen, besluta om en
instruktion som fastställer hur direktören ska leda förvaltningen under
kommunstyrelsen. Instruktionen ska också fastställa inriktningen på
direktörens övriga arbetsuppgifter.
Vid kommunstyrelsens sammanträde den 17 augusti 2020, § 56, fick
kommunstyrelsens presidium i uppdrag att ta fram ett förslag till instruktion
för kommundirektören för vidare beslut i kommunstyrelsen under hösten
2020.
Förslag till beslut
1. Fastställa instruktion för kommundirektören, i enlighet med förslaget.
2. Instruktionen gäller från 1 januari 2021.
Ange vilket beslutsunderlag som ska skickas med till politiken
Förslag till instruktion för kommundirektören.
Slutligt beslut expedieras (skickas) till
Caroline Smittmanis Smids
Administrativ service
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Instruktion för kommundirektören
Bakgrund
Enligt 7 kap. 1§ kommunallagen ska kommunstyrelsen utse en
kommundirektör som ska ha den ledande ställningen bland de anställda och
vara chef för den förvaltning som finns under styrelsen.
Kommunstyrelsen ska vidare, 7 kap. §2 kommunallagen, besluta om en
instruktion som fastställer hur direktören ska leda förvaltningen under
kommunstyrelsen. Instruktionen ska också fastställa inriktningen på
direktörens övriga arbetsuppgifter.
Utöver denna instruktion gäller har kommundirektören ansvar och
befogenheter som anges i kommunens delegeringsordning.
Ställning i organisationen
Kommundirektören anställs av kommunstyrelsen och har den ledande
ställningen bland kommunens anställda tjänstepersoner.
Kommunstyrelsen beslutar på förslag av kommundirektören om
förvaltningens organisation i sektorer.
Kommundirektören kan, efter samråd med KS presidium, besluta om att
anställa en biträdande kommundirektör.
Kommundirektören har att besluta om anställning av sektorchef. I
beredningsprocess för sådan anställning ska kommunstyrelsens och berört
utskotts presidium höras.
Kommundirektörens uppdrag
1. Kommundirektören ska stödja kommunstyrelsen i dess uppdrag att
planera, leda, samordna och utveckla förvaltningen av kommunens
angelägenheter.
2. Kommundirektören ansvarar för professionell sakkunskap och att
gällande lagar och regler följs.
3. Kommundirektören ansvara för att kommunstyrelsens beslut följs
upp och att de blir verkställda. Kommundirektören ska regelbundet
redovisa färdiga och pågående uppdrag.

Webbplats

E-post

Leksands kommun

www.leksand.se

kommun@leksand.se

Postadress

Besöksadress

Telefon

Fax

Kommunstyrelsen
793 80 Leksand

Torget 5

0247-800 00

0247-144 65

165

Organisationsnr

212000-2163
PlusGiro

Leksands kommun

Datum

Referens

Sida

2020-10-12

2020/1093

2(2)

4. Verkar för en tydlig roll och ansvarsfördelning mellan
förtroendevalda och tjänstepersoner.
5. Leda, samordna och utveckla kommunens verksamheter så att de
bedrivs effektivt och i enlighet med uppsatta mål och politiska beslut.
6. Ansvara för att det finns en god samordning mellan sektorcheferna
och att dessa i sina uppdrag beaktar såväl utskottsspecifika frågor och
anlägger ett koncernperspektiv i sitt arbete.
7. Ansvara för att ärenden som kommunstyrelsen och dess utskott ska
behandla är tillfredsställande beredda och utredda samt förenliga med
gällande lagar och föreskrifter.
8. Arbetar i sin roll med både majoriteten och oppositionen i
kommunstyrelsen.
9. Informerar kommunfullmäktige om strategiska frågor/förändringar i
verksamheterna i samband med fullmäktiges sammanträden.
10. Kommundirektören ska verka för att det i hela den kommunala
förvaltningen finns den öppenhet i bemötande av allmänhet och
massmedia som gäller med utgångspunkt från bland annat
offentlighetsprincipen.
Kontakter med massmedia och övriga externa kontakter
Kommundirektören representerar och företräder kommunens
tjänstepersonsorganisation i olika lokala, regionala och nationella
sammanhang.
Kommundirektören ska också samordna rollfördelningen när det kontakter
med massmedia och andra externa kontakter med styrelsens ordförande.
Uppföljning av uppdraget
Uppföljning av kommundirektörens uppdrag sker vid med
kommunstyrelsens presidium en gång om året. Uppföljningen ligger
tillsammans med kommunens lönekriterier till grund för det årliga
lönesamtalet mellan kommunstyrelsens ordförande och kommundirektören.
Övrigt
Instruktionen ska uppdateras en gång per mandatperiod, men revideras om
behov uppstår tidigare.
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§ 70

Dnr 2020/1093

Överläggningsärende - Instruktion kommundirektör
Beskrivning av ärendet
Enligt 7 kap. 1 § kommunallagen är det kommunstyrelsen som utser en
direktör. Direktören ska ha den ledande ställningen bland de anställda och
vara chef för den förvaltning som finns under styrelsen. Styrelsen ska vidare
i en instruktion fastställa hur direktören ska leda förvaltningen under
styrelsen. Instruktionen ska också fastställa direktörens övriga uppgifter.
Ärendet behandlas på kommunstyrelsens sammanträde den 9 november.
Allmänna utskottets beslut
1. Lägga informationen till handlingarna.
Beslutet skickas till
Kommunstyrelsen

Justeras

Utdrag bestyrks
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§ 60

Dnr 2020/796

Direktiv till tillfällig fullmäktigeberedning Arvodesberedning
Beskrivning av ärendet
Förtroendevalda har rätt till skälig ersättning för de arbetsinkomster och
ekonomiska förmåner som de förlorar när de fullgör sina uppdrag, enligt
bestämmelser i kommunallagen. För detta ska det finnas riktlinjer för
ersättning. Fullmäktige får även bland annat besluta att förtroendevalda i
skälig omfattning ska få arvode för det arbete som är förenat med uppdraget
och om ersättning för resekostnader och andra utgifter som föranleds av
uppdraget.
Idag gäller Bestämmelser om ekonomisk kompensation till förtroendevalda
2019-2022, antagna av KF 2018-12-11 § 47. Regelverket innehåller bland
annat bestämmelser om vilka sammanträden och andra förrättningar som är
ersättningsberättigade och med hur mycket, när ersättningar ska begäras
samt bestämmelser om ersättning för förlorad arbetsförtjänst, barntillsyn och
årsarvoden. Till sin grundstruktur har regelverket varit oförändrat i flera
mandatperioder, men beloppsnivåer och vilka uppdrag som är årsarvoderade
har ändrats genom åren.
I anslutning till fullmäktiges beslut om budget 2020-2022 (KF 2019-10-14,
§ 64) uppdrogs fullmäktiges presidium att utreda effektiviseringar inom den
politiska organisationen. Inom ramarna för detta uppdrag mottog presidiet
synpunkter och frågor gällande nivåer och konstruktionen för arvoden till
förtroendevalda. I sin rapportering av uppdraget meddelade presidiet att den
avsåg återkomma med direktiv för en fullmäktigeberedning (tillfällig)
rörande ersättningar och arvoden till förtroendevalda.
En fullmäktigeberedning är ett tillfälligt eller permanent politiskt organ som
inrättas av kommunfullmäktige i syfte att bereda ett visst ärende eller en
grupp av ärenden innan kommunfullmäktige beslutar.

Justeras
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Sektorns/avdelningens bedömning
Kommunfullmäktiges presidium föreslår mot bakgrund av ovanstående att
en tillfällig fullmäktigeberedning inrättas med uppdrag att:


göra en översyn av principer, regler och nivåer för ekonomiska
ersättningar till kommunens förtroendevalda i nämnder, styrelse, bolag
och andra organ, från och med nästa mandatperiod



upprätta beskrivningar av uppdrag med årsarvoden och vilka övriga
förtroendeuppdrag som förväntas följa med respektive uppdrag



se över och vid behov föreslå ändringar i kommunens regler om
partistöd.

Efter fullgjort uppdrag skriftligt rapportera resultatet av arbetet till
kommunfullmäktige.
I den slutliga rapporteringen ska ett förslag lämnas avseende nytt
arvodesreglemente för förtroendevalda i Leksands kommun för 2023-2026.
Tidsram

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

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

Justeras

Utdrag bestyrks

169

2(4)

Sida

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2020-10-12
Allmänna utskottet

Beredningens arbetssätt



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



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



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



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



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



Ifall beredningen anser sig behöva förlängning av uppdraget, kan
beredningspresidiet anhålla om anstånd. Gäller anståndet två månader
eller mindre tar fullmäktiges presidium beslut som anmäls till
fullmäktige. Gäller anståndet tre månader eller längre tar fullmäktige
beslut.



Enkel majoritet gäller i fråga om vilket förslag som är beredningens och
eventuella andra beslut som beredningen behöver fatta. Ordföranden har
utslagsröst.

Närvarorätt för utomstående

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

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

Tillfällig fullmäktigeberedning får inte väcka egna ärenden utöver
uppdraget.
Tjänstemannastöd

För att stödja beredningen i fråga om medverkan i planering, dokumentation
av beredningens arbete och eventuell omvärldsbevakning avsätts resurs från
sektor verksamhetsstöd, administrativ service.

Justeras
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Stöd och upplysningar får även inhämtas från HR-avdelningen och
ekonomiavdelningen. Tjänstemannastödet ska hanteras inom ordinarie
verksamhet.
Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande, daterat 2020-08-25
Allmänna utskottets förslag till kommunstyrelsen för beslut i
kommunfullmäktige
1. Tillsätta kommunfullmäktigeberedning om arvoden under tidsperioden
2021-01-01 — 2021-11-30.
2. Anta direktivet för den tillfälliga fullmäktigeberedningen om arvoden, i
enlighet med förslaget.
3. Delrapportering av beredningens arbete ska ske vid kommunfullmäktiges
sammanträde i juni 2021.
4. Arvodesberedningens uppdrag med förslag till beslut ska lämnas i sådan
tid att förslag till beslut kan beredas av kommunstyrelsen inför slutligt
beslut i fullmäktige i samband med att arvodesberedningen upphör,
senast vid utgången av november 2021.
Beslutet skickas till
Kommunstyrelsen

Justeras
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Tjänsteutlåtande
Datum

Referens

2020-08-25

Dnr 2020/796

Kommunfullmäktiges presidium
kommun@leksand.se

Direktiv för tillfällig fullmäktigeberedning Arvodesberedning
Beskrivning av ärendet
Förtroendevalda har rätt till skälig ersättning för de arbetsinkomster och
ekonomiska förmåner som de förlorar när de fullgör sina uppdrag, enligt
bestämmelser i kommunallagen. För detta ska det finnas riktlinjer för
ersättning. Fullmäktige får även bland annat besluta att förtroendevalda i
skälig omfattning ska få arvode för det arbete som är förenat med uppdraget
och om ersättning för resekostnader och andra utgifter som föranleds av
uppdraget.
Idag gäller Bestämmelser om ekonomisk kompensation till förtroendevalda
2019-2022, antagna av KF 2018-12-11 § 47. Regelverket innehåller bland
annat bestämmelser om vilka sammanträden och andra förrättningar som är
ersättningsberättigade och med hur mycket, när ersättningar ska begäras
samt bestämmelser om ersättning för förlorad arbetsförtjänst, barntillsyn och
årsarvoden. Till sin grundstruktur har regelverket varit oförändrat i flera
mandatperioder, men beloppsnivåer och vilka uppdrag som är årsarvoderade
har ändrats genom åren.
I anslutning till fullmäktiges beslut om budget 2020-2022 (KF 2019-10-14,
§ 64) uppdrogs fullmäktiges presidium att utreda effektiviseringar inom den
politiska organisationen. Inom ramarna för detta uppdrag mottog presidiet
synpunkter och frågor gällande nivåer och konstruktionen för arvoden till
förtroendevalda. I sin rapportering av uppdraget meddelade presidiet att den
avsåg återkomma med direktiv för en fullmäktigeberedning (tillfällig)
rörande ersättningar och arvoden till förtroendevalda.
En fullmäktigeberedning är ett tillfälligt eller permanent politiskt organ som
inrättas av kommunfullmäktige i syfte att bereda ett visst ärende eller en
grupp av ärenden innan kommunfullmäktige beslutar.
Bedömning
Direktiv

Kommunfullmäktiges presidium föreslår mot bakgrund av ovanstående att
en tillfällig fullmäktigeberedning inrättas med uppdrag att:


göra en översyn av principer, regler och nivåer för ekonomiska
ersättningar till kommunens förtroendevalda i nämnder, styrelse, bolag
och andra organ, från och med nästa mandatperiod
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upprätta beskrivningar av uppdrag med årsarvoden och vilka övriga
förtroendeuppdrag som förväntas följa med respektive uppdrag



se över och vid behov föreslå ändringar i kommunens regler om
partistöd.

Efter fullgjort uppdrag skriftligt rapportera resultatet av arbetet till
kommunfullmäktige.
I den slutliga rapporteringen ska ett förslag lämnas avseende nytt
arvodesreglemente för förtroendevalda i Leksands kommun för 2023-2026.
Tidsram

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

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



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



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



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



Beredningen är skyldig att under arbetets gång föra mötesanteckningar.
Ordföranden ansvarar för att detta görs.
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I de fall beredningen anser sig behöva vägledning i t.ex. inriktning eller
avgränsning ska beredningens presidium väcka frågan till
kommunfullmäktiges och kommunstyrelsens presidier.



Ifall beredningen anser sig behöva förlängning av uppdraget, kan
beredningspresidiet anhålla om anstånd. Gäller anståndet två månader
eller mindre tar fullmäktiges presidium beslut som anmäls till
fullmäktige. Gäller anståndet tre månader eller längre tar fullmäktige
beslut.



Enkel majoritet gäller i fråga om vilket förslag som är beredningens och
eventuella andra beslut som beredningen behöver fatta. Ordföranden har
utslagsröst.

Närvarorätt för utomstående

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

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

Tillfällig fullmäktigeberedning får inte väcka egna ärenden utöver
uppdraget.
Tjänstemannastöd

För att stödja beredningen i fråga om medverkan i planering, dokumentation
av beredningens arbete och eventuell omvärldsbevakning avsätts resurs från
sektor verksamhetsstöd, administrativ service. Stöd och upplysningar får
även inhämtas från HR-avdelningen och ekonomiavdelningen.
Tjänstemannastödet ska hanteras inom ordinarie verksamhet.
Finansiering
Ledamöter och ordföranden i fullmäktigeberedningen får
sammanträdesersättning enligt Bestämmelse om ekonomisk kompensation till
förtroendevalda i Leksands kommun avseende de möten som ordföranden
kallar till. Något särskilt ordförandearvode utbetalas inte.
Kostnaden föreslås belasta kommunfullmäktiges ansvar och beräknas
maximalt uppgå till följande:
Arvode sammanträden1

35 000 kr

Ersättning för förlorad arbetsinkomst2

60 000 kr

Summa totalt under 2021:

95 000 kr

Beräknat på sju sammanträden
Beräknat som en schablon som innebär att fyra av ledamöterna begär maximal ersättning för
förlorad arbetsinkomst för sju sammanträden.
1
2

174

Datum

2020-08-25
Leksands kommun

Referens

Sida

Dnr 2020/796

4(4)

Förslag till beslut
1. Tillsätta kommunfullmäktigeberedning om arvoden under tidsperioden
2021-01-01 — 2021-11-30.
2. Anta direktivet för den tillfälliga fullmäktigeberedningen om arvoden, i
enlighet med förslaget.
3. Delrapportering av beredningens arbete ska ske vid kommunfullmäktiges
sammanträde i juni 2021.
4. Arvodesberedningens uppdrag med förslag till beslut ska lämnas i sådan
tid att förslag till beslut kan beredas av kommunstyrelsen inför slutligt
beslut i fullmäktige i samband med att arvodesberedningen upphör,
senast vid utgången av november 2021.
Ange vilket beslutsunderlag som ska skickas med till politiken
Tjänsteutlåtande, daterat 2020-08-25
Slutligt beslut expedieras (skickas) till
Fullmäktiges presidium
Sektorchef Maria Bond
Administrativ service
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Förslag till sammanträdesordning 2021
Kommunstyrelsen
Måndagar
Kl. 13.00
25 januari
8 mars
12 april
11 maj
16 juni (ons)
30 augusti
27 september
25 oktober

Kommunfullmäktige
Måndagar
Kl. 18.30
15 februari
10 maj
7 juni
20 september
18 oktober

Delårsbokslut KL 11 kap 16 §

8 november
6 december

29 november
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2020-10-22

Dnr 2020/19

Kommunstyrelsen
Björn Arrias, 80080
bjorn.arrias@leksand.se

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


Byggärenden enligt plan- och bygglagen september 2020

Trafik


Parkeringstillstånd september 2020



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



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



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



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



Trafik - yttrande tillstånd, Ansökan om tillstånd enligt ordningslagen
och lokala föreskrifter. SHL Leksands IF A536.871/2020, dnr
2020/1135
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Utskotten
 Delegationsbeslut av utskottet för vård och omsorg enligt
sammanträdesprotokoll daterat 2020-09-15 samt 2020-10-20


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



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



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

Personalärenden
Personalärenden enligt lista 2020-09-01-2020-09-30
Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande, daterat 2020-10-22
Delegeringslistor och protokoll
Förslag till beslut
1. Godkänna redovisning av de delegationsbeslut som förtecknas i protokoll
och listor per den 29 oktober 2020.
Beslutet skickas till
Administrativ service
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