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Björn Arrias
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Ersättare för kännedom

Kommunfullmäktige
Kommunhuset

Plenisalen

Onsdagen

den 12 juni 2019

kl. 18:30

Ärenden med förslag till beslut

1

Delårsrapport per den 30 april 2019 med helårsprognos
Förslag till beslut:

2019/602

Kommunfullmäktiges beslut

Lägga informationen till handlingarna.
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Riktlinjer för ekonomisk hushållning och
resultatutjämningsreserv (RUR)
Förslag till beslut:

2019/297

Kommunfullmäktiges beslut

1. Anta riktlinjer för god ekonomisk hushållning och
resultatutjämningsreserv (RUR), i enlighet med förslaget.
2. I samband med beslutet enligt första punkten upphör riktlinjerna
beslutade av KF 2015-11-23, § 171, att gälla.
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Ändringsbudget 2019
Förslag till beslut:
Kommunfullmäktiges beslut

1. Tillskjuta 31,8 miljoner kronor till sektor lärande och stöd att
fördela till grundskolan med 16,3 miljoner kronor, Gymnasiet
5,2 miljoner kronor och familj och stöd 9,8 miljoner kronor samt
vuxenutbildningen med 0,5 miljoner kronor.
2. Omdisponera 2,0 miljoner kronor från sektor
samhällsutveckling till sektor lärande och stöd.

2018/1750
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3. Omdisponera 5,1 miljoner kronor från
kommunledning/generella kortsiktiga åtgärder till sektor lärande
och stöd samt ytterligare 1,6 miljoner kronor från
kommunledning.
4. Omdisponera 7,0 miljoner kronor från finans till sektor lärande
och stöd.
5. Omdisponera 16,1 miljoner kronor till sektor Lärande och stöd
genom att sänka det budgeterade resultatet från +2,1 miljoner
kronor till -14,0 miljoner kronor och vid behov nyttja
resultatutjämningsreserven.
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Mål 2020-2021
Förslag till beslut:
Kommunfullmäktiges beslut

Anta följande mål för 2020-2021:
För ett socialt, ekonomiskt och miljömässigt hållbart Leksand.
1. Intensifiera kommunens hållbarhetsarbete inom miljö- och
klimatområdet.
2. Öka medborgarnas välmående och trygghet genom att främja
fysisk, psykisk och social hälsa samt motverka missbruk och
utanförskap.
3. Höja måluppfyllelse hos eleverna i våra skolor.
4. Fortsätta fokusera på att utveckla barns intresse för skriftspråk,
kommunikation och läsning i förskolan.
5. Erbjuda äldre och de med funktionsnedsättning en trygg,
hälsofrämjande och hållbar omsorg med inflytande över sin
livssituation.
6. Verka för en kompetensförsörjning som möter både
medarbetarens och den lokala arbetsmarknadens behov.
7. Upprätthålla vår position som kulturkommun samt fortsätta vara
en av landets främsta sport- och friluftskommuner – med fokus
på barn och unga.
8. Öka vår omgivnings kunskaper om kommunens uppgift och
verksamhet samt utveckla kommunens service och
tillgänglighet.
9. Skapa förutsättningar för fler bostäder och företag genom
strategisk planering och utveckling av mark och infrastruktur i
hela kommunen.
10. Verka för bättre arbets- och studiependling i regionen och för
gynnande kommunala/regionala samarbeten.

2019/258
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De enskilda vägarna i Leksands kommun - Delbeslut om
regler för kommunalt stöd till enskilda vägar
Förslag till beslut:

2016/716

Kommunfullmäktiges beslut

1. Anta förslag till ”Regler för kommunalt stöd till enskilda vägar”.
2. Med ändring av tidigare beslut (KS 2017-05-22 § 71 punkt 2
och 3) sätta tiden för att skriva avtal med kommunen till 1
september 2020 eller snarast efter att väghållningsorganisation
finns.
3. Resultat av klassificering av vägtyper i enlighet med 2.1 i
regelverket ska redovisas till kommunstyrelsen senast januari
2020.
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VA-utbyggnad Heden, utökning av verksamhetsområdet
Förslag till beslut:

2019/307

Kommunfullmäktiges beslut

Utöka verksamhetsområdet för vatten och avlopp, ej dagvatten, för
byn Heden enligt bilaga.
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Lokala ordningsföreskrifter för torghandel i Leksands
kommun
Förslag till beslut:

2019/364

Kommunfullmäktiges beslut

1. Anta lokala ordningsföreskrifter för torghandel i Leksands
kommun, i enlighet med förslaget.
2. I samband med beslutet enligt första punkten upphör de lokala
ordningsföreskrifterna för torghandel i Leksands kommun,
antagna av kommunfullmäktige den 29 april 2013, att gälla.
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Serviceplan för Leksands kommun
Förslag till beslut:

2019/379

Kommunfullmäktiges beslut

Nuvarande serviceplan för Leksands kommun fortsätter att gälla till
och med 2021 eller till dess att en ny översiktsplan antagits
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Årsredovisning 2018 - Nedansiljans samordningsförbund
Förslag till beslut:
Kommunfullmäktiges beslut

1. Godkänna årsredovisning 2018 för Nedansiljans
samordningsförbund.
2. Bevilja styrelsen i Nedansiljans samordningsförbund och dess
enskilda förtroendevalda ansvarsfrihet för år 2018.

2019/525
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Val av ledamöter, ersättare och andra förtroendeuppdrag
(fyllnadsval)
Förslag till beslut lämnas vid sammanträdet.

Per-Erik Ingels (C)
Ordförande

2018/1486

