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Kommunfullmäktige 

Kommunhuset Plenisalen Måndagen den 14 oktober 2019 kl. 18.30 

 

Ärenden med förslag till beslut 

1 Taxa för prövning och tillsyn inom miljöbalkens område 

Förslag till beslut 

Kommunfullmäktiges beslut 

1. Anta taxa för prövning och tillsyn inom miljöbalkens område, i 

enlighet med förslaget. 

2. Taxor enligt första punkten ska till tillämpas från 1 januari 2020 

och ersätter tidigare taxor. 

Äldre taxa ska fortfarande tillämpas i ärenden som gäller 

tillstånd, anmälningar och dispenser som kommit in före 1 

januari 2020. 

2019/970 

2 Taxa för kontroll av livsmedel 

Förslag till beslut 

Kommunfullmäktiges beslut 

1. Anta ändring av 9 §, taxa för Leksands kommun offentliga 

kontroll av livsmedel, i enlighet med förslaget.  

2. Avgift enligt första punkten ska tillämpas från 1 januari 2020. 

2019/973 
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3 Taxa för plan- och bygglov samt kart- och mättaxa 

Förslag till beslut 

Kommunfullmäktiges beslut 

1. Anta taxa för plan- och bygglov samt kart- och mättaxa, i 

enlighet med förslaget. 

2. Taxor enligt första punkten ska tillämpas från 1 januari 2020 

och ersätter tidigare taxor. 

3. Äldre taxor ska fortfarande tillämpas för ärenden som initierats 

före 1 januari 2020. 

2019/932 

4 Taxa avseende tillstånd för försäljning av tobaksvaror  

Förslag till beslut 

Kommunfullmäktiges beslut 

1. Anta ändring av Leksands kommuns taxa avseende 

tillståndsgivning för tobak, i enlighet med förslaget. 

2. Taxor enligt första punkten ska tillämpas från 1 januari 2020. 

2019/971 

5 Taxor och avgifter inom vård och omsorg 

Förslag till beslut 

Kommunfullmäktiges beslut 

1. Anta nya avgiftsnivåer inom vård och omsorg i enlighet med 

förslaget.  

2. Avgifter som antas enligt första punkten ska tillämpas från 1 

januari 2020 och ersätter tidigare avgifter. 

3. Fastställa maxtaxa inom äldreomsorgen i Leksands kommun för 

2020 till 2 125 kronor.  

4. Maxtaxan inom äldreomsorgen gäller från 1 januari 2020 och 

ersätter tidigare maxtaxa.  

2019/978 

6 Parkering vid Leksands resecentrum inkl. avgifter 

Förslag till beslut 

Kommunfullmäktiges beslut 

Anta parkeringslösning med avgifter, i enlighet med förslaget. 

2019/999 

7 Avgift för utlämnande av allmän handling 

Förslag till beslut 

Kommunfullmäktiges beslut 

1. Behålla taxan (KF 2012-06-11 § 56) för avgift för kopia av 

allmän handling, som ger förvaltningen rätt att ta ut avgift med 

50 kronor om beställningen omfattar minst tio sidor. För varje 

sida därutöver är avgiften 2 kronor. 

2. Besluta om swish som huvudsaklig betalningsform för uttag av 

avgift för kopia av allmän handling. 

2019/637 
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3. Besluta att, i de fall swish saknas, skicka faktura utan 

administrativ avgift till kunden. 

4. Uttag av avgift för kopia av allmän handling enligt ovan ska 

börja gälla från och med den 1 januari 2020. 

8 Budget 2020-2022 

Förslag till beslut 

Kommunfullmäktiges beslut 

1. Fastställa skattesatsen för Leksands kommun 2020 till 21,82 kr 

per skattekrona. 

2. Anta förvaltningens förslag till finansiella mål och ramarna för 

budget 2020–2022 samt investeringsbudget 2020–2023 med 

vissa justeringar (se bilaga 1 och 2). 

3. Uppdra till förvaltningen att med anledning av kommunsektorns 

nya ekonomiska situation ompröva de nuvarande finansiella 

målen. 

4. Uppdra till förvaltningen att utifrån nuvarande situation, främst 

avseende ekonomi och kompetensförsörjning, återkomma till 

kommunstyrelsen med förslag till beslut om riktlinjer avseende 

våra krav på kompetens inom främst förskolan och vården. 

5. Uppdra till kommunfullmäktiges presidium att utreda 

effektiviseringar inom den politiska organisationen. 

6. Uppdra till kommunstyrelsen att genomföra och fatta eventuella 

erforderliga verkställighetsbeslut utifrån kommunfullmäktiges 

beslut ovan. 

2019/258 

9 Bildandet av Bastbergs naturreservat i Leksands 
kommun 

Förslag till beslut 

Kommunfullmäktiges beslut 

1. Förklara det område som avgränsas på bilagd karta som 

naturreservat.  

2. Naturreservatets namn ska vara Bastbergs naturreservat. 

3. Fastställa skötselplan för naturreservatet, i enlighet med 

förslaget. 

4. Naturvårdsförvaltare ska vara Leksands kommun. 

2019/974 

10 Svar på motion om skrotbilar 

Förslag till beslut 

Kommunfullmäktiges beslut 

Avslå motionen. 

 

 

2019/443 
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11 Svar på motion om skolsamverkan 

Förslag till beslut 

Kommunfullmäktiges beslut 

Avslå motionen. 

2019/786 

12 Anmälan av motion om ersättningar till förtroendevalda 

Förslag till beslut 

Kommunfullmäktiges beslut 

Uppta motionen och överlämna den till kommunstyrelsen för 

beredning. 

2019/1188 

13 För kännedom - Yttrande med anledning av revisionens 
granskning av årsredovisning 2018 

Förslag till beslut 

Kommunfullmäktiges beslut 

Lägga informationen till handlingarna. 

2019/442 

14 Rapportering enligt 16 kapitlet 6 f socialtjänstlagen av ej 
verkställda beslut enligt 4 kapitlet 1 § socialtjänstlagen 
samt 9 § LSS - vård och omsorg kvartal 2/2019 

Förslag till beslut 

Kommunfullmäktiges beslut 

Godkänna rapporteringen. 

2019/822 

15 Rapportering enligt 16 kapitlet 6 f socialtjänstlagen av ej 
verkställda beslut enligt 4 kapitlet 1 § socialtjänstlagen - 
individ- och familjeomsorgen kvartal 2/2019 

Förslag till beslut 

Kommunfullmäktiges beslut 

Godkänna rapporteringen. 

2019/821 

16 Interpellation om byutveckling i Djurabygden 

Förslag till beslut 

Kommunfullmäktiges beslut 

Anse interpellationen besvarad. 

2019/1189 

17 Sammanträdesordning för kommunfullmäktige 2020 

Förslag till beslut 

Kommunfullmäktiges beslut 

1. Fastställa sammanträdesordning för kommunfullmäktige 2020, i 

enlighet med förslaget. 

2. Sammanträdena börjar kl. 18.30 om inte annat anges i kallelsen. 

2019/1094 
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18 Avsägelser och fyllnadsval 

Förslag till beslut 

Kommunfullmäktiges beslut 

1. Bevilja avsägelse från Per-Arne Björk (V) som ersättare i 

valnämnden. 

2. Välja XX som ny ledamot/ersättare i valnämnden till och med 

2022-12-31. 

Ytterligare förslag till beslut i valärenden kan tillkomma vid 

sammanträdet. 

2018/1486 

 

Per-Erik Ingels (C) 
Ordförande  

 

 

 


