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Närvarolista
Beslutande

Ledamöter Ulrika Liljeberg (C)
Sebastian Larsson (M)
Viktor Zakrisson (S)
Kenneth Dahlström (C)
Karin Byström (C)
Tomas Bergsten (C)
Karin Andersson (C)
Sara Shahryari (M)
Kia Rolands (KD)
Jan-Olof Karlsson (S)
Inga Westlund (V)
Gunnar Fälldin (BP)
Anna-Lena Blomkvist (SD)

Tjänstgörande ersättare Lars Halvarson (S) ers: Ingrid Rönnblad (S)
Mats Stenmark (M) ers: vakant (M)

Övriga närvarande

Ej tjänstgörande ersättare Aarno Magnusson (C)
Elisabet Ingels (C)
Eva Kempff (C)
Kerstin Marits (M)
Per Spik (M)
Pg Gregard (M)
Per Wiman (KD)
Margareta Jobs (KD)
Lotten Kluck (L)
Ewa Hjort Axklint (L)
Susanne Albihn (S)
Erik Varghans (S)
Yvonne Ineteg (V)
Håkan Blomkvist (SD)
Björn Larsson (C)

Tjänstemän Kommundirektör Göran Wigert
Kommunsekreterare Björn Arrias

Övriga -
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Ärendelista

§ 50 Kommundirektören informerar
§ 51 Utskottsordförandena informerar
§ 52 Delårsrapport per den 30 april 2019 med helårsprognos
§ 53 Riktlinjer för ekonomisk hushållning och resultatutjämningsreserv (RUR)
§ 54 Ändringsbudget 2019
§ 55 Mål 2020-2021
§ 56 Budget 2020-2022 - ramar
§ 57 De enskilda vägarna i Leksands kommun - Delbeslut om regler för 

kommunalt stöd till enskilda vägar
§ 58 Försäljning av Furuhaga
§ 59 VA-utbyggnad Heden, utökning av verksamhetsområdet
§ 60 Lokala ordningsföreskrifter för torghandel i Leksands kommun
§ 61 Serviceplan för Leksands kommun
§ 62 Resursfördelningsmodell inom grundskola och förskola
§ 63 Rekommendation från Sveriges Kommuner och Landsting om gemensam 

finansiering av ett mer samlat system för kunskapsstyrning i socialtjänstens 
verksamheter

§ 64 Årsredovisning 2018 - Nedansiljans samordningsförbund
§ 65 Ändring av informationshanteringsplaner för ekonomiavdelningen
§ 66 Svar på medborgarförslag om Leksands resecentrum
§ 67 Anmälan av fattade delegeringsbeslut
§ 68 Avsägelse förtroendeuppdrag - Mats Aspemo (M)
§ 69 Kommunstyrelsens ordförande informerar
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§ 50

Kommundirektören informerar

Beskrivning av ärendet
Kommundirektör Göran Wigert informerar om bland annat följande:
- Huvudfokus just nu är att få en ekonomi i balans. 
- Förvaltningen förbereder en eventuell försäljning av Furuhaga. En 

förfrågan om att hyra Furuhaga över sommaren finns.

Kommunstyrelsens beslut
1. Lägga informationen till handlingarna.
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§ 51  

Utskottsordförandena informerar

Beskrivning av ärendet
Ordföranden för utskottet för vård och omsorg, Kenneth Dahlström (C) 
informerar om bland annat följande:
- Utskottet har förlagt sina sammanträden ute i sektorns verksamheter. Vid 

senaste sammanträdet besöktes Edshultsgården och verksamheten 
presenterades.

- Bemanningssituationen inför sommaren.
Ordföranden för utskottet för samhällsbyggnad, Sebastian Larsson (M) 
informerar om bland annat följande:
- Marklov har beviljats för nya vägen vid Leksandsbröd AB, utmed 

riksväg 70.
- Detaljplanen för en ny sporthall ska nu gå ut för granskning.
- Utskottets ledamöter och ersättare har fått utbildning om miljöbalken och 

livsmedelslagstiftningen.
Ordföranden för utskottet för lärande och stöd, Tomas Bergsten (S) 
informerar om bland annat följande:
- Renoveringen av förskolan Pelikanen är i princip klar och öppnar inom 

kort.
- Resursfördelningsmodellen inom grundskola och förskola.
- Sjukfrånvaron inom sektorn.
- Rekryteringar.

Kommunstyrelsens beslut
1. Lägga informationen till handlingarna.
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§ 52 Dnr 2019/602

Delårsrapport per den 30 april 2019 med helårsprognos

Beskrivning av ärendet
Varje år gör Leksands kommun en delårsrapport med helårsprognos per den 
30 april. Så även för 2019.
Prognosticerat resultat för kommunen är –17,3 miljoner kronor mot 
budgeterat resultat +2,1 miljoner kronor.  Avvikelse utfall mot budget är 
därmed –19,4 miljoner kronor. Resultatet motsvarar ett underskott på –1,9 % 
av skatter och generella statliga bidrag, mot budget +0,2 %. 
Verksamheternas (driftens) avvikelse mot budget uppgår till –27,6 miljoner 
kronor. 
Årets resultat efter balanskravsjusteringar prognosticeras bli –17,3 miljoner 
kronor, det är alltså resultatet rensat för reavinster för anläggningstillgångar. 
Detta underskott är tänk att täckas upp genom resultatutjämningsreserven 
(60,6 miljoner kronor) för att undvika ett negativt balanskravsresultat.

Beslutsunderlag
Delårsrapport per den 30 april 2019 med helårspronos, daterad 2019-05-17

Kommunstyrelsens beslut
1. Lägga delårsrapport per den 30 april 2019 med helårsprognos till 

handlingarna.
2. Översända delårsrapporten till kommunfullmäktige för kännedom.

Beslutet skickas till
Ekonomichef Lars Bäcksholm
Kommundirektör Göran Wigert
Kommunfullmäktige
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§ 53 Dnr 2019/297

Riktlinjer för ekonomisk hushållning och 
resultatutjämningsreserv (RUR)

Beskrivning av ärendet
Enligt kommunallagen ska kommunfullmäktige besluta om riktlinjer för 
god ekonomisk hushållning för kommunen och i dessa ska det finnas 
riktlinjer för resultatutjämningsreserven samt hur den får disponeras ifrån 
och reserveras till. 
Leksands kommun har idag striktare krav kring när en disponering från 
resultatutjämningsreserven (RUR) får ske än vad som anges i externa 
regelverk. Enligt nuvarande interna riktlinjer får inte en disponering ske 
första året av en lågkonjunktur. Medan det externa regelverket anger att 
disponering får ske när skatteunderlaget understiger snittet för de senaste 10 
åren. Förslaget syftar till att anpassa Leksands riktlinjer till de externa och 
ändra förutsättningarna för disponering. 

Sektorns/avdelningens bedömning
Enligt förslaget kommer Leksand följa och mer harmonisera sina riktlinjer 
till det externa regelverket. Samtidigt så innebär förslaget i och med att 
disponering får ske ett år tidigare idag att en längre period med underskott 
blir svårare att hantera med RUR. Därför föreslås också ett sänkt tak för hur 
stor disponeringen får vara första året. Enligt nuvarande skattenivå motsvarar 
sänkningen cirka 6 mkr, d.v.s. disponeringen får uppgå till maximalt cirka 18 
mkr istället för 24 mkr.  
Det är dock viktigt att beakta att RUR bara är en teknisk justering av ett 
underskott, d.v.s. kommunens egna kapital där reserveringen ingår minskar 
oavsett nyttjande av RUR. 

Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande av Kristian Koivumäki, daterat 2019-03-07 med bilaga 
”Förslag på riktlinjer för god ekonomisk hushållning och 
resultatutjämningsreserv”.
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Kommunstyrelsens förslag till beslut i kommunfullmäktige
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.

Beslutet skickas till
Kommunfullmäktige
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§ 54 Dnr 2018/1750

Ändringsbudget 2019

Beskrivning av ärendet
Förvaltningen har arbetat fram ett nytt förslag till ändringsbudget 2019.
Förvaltningens tidiga indikation för 2019 pekade på ett underskott på ca 
18 miljoner kronor. Utifrån den indikationen har åtgärder vidtagits för att 
begränsa underskottet.

Sektorns/avdelningens bedömning
Förvaltningens förslag innebär att kommunens övergripande finansiella mål 
om 2 % av skatter och bidrag inte kommer nås 2019 och inte heller för 
budgetperioden 2018-2022. Det kommer också innebära att soliditeten 
inklusive ansvarsförbindelsen sjunker för andra året i rad. Följden blir att 
endast det finansiella målet om att sektorerna ska hålla sin budget nås. 
Övriga fyra finansiella mål nås inte 2019 och blir svåra att nå även under 
budgetperioden 2018-2022.

Finansiering
Tillskottet till sektor lärande och stöd finansieras genom en omdisponering 
på 5,1 miljoner kronor från Kommunledning (generella kortsiktiga åtgärder), 
Kommunledning (1,6 mkr), Samhällsutveckling (2,0 mkr) och Finans (7,0 
mkr). Resterande finansieras genom en minskning av det egna kapitalet 
genom nyttjande av resultatutjämningsreserven med 14,0 miljoner kronor 
samt sänkt resultat och därmed ett budgeterat underskott på -14,0 miljoner 
kronor, men ett balanskravsresultat som inte är negativt.

Beslutsunderlag
Protokollsutdrag allmänna utskottet 2019-05-13 § 51
Tjänsteutlåtande, daterat 2019-04-23
Ändringsbudget 2019
Ordinarie investeringsbudget 2019-2022
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Kommunstyrelsens förslag för beslut i kommunstyrelsen
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.

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.

Beslutet skickas till
Kommunfullmäktige
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§ 55 Dnr 2019/258

Mål 2020-2021

Beskrivning av ärendet
Målen är tillsammans med lagar, förordningar, visionen, budgeten, övriga 
lokala planer, riktlinjer och policys den samlade politiska inriktningen för 
kommunens arbete kommande år.
Till dagens sammanträde har Alliansen (Centerpartiet, Moderaterna, 
Kristdemokraterna och Liberalerna) samt Socialdemokraterna lämnat varsitt 
förslag till mål för åren 2020-2021 att besluta i kommunfullmäktige. Vid 
sammanträdet lämnar även Sverigedemokraterna förslag till mål 2020-2021.

Beslutsunderlag
Alliansens förslag till mål 2020-2021, inkommet 2019-05-17
Socialdemokraternas förslag till mål 2020-2021, inkommet 2019-05-17
Sverigedemokraternas förslag till mål 2020-2021, inkommet 2019-05-20

Yrkanden
Ulrika Liljeberg (C) och Sebastian Larsson (M) yrkar bifall till Alliansens 
förslag till beslut. 
Viktor Zakrisson (S) yrkar bifall till Socialdemokraternas förslag till beslut.
Anna-Lena Blomkvist (SD) yrkar bifall till Sverigedemokraternas förslag till 
beslut.

Propositionsordning
Ordföranden ställer yrkandena mot varandra och finner att kommunstyrelsen 
beslutar i enlighet med Alliansens förslag till beslut.
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Kommunstyrelsens förslag för beslut i kommunfullmäktige
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.

Beslutet skickas till
Kommunfullmäktige
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§ 56 Dnr 2019/258

Mål och budget 2020-2022 - ramar

Beskrivning av ärendet
Förvaltningen har tagit fram ett förslag till budgetramar för åren 2020-2022. 
Vid dagens sammanträde lämnar Alliansen respektive Socialdemokraterna 
förslag till utredningsuppdrag till förvaltningen.
I dagsläget bedöms att det i nuläget inte går att fatta beslut om ramarna för 
mål och budget 2020-2022 på det underlag som finns. 
Dessa utredningar behöver finnas inför beslut om budgeten 2020-2022 
senare i höst.

Beslutsunderlag
Alliansens förslag till utredningsuppdrag till förvaltningen, daterat 
2019-05-17
Socialdemokraternas förslag till utredningsuppdrag till förvaltningen, daterat 
2019-05-16
Protokollsutdrag från allmänna utskottet 2019-05-13 § 52
Tjänsteutlåtande från ekonomichef Lars Bäcksholm, daterat 2019-05-08 
inklusive två bilagor

Yrkanden
Ulrika Liljeberg (C) yrkar bifall till Alliansens förslag till beslut.
Viktor Zakrisson (S) yrkar bifall till Socialdemokraternas förslag till beslut. 
För det fall att Alliansens förslag antas, yrkar Zakrisson (S) tillägg av de 
delar av Socialdemokraternas förslag till beslut som inte berörs av Alliansens 
förslag.

Propositionsordning
Ordföranden ställer förslagen mot varandra och finner att kommunstyrelsen 
antar Alliansens förslag till beslut.
Ordföranden frågar därefter om kommunstyrelsen ska anta tilläggsyrkandet 
och finner att kommunstyrelsen antar detta. 
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Kommunstyrelsens beslut
1. Ge förvaltningen i uppdrag att utreda föreslagna ekonomiska 

förändringar och redovisa specificerade och periodiserade förslag samt 
konsekvenser av dessa, i enlighet med Alliansens förslag till beslut med 
tillägg av de delar i Socialdemokraternas förslag till beslut som inte 
omfattas av Alliansens. 

2. Uppdraget ska redovisas till kommunstyrelsen senast den 20 augusti.

Beslutet skickas till
Kommundirektör Göran Wigert
Samtliga sektorschefer
Ekonomichef Lars Bäcksholm
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§ 57 Dnr 2016/716

De enskilda vägarna i Leksands kommun - Delbeslut 
om regler för kommunalt stöd till enskilda vägar

Beskrivning av ärendet
Som ytterligare ett steg i genomförandeprocessen av kommunfullmäktiges 
beslut §83 2016-09-19 rörande enskilda vägar i föreslås att:

 Kommunen antar regler för kommunalt stöd till enskilda vägar i enlighet 
med förvaltningens förslag.

Syftet med ett regelverk är att definiera vilka enskilda vägar som kan erhålla 
kommunalt stöd, i vilken form och omfattning samt bidra till att uppnå en 
mer likställd och enhetlig lösning för kommunalt stöd till enskild 
väghållning.

Ett tydligt regelverk är en viktig förutsättning för avtal/överenskommelse 
som behöver upprättas mellan kommunen och de enskilda väghållare som 
önskar kommunalt stöd.
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Mål med det kommunala stödet är att
 Få bättre vägar i Leksands kommun genom långsiktigt hållbar 

förvaltning av enskilda vägar med kommunalt engagemang och ökat 
ansvarstagande från vägs ägare

 Underlätta boende i våra tätorter och byar med enskilda vägar
 Skapa tillgänglighet för allmänhet och näringsliv
 Allmänheten ska få tillgång till områden för rekreation och 

fritidsaktiviteter
 Säkra nedlagt vägkapital i det enskilda vägnätet

Bakgrund - ”Våra vägar i Leksand”
Systemet med enskild väghållning är ett naturligt inslag i det svenska 
vägsystemet och är betydelsefullt för bosättning och utveckling av vår 
landsbygd. Kommuners engagemang i och bidrag till den enskilda 
väghållningen varierar utifrån skiftande historiska och nutida förutsättningar. 

På 1970-talet åtog sig Leksands kommun frivilligt ansvar för väghållningen 
av vissa enskilda vägar i kommunen. I nuläget har kommunen ett stort 
engagemang i det enskilda vägnätet och sköter ca 33 mil enskild väg med 
stor variation i funktion, behov, standard, trafikflöde och karaktär. Leksands 
är idag en av de kommuner i landet som ger mest stöd till enskilda vägar. 
Intentionen är att fortsatt ha ett stort engagemang och erbjuda stöd till 
enskild väghållning. Det finns i nuläget inga avtal eller annan klart uttalad 
överenskommelse med de olika väghållningsorganisationerna som reglerar 
kommunens åtagande, ansvar, rättigheter, skyldigheter, hantering av 
statsbidraget mm.

Beskrivning av ärendet
För att definiera vilka enskilda vägar som kan erhålla kommunalt stöd, i 
vilken form och omfattning samt en mer likställd och enhetlig lösning 
behövs ett regelverk. Att utforma ett enkelt och tydligt regelverk innebär 
utmaningar och ställningstaganden. Inte minst utifrån avsikter, ståndpunkter, 
förväntningar mm från såväl kommunmedborgare som politiker och 
tjänstemän. Innehåll och utformning påverkas i hög grad av Leksands 
kommuns nuvarande engagemang gällande skötsel av enskilda vägar.

Förslag till regelverk utgår från några grundläggande förutsättningar och 
principer.

Förutsättningar för att kunna erbjudas kommunalt stöd till enskild väg är att:
 Det finns fastboende.
 Det finns en tydlig och aktiv väghållningsorganisation.
 Väg hålls öppen för allmän trafik.
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Betydelsefulla grundprinciper:
 Kommunen ska erbjuda möjlighet till fortsatt kommunalt stöd i form av 

vägskötsel eller ekonomiskt bidrag till vägar där det finns fast boende.
 För vissa enskilda vägar som idag sköts av kommunen är det inte befogat 

med fortsatt kommunalt stöd. Det handlar bland annat om:
o Vägar som är att betrakta som gårdsinfarter och andra vägar som 

upplevs ”privata” (ingen ”allmännytta”)
o Skogsbilvägar

 Geografiskt område skapas inom vilket kommunen kan erbjuda skötsel.
 Det blir en avvägd och ”rimlig” nivå på kommunalt engagemang utifrån 

enskilda vägars olika funktion och betydelse för allmänheten.

Några punkter och ställningstaganden i föreslag till regelverk behöver en 
mer djupgående förklaring och beskrivning. Det gäller:

 Verksamhetsområde
 Väghållningsorganisation
 Vägtyper
 Nivå på ekonomiskt bidrag

Ekonomi
Förslaget innebär att kommunen kan ge stöd i form av skötsel eller 
driftbidrag till enskilda väghållare (samfällighetsföreningar). Detta bedöms 
inte påverka nuvarande nivå på budget för vägunderhåll i någon större 
utsträckning. Om kommunalt stöd i form av vägskötsel ersätts med bidrag 
kan medel i vår driftbudget omfördelas till bidrag istället.

Förslaget innebär även att väghållare som idag inte får någon form av 
kommunalt stöd kan få ekonomiskt stöd. Då kan den totala budgeten för 
väghållning behöva ökas. 

Beslutsunderlag
1. Protokollsutdrag från allmänna utskottet 2019-05-13 § 54
2. Tjänsteutlåtande, daterad 2019-04-30
3. Regler för kommunalt stöd till enskilda vägar, daterad 2019-04-30
4. Bilaga 1, förklaring och beskrivning av: Verksamhetsområde
5. Bilaga 2, förklaring och beskrivning av: Väghållningsorganisation
6. Bilaga 3, förklaring och beskrivning av: Vägtyper
7. Bilaga 4, förklaring och beskrivning av: Nivå på ekonomiskt bidrag
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Kommunstyrelsens förslag för beslut i kommunfullmäktige
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.

Beslutet skickas till
Kommunfullmäktige
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§ 58 Dnr 2019/383

Försäljning av Furuhaga

Beskrivning av ärendet
Kommunen har sedan 2014 varit ägare till Furuhaga, Furan 4. Kommunen 
köpte fastigheten för att kunna utöka antalet platser för ensamkommande 
flyktingbarn från 14 till 20.
Att utöka och flytta verksamheten till centrala lokaler innebar stora fördelar 
för arbetet med de ensamkommande flyktingbarnen. De fick bland annat mer 
vuxennärvaro och de fick utökade möjligheter att delta i fritidsaktiviteter.
Antalet ensamkommande flyktingbarn har minskat kraftigt de senaste åren 
och det finns inte längre något behov av ett boende i fastigheten Furuhaga.
Diskussioner har förts om att upplåta fastigheten som studentboende. En 
framtagen brandskyddsdokumentation visar dock att omfattande åtgärder 
behöver göras för att kunna upplåta rummen i byggnaden till ett 
studentboende. En hyreskalkyl för ombyggnad av 14-16 studentrum 
resulterar i ett stort befarat nedskrivningsbehov. Det föreligger dessutom 
behov av underhållsåtgärder för fastigheten. 

Sektorns/avdelningens bedömning
Förvaltningen har inte längre något behov av fastigheten och en ombyggnad 
till studentboende är inte ekonomiskt försvarbart och behovet av 
studentbostäder anses kunna täckas av det tänkta boendet vid Paraden. 
Fastigheten kan därför säljas.

Beslutsunderlag
Protokollsutdrag från allmänna utskottet 2019-04-23 § 38
Tjänsteutlåtande, daterat 2019-04-05

Kommunstyrelsens beslut
Ge förvaltningen i uppdrag att sälja fastigheten Furuhaga på 
marknadsmässiga grunder efter genomförd värdering.

Beslutet skickas till
Kommundirektör Göran Wigert
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VD Leksandsbostäder Elisabeth Nises-Look
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§ 59 Dnr 2019/307

VA-utbyggnad Heden, utökning av 
verksamhetsområdet

Beskrivning av ärendet
Styrelsen till Leksand Vatten AB föreslår att kommunfullmäktige utökar 
verksamhetsområdet för vatten och spillvattten, ej dagvatten i Heden enligt 
bilaga. 
Utbyggnad av det allmänna spillvattennätet är nödvändigt på grund av dåliga 
förutsättningar att lösa fastigheternas VA-försörjning med enskilda 
anläggningar. Området är prioriterat i VA-planen.

Beslutsunderlag
Protokollsutdrag från allmänna utskottet 2019-04-23 § 39
Tjänsteutlåtande från Dala Vatten och Avfall AB, daterat 2019-02-14, 
inklusive bilaga över verksamhetsområdet
Protokollsutdrag från Leksand Vatten AB:s sammanträde 2019-02-14 § 6

Kommunstyrelsens förslag för beslut i kommunstyrelsen
1. Utöka verksamhetsområdet för vatten och avlopp, ej dagvatten, för byn 

Heden enligt bilaga.

Beslutet skickas till
Kommunfullmäktige
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§ 60 Dnr 2019/364

Lokala ordningsföreskrifter för torghandel i Leksands 
kommun

Beskrivning av ärendet
De nu gällande lokala ordningsföreskrifterna för torghandel i Leksands 
kommun antogs av kommunfullmäktige den 29 april 2013.
Som en del av centrumutvecklingen har ombyggnation av Torget i centrala 
Leksand genomförts under 2018-2019. Ombyggnationen av Torget medför 
att placeringen av torghandelsplatserna har ändrats, varpå de lokala 
ordningsföreskrifterna för torghandel i Leksands kommun måste uppdateras.
De ändringar av dokumentet som gjorts mot nuvarande föreskrifter är 
torghandelsplatsernas placering. Förslaget är att de allmänna 
försäljningsplatserna för torghandel placeras i den norra delen av Torget, i 
anslutning till den öppna torgytan med sittbänkar och utsmyckning. I 
kvarteret köpmannen vid centrumparkeringen har platserna placerats bredvid 
varandra för att tillskapa mer utrymme runt den närliggande fastigheten.
I de nuvarande ordningsföreskrifterna är det Fritidsavdelningen, Leksands 
kommun som har hand om ansökningar om torghandelsplatser. I förslaget till 
lokala ordningsföreskrifter för torghandel i Leksands kommun är det styrt till 
Leksands kommun.
Under § 10 har tillägg gjorts gällande om upplåtelsen medför skador på gatu- 
eller annan mark, åligger det nyttjaren att svara för alla kostnader i samband 
med markens återställande. Inga förankringar får göras i träd, lyktstolpar 
eller annat som tillhör kommunen. Om åtgärder behöver utföras för att 
återställa till ursprungligt skick debiterar Leksands kommun sökande för 
dessa merkostnader.
I de nuvarande ordningsföreskrifterna används både benämningen 
torghandel, salutorg och saluplats. I förslaget till lokala ordningsföreskrifter 
för torghandel i Leksands kommun används endast benämningen torghandel 
och torghandelsplats.
I övrigt har endast mindre redaktionella ändringar gjorts av de nuvarande 
ordningsföreskrifterna för torghandel.
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Sektorns/avdelningens bedömning
Torghandel är ett trevligt inslag som skapar liv och rörelse i centrum. Torget 
är utformat för att vara flexibelt och tänkt att utnyttjas till mer än enbart 
parkering. Vid torghandel kommer det fortfarande finnas likvärdigt antal 
parkeringsplatser motsvarande innan ombyggnationen att tillgå.

Beslutsunderlag
Protokollsutdrag från allmänna utskottet 2019-04-23 § 40
Förslag till lokala ordningsföreskrifter för torghandel i Leksands kommun, 
daterat 2019-03-26.

Kommunstyrelsens förslag för beslut i kommunfullmäktige
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.

Beslutet skickas till
Kommunfullmäktige
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§ 61 Dnr 2019/379

Serviceplan för Leksands kommun

Beskrivning av ärendet
Stöd till kommersiell service är ett ekonomiskt verktyg som Region Dalarna 
använder för att skapa förutsättningar för att stödja och stimulera tillgången 
till dagligvaror, drivmedel och annan service i mindre samhällen. En 
kommunal serviceplan utgör ett nödvändigt beslutsunderlag för Region 
Dalarna då lokala företag ansöker om sådant stöd. Inom den kommunala 
verksamheten är serviceplanen också ett användbart verktyg som underlättar 
för planering och samordning av samhälls-, social- och kommersiell service. 
Kommunfullmäktige antog 2015-11-23 serviceplanen för Leksands kommun 
2015-2018. För att bland annat kunna fortsätta att bevilja bidrag behöver en 
ny plan antas.

Sektorns/avdelningens bedömning
Näringslivsavdelningen bedömer att Leksands kommun måste ha en giltig 
serviceplan. Inte minst för fortsatt stöd inom kommersiell service till företag. 
Efter att ha överlagt med avdelningen för strategisk planering bedöms att en 
ny serviceplan ska ha en tydligare koppling och tas fram parallellt med 
Leksands kommuns översiktsplan. 
En ny serviceplan arbetas fram i samband med nu pågående revidering av 
Leksands kommuns översiktsplan vilken förväntas antas 2021.

Beslutsunderlag
Protokollsutdrag från allmänna utskottet 2019-04-23 § 41
Serviceplan för Leksands kommun 2015-2018
Tjänsteutlåtande daterat 2019-04-05

Kommunstyrelsens förslag för beslut i kommunfullmäktige
Nuvarande serviceplan för Leksands kommun fortsätter att gälla till och med 
2021 eller till dess att en ny översiktsplan antagits.

Beslutet skickas till
Kommunfullmäktige
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§ 62 Dnr 2018/303

Resursfördelningsmodell inom grundskola och 
förskola

Beskrivning av ärendet
Syftet med en ny resursfördelningsmodell är att bättre kunna leva upp till 
skollagens krav gällande likvärdighet, och därigenom skapa bättre 
förutsättningar att uppfylla det kompensatoriska uppdraget. Ytterst syftar 
resursfördelningsmodellen till att öka måluppfyllelsen för alla barn och 
elever i Leksands kommun.
Skolinspektionen (2014) förtydligar detta med likvärdighet i sin 
kvalitetsgranskning Kommunernas resursfördelning och arbete mot 
segregationens negativa effekter i skolväsendet: ”Likvärdig utbildning 
innebär inte att den ska vara likformig eller att alla barn och elever ska få 
lika mycket resurser”.
I forskningsgenomgången framgår det att:

 Skolsegregationen har ökat och att socioekonomisk bakgrund har fått 
ökad betydelse för skolresultaten.

 Kommunerna brister i sin kompensatoriska resursfördelning.

 Det finns ett positivt samband mellan resurser och resultat, speciellt 
för yngre elever och för de med mindre fördelaktig socioekonomisk 
bakgrund.

 Fördelningen behöver vara betydande för att det ska få effekt på 
resultaten.

 Resursfördelningen skapar förutsättningarna, men sett till 
skolresultaten är det viktiga hur resurserna sedan används.

Att resursfördelningsarbetet är eftersatt ute i kommunerna framgår av att 
bl.a. SKL, Skolinspektionen och Skolverket har poängterat vikten av en 
resursfördelning. Skolkommissionen kom i sitt slutbetänkande Samling för 
skolan (SOU 2017:35) fram till att ett aktivt arbete med resursfördelning är 
centralt för en likvärdig skola.
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Genom att förvaltningens modell, så långt som möjligt, anpassa sig till 
skolkommissionens modell kan Leksands kommun vara väl förberedd om 
den, eller annan snarlik modell, införs nationellt. En utveckling som inte är 
osannolik.
Den nya resursfördelningsmodellen utgår från variabler som är kopplade till 
kön, invandring, utbildningsnivå, ekonomiskt bistånd och familjesituation. 
Underlaget erhålls via SCB i oktober månad, respektive år. 
Beräkningskoefficienter hämtas från skolkommissionens modell. 
Utifrån socioekonomiskt index sker sedan fördelning av det belopp som går 
utöver grundbeloppet, som för förskolans del är 4 % och för grundskolan del, 
inklusive fritidshem, är 12 % under läsåret 2019/2020.
Uppföljning av resursfördelningsmodellens effekter kommer att ske genom 
SALSA (årskurs 9), resultat utifrån socioekonomiska förutsättningar (årskurs 
6) och antal barn per årsarbetare (förskolan).

Sektorns/avdelningens bedömning
Genom en ny resursfördelningsmodell är bedömningen att Leksands 
kommun bättre följer skollagens intentioner och för att på så vis bättre 
uppfylla dess krav på likvärdighet, kompensatoriskt uppdrag och ytterst 
högre måluppfyllelse för alla barn och elever i Leksands kommun.

Beslutsunderlag
Utdrag ur utskottet för lärande och stöds sammanträdesprotokoll, daterat 
2019-04-15, § 44
Tjänsteutlåtande, daterat 2019-04-03
Powerpointpresentation En ny resursfördelningsmodell, daterad 2019-04-15
Förslag till ny resursfördelningsmodell, daterad 2018-05-28

Yrkanden
Viktor Zakrisson (S) och Sebastian Larsson (M) yrkar bifall till förslaget.

Kommunstyrelsens beslut
1. Anta förslag till ny resursfördelningsmodell.
2. Den nya resursfördelningsmodellen börjar tillämpas från och med 1 juli 

2019.
3. Kostnaden för underlag från Statistiska centralbyrån (SCB) tas inom 

lärande och stöds befintliga budget.
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Beslutet skickas till
Sektorchef lärande och stöd Carin Fredlin 
Avdelningschef grundskolan Annica Sandy Hedin 
Avdelningschef förskolan Linda Karlsson 
Verksamhetsekonom Per Andersson 
Kvalitetsutvecklare Joel Johansson
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§ 63 Dnr 2018/1745

Rekommendation från Sveriges Kommuner och 
Landsting om gemensam finansiering av ett mer samlat 
system för kunskapsstyrning i socialtjänstens 
verksamheter

Beskrivning av ärendet
Kvalitetsregister och brukarenkäter ger kommunerna en unik möjlighet att 
säkra kunskap och lärandet i sina verksamheter. Det råder en bred enighet 
om vikten av en kunskapsbaserad socialtjänst. Kommunerna, SKL och staten 
har därför under lång tid samverkat för kunskapsutveckling inom 
socialtjänsten. Till stora delar har arbetet finansierats inom ramen för 
överenskommelser mellan staten och SKL. Medlen som förut var riktade 
statsbidrag är nu, efter önskemål från kommunerna, generella statsbidrag. 
Kommunerna kan nu själva prioritera hur dessa medel ska användas.

Statsbidragen till kommunerna har inte blivit mindre, men generella 
statsbidrag förutsätter att kommunerna aktivt prioriterar att avsätta medel till 
gemensam utveckling inom kunskapsstyrningsområdet, kvalitetsregister och 
brukarundersökningar.

Rekommendation om gemensam finansiering. SKL:s styrelse 
rekommenderar alla kommuner att gemensamt finansiera viktiga 
förutsättningar för att säkerställa att socialtjänstens verksamheter ska kunna 
följa upp och utveckla sina verksamheter och tydligare kunna prioritera 
resurser och insatser som gör skillnad för brukarna.

Rekommendationen innebär att kommunerna bidrar till den gemensamma 
finansieringen av:

 kvalitetsregister som kommunerna använder
 ett urval av brukarundersökningar och utveckling av systematisk 

uppföljning
 gemensam samordning på lokal, regional och nationell nivå
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Viktiga aktörer i samordningen är Nationell Samverkansgrupp inom 
Socialtjänsten, NSK-S samt nätverket för Regionala samverkans- och 
stödstrukturer. Kommunrepresentanter kommer att medverka i ledning och 
styrning av arbetet. 

Den nationella samordningen har tidigare finansierats genom 
överenskommelser med staten. Nu finansieras detta delvis av SKL:s 
medlemsavgift och delvis av temporär tilläggsfinansiering från kommunerna. 
Även fortsättningsvis kommer detta delvis finansieras av SKL:s 
medlemsavgift. 
Arbetet kommer att pågå under åren 2020-2023. 

Sektorns/avdelningens bedömning
Sektorn instämmer i rekommendationen angående att medlen för 
kvalitetsregistren delvis ska finansieras av kommunerna då invånare och 
brukare förväntar sig ett stöd som är baserat på bästa tillgängliga kunskap. 
Om finansieringen av kvalitetsregister och brukarenkäter inte säkras så 
riskerar sannolikt denna unika källa till kunskap och lärande att försvinna. 
Det finns konkreta exempel på att kvalitetsregister och brukarundersökningar 
utvecklar verksamheterna.

Beslutsunderlag
Protokollsutdrag från utskottet för vård och omsorg 2019-04-16 § 17
Tjänsteutlåtande, daterat 2019-03-28
Meddelande från styrelsen – Rekommendation till kommunerna om 
gemensam finansiering av ett mer samlat system för kunskapsstyrning i 
socialtjänstens verksamheter, daterat 2018-12-14

Kommunstyrelsens beslut
Anta rekommendationen från Sveriges Kommuner och Landsting om 
gemensam finansiering av ett mer samlat system för kunskapsstyrning i 
socialtjänstens verksamheter.

Beslutet skickas till
Sektorchef vård och omsorg, Ulrika Gärdsback 
Sektorchef lärande och stöd, Carin Fredlin 
SKL, registrator@skl.se
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§ 64 Dnr 2019/525

Årsredovisning 2018 - Nedansiljans samordnings-
förbund

Beskrivning av ärendet
Årsredovisningen för Nedansiljans samordningsförbund 2018 har inkommit 
för behandling av Leksands kommun.
Nedansiljans samordningsförbund bildades 2007 och består av 
medlemmarna Leksands kommun, Rättviks kommun, Gagnefs kommun, 
Landstinget Dalarna, Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan.
Genom samordningsförbundet kan medlemmarna samverka för att skapa 
insatser för individer som är i behov av samordnade rehabiliteringsinsatser 
för att förbättra sin förmåga att utföra förvärvsarbete eller påbörja studier, för 
att därigenom öka förutsättningarna att nå egen försörjning. Målgruppen är 
personer i förvärvsaktiv ålder som ofta uppbär offentlig försörjning och är i 
behov av samordnade rehabiliteringsinsatser.

Beslutsunderlag
Årsredovisning för Nedansiljans samordningsförbund 2018
Revisionsberättelse för Nedansiljans samordningsförbund 2018
Granskningsrapport av Nedansiljans samordningsförbund 2018

Kommunstyrelsens förslag för beslut i kommunfullmäktige
1. Godkänna årsredovisning 2018 för Nedansiljans samordningsförbund.
2. Bevilja styrelsen i Nedansiljans samordningsförbund och dess enskilda 

förtroendevalda ansvarsfrihet för år 2018.

Beslutet skickas till
Kommunfullmäktige
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§ 65 Dnr 2019/269

Ändring av informationshanteringsplaner för 
ekonomiavdelningen

Beskrivning av ärendet
Med hänvisning till arkivlagen 6§ 1p är kommunen förpliktigad att upprätta 
informationshanteringsplaner. En beslutad informationshanteringsplan är 
likställd ett gallringsbeslut. Det är alltså inte tillåtet att gallra allmänna 
handlingar utan en beslutad informationshanteringsplan.
En informationshanteringsplan innebär en kartläggning av avdelningens 
samtliga handlingstyper samt en analys över lämplig hantering av dessa. 
Utifrån industrinormer (SKL:s skriftserie Bevara eller Gallra), tvingande 
lagstiftning och avdelningarnas egna behov upprättas regler kring bevarande 
och gallring (samt gallringsfrister) av dessa handlingar. 
Dels p.g.a. anpassningar till nya lagar (dataskyddsförordningen och 
bokföringslagen) och dels p.g.a. rutinmässig översyn ska ekonomi-
avdelningens informationshanteringsplan uppdateras med en del ändrade 
gallringsfrister. 

Beslutsunderlag
Protokollsutdrag från allmänna utskottet 2019-04-23 § 42
Tjänsteutlåtande, daterat 2019-02-26
Förslag till uppdaterad informationshanteringsplan för ekonomiavdelningen

Kommunstyrelsens beslut
1. Anta uppdaterad av informationshanteringsplan för ekonomiavdelningen. 
2. Tidigare informationshanteringsplan för ekonomiavdelningen från 2017 

upphör att gälla.

Beslutet skickas till
Arkivarie Andrew Tutt-Wixner för vidarebefordran till berörda
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§ 66 Dnr 2018/1702

Svar på medborgarförslag om Leksands resecentrum

Beskrivning av ärendet
Ett medborgarförslag om åtgärder på Leksands resecentrum har inkommit. 
Medborgarförslaget innehåller ett antal förslag på åtgärder såsom ny 
välkomstskylt, byte av punktskriftstavla, information i det låsta 
informationsskåpet på perrongen, karta över Noret, vägvisning, skylt med 
info om höjd över havet samt ny anslagstavla.

Sektorns bedömning
Sektorn ska på sikt försöka tillgodose flera av önskemålen såsom karta över 
Noret, anslagstavla samt vägvisning, men med tanke på det ekonomiska 
läget i kommunen kan detta inte prioriteras just nu.

Yrkande
Sebastian Larsson (M) yrkar bifall till utskottet för samhällsbyggnads förslag 
till beslut.

Beslutsunderlag
Utdrag ur utskottet för samhällsbyggnads sammanträdesprotokoll, daterat 
2019-04-25, § 74
Tjänsteutlåtande, daterat 2019-04-02
Medborgarförslag, inkommet 2019-12-04

Kommunstyrelsens beslut
Med hänvisning till ärendets beskrivning och bedömning anse 
medborgarförslaget besvarat.

Beslutet skickas till
Förslagsställaren
Samhällsbyggnadschef Åke Sjöberg
Stadsarkitekt Anna Ograhn
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§ 67 Dnr 2019/27

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 delegeringsbeslut:

Sektor samhällsutveckling
Byggchef, byggnadsinspektör, bygglovhandläggare och 
bostadsanpassare:

 Bostadsanpassningsärenden enligt bostadsanpassningslagen 2019-04-01-
2019-04-30

 Byggärenden enligt plan- och bygglagen 2019-04-01-2019-04-30
Miljöchef, alkoholhandläggare och miljöinspektörer:

 Tillsynsärenden enligt livsmedelslagen och miljöbalken 2019-04-01-
2019-04-30

Trafik

 Parkeringstillstånd 2019-04-01-2019-04-30

 Trafik - yttrande transportdispens, begäran om yttrande gällande 
transportdispens; tung och bred transport [TRV 2019/27535], dnr 
2019/322

 Trafik - yttrande tillstånd, ansökan om tillstånd enligt ordningslagen och 
lokala föreskrifter. Remiss byggnadsställning: A123.584/2019, dnr 
2019/340

 Trafik - yttrande transportdispens, ansökan om transportdispens - tung 
transport över bro vid Limsjöns utlopp, dnr 2018/1585

 Trafik - yttrande tillstånd, ansökan om tillstånd enligt ordningslagen och 
lokala föreskrifter. Remiss: ansökan om cruising 18 maj, Rättvik och 
Leksand, dnr 2019/272
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 Trafik - yttrande tillstånd, ansökan om tillstånd enligt ordningslagen och 
lokala föreskrifter. Remiss: Uteservering Napoli A132.731/2019, dnr 
2019/406

 Trafik - yttrande tillstånd, ansökan om tillstånd enligt ordningslagen och 
lokala föreskrifter. Remiss utställning skateboardkultur A546.212/2018, 
dnr 2018/1664

 Trafik - yttrande tillstånd, ansökan om tillstånd enligt ordningslagen och 
lokala föreskrifter. Remiss manifestation 6 april A166.104/2019, dnr 
2019/427

 Trafik - yttrande tillstånd, ansökan om tillstånd enligt ordningslagen och 
lokala föreskrifter. Remiss uteservering Gårdscaféet, dnr 2019/432

 Trafik - yttrande tillstånd, ansökan om tillstånd enligt ordningslagen och 
lokala föreskrifter. Remiss byggställning Norsgatan A173.404/2019, dnr 
2019/450

Sektor lärande och stöd

 Beslut nr 3/2018, 4-10/2019 avdelningschef grundskolan Annica Sandy-
Hedin

 Beslut nr 1/2019 avdelningschef förskolan Linda Karlsson

Sektor vård och omsorg
 Enhetschef Karin Lundström, lista nr 1/2019
 Enhetschef Marie-Louise Jonsson, lista nr 3/2019
 Enhetschef Anna Löf, lista nr 4/2019
 Enhetschef Adrienne Sirks Domeij, lista nr 3/2019
 Enhetschef Jessica Eriksson, lista nr 2/2019
 Enhetschef Johan Karén, lista nr 1/2019
 Enhetschef Cecilia Gregard, lista nr 3/2019
 Enhetschef Patricia Gustafsson, lista nr 3/2019
 Enhetschef Madelene Berg, lista nr 1/2019

Utskotten
 Delegationsbeslut av utskottet för samhällsbyggnad enligt 

sammanträdesprotokoll daterat 2019-04-25

 Delegationsbeslut av utskottet för vård och omsorg enligt 
sammanträdesprotokoll daterat 2019-04-16

 Delegationsbeslut av utskottet för lärande och stöd enligt 
sammanträdesprotokoll daterat 2019-04-15
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 Delegationsbeslut av allmänna utskottet enligt sammanträdesprotokoll 
daterat 2018-04-23

Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande av kommunsekreterare Björn Arrias, daterat 2019-05-10
Delegeringslistor och protokoll

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

protokoll och listor per den 10 maj 2019.

Beslutet skickas till
Administrativ service
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§ 68 Dnr 2018/1555

Avsägelse förtroendeuppdrag – Mats Aspemo (M)

Beskrivning av ärendet
Mats Aspemo (M) har avsagt sig samtliga politiska uppdrag i kommunen. 

Beslutsunderlag
Avsägelse, inkommen 2019-05-02

Kommunstyrelsens beslut
1. Bevilja avsägelse avseende följande förtroendeuppdrag:
- Ersättare Stiftelsen Hildasholm,
- Ledamot tillika ordförande i Gustaf Ankarcronas stiftelse, samt 
- Ledamot tillika vice ordförande i utskottet för lärande och stöd.
2. Lämna platserna vakanta tills vidare.

Beslutet skickas till
Administrativ service för vidarebefordran till berörda
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§ 69

Kommunstyrelsens ordförande informerar

Beskrivning av ärendet
Kommunstyrelsens ordförande, Ulrika Liljeberg (C), informerar om bland 
annat följande:
- Årsstämma Dala Energi AB den 17 maj.
- Årsstämma Leksand Vatten AB 21 maj.
- Årsstämma Leksandsbostäder AB 4 juni.
- Dalarnas kommunförbund får ett nytt presidium, med Annette 

Riesbeck (C) som ny ordförande.
- Samtliga kommunstyrelsens ordförande i länet har gemensamt yttrat sig 

över SOU 2018:74 Lite mer lika. Översyn av kostnadsutjämningen för 
kommuner och landsting.

Kommunstyrelsens beslut
1. Lägga informationen till handlingarna.
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