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§ 7 Svar på medborgarförslag om mejeriprodukter som upphandlas i kommunen
§ 8 Svar på medborgarförslag om att kommunen inte upphandlar eller köper in 
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§ 1 Dnr 2016/716

De enskilda vägarna i Leksands kommun

Beskrivning av ärendet
På 1970-talet åtog sig Leksands kommun frivilligt att sköta de enskilda 
vägarna i kommunen. Nu finns ett behov av att tillföra mer pengar än vad 
som görs idag, för att bibehålla och även höja de enskilda vägarnas standard.

För att klara behovet på investeringar med cirka 5-10 miljoner kronor/år för 
de enskilda vägarna beslutade kommunfullmäktige den 19 september 2016 
att starta en genomförandeprocess som innebär att vägs ägare tillför pengar. 
D.v.s. att alla fastighetsägare betalar (permanenthus, fritidshus, 
företagsägda/kommunägda fastigheter). Det innebär att gemensamhets-
anläggningar och samfällighetsföreningar bildas genom lantmäteriförrättning

Sektorns/avdelningens information
Vid dagens sammanträde informerar gatuchef Olle Oskarsson, trafikingenjör 
Lars Lindblom och trafikhandläggare Ingrid Andrén om hur arbetet med 
genomförandeprocessen fortskrider.

Kommunens målsättning är att skapa en långsiktigt hållbar vägstandard i 
Leksand genom att säkerställa en effektiv förvaltning av enskilda vägar med 
både kommunala och medel och ökat ansvarstagande från vägs ägare. Det 
innebär:

 Tydlighet i ägande och ansvar

 Tydliga regelverk, bidragstyper, omfattning, krav, kvalitet etc.

 Effektiv ledning och effektiva administrativa stödsystem

 Säkerställa och utveckla kompetens inom vägdrift, upphandling, 
ekonomi, trafikfrågor etc.

 Långsiktigt säkerställa fungerande driftverksamhet (vägdrift, beredskap, 
trafiksäkerhet etc.)

 Långsiktigt säkerställa planering och finansiering av upprustning.
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Från kommunfullmäktiges beslut fram till nu rapporterar projektgruppen att 
har följande hänt:

 En arbetsgrupp har bildats. Arbetsgruppen har haft ett antal möten

 En kommunikationsplan har tagits fram

 Information har lämnats på kommunens hemsida

 Möte har skett med Lantmäteriet

 Möte har skett med kommunbygderådet

 Arbete är påbörjat när det gäller regelverk (bidragstyper, omfattning, 
krav, kvalitet etc.)

 Samtal om områdesindelning (många små eller få stora?)

Allmänna utskottets beslut
1. Lägga informationen till handlingarna.

Beslutet skickas till
Gatuchef Olle Oskarsson

Trafikingenjör Lars Lindblom

Trafikhandläggare Ingrid Andrén
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§ 2 Dnr 2016/1612

Överläggningsärende - Näringslivspolitiskt program

Beskrivning av ärendet
Näringslivschef Per Strid presenterar förslaget till näringslivspolitiskt 
program. Ambitionen är att det beslutas av kommunfullmäktige på 
sammanträdet i maj.

Vid dagens sammanträde förs en dialog kring det av näringslivsavdelningen 
framtagna förslaget till näringslivspolitiskt program.

Beslutsunderlag
Förslag till näringslivspolitiskt program, daterat 2017-01-10

Allmänna utskottets beslut
1. Översända ärendet till förvaltningen för ytterligare beredning. Ärendet 

återkommer till allmänna utskottet för beslut vid senare tillfälle.

Beslutet skickas till
Näringslivschef Per Strid
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§ 3 Dnr 2016/1480

Finansiering av kollektivtrafiken

Beskrivning av ärendet
Kollektivtrafiken har sedan den 1 juli 2014 finansierats via en 50/50-
fördelning av kostnaderna för trafiken mellan kommunerna och Landstinget. 
Ärendets beredning har skett inom ramen för ett kollektivtrafikråd, lett av 
tjänstemän på Region Dalarna. De slutgiltiga avtalsförslagen har föregåtts av 
ett antal möten där berörda instanser har haft möjlighet att inkomma med 
synpunkter. En analys av finansieringssystemet för Dalarnas kollektivtrafik 
har gjorts av en extern konsult.

Allmän kollektivtrafik
I avtalet för den allmänna kollektivtrafiken regleras kostnaden för den trafik 
som är öppen som:

 stråktrafik inklusive tågtrafik bedriven av Tåg i Bergslagen AB
 mellankommunal trafik
 landsbygdstrafik
 lokaltrafik
 flextrafik
 öppen och stängd skolskjutstrafik (*) inkl. skolbuss och taxiresa 

beställd genom BC Dalarna
 AB Dalatrafiks organisation
 Infrastruktur

* Stängd skolskjutstrafik ingår i allmänhet inte i begreppet allmän 
kollektivtrafik. I avtalet finns det med för att underlätta kommande 
integrering in i den öppna skolskjutstrafiken och allmän 
kollektivtrafik
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I korthet går det nya avtalet ut på att kostnaderna fördelas med 41 % på 
landstinget och 59 % på kommunkollektivet. Inom kommunkollektivet 
beräknas kostnaden procentuellt med utgångspunkt från respektive kommuns 
invånarantal. 

Avtalet innebär också att en kommun, och landstinget, efter medgivande av 
Region Dalarnas direktion (kollektivtrafikmyndigheten) får göra tillköp av 
trafik men ska då själv betala kostnaden för den tillkommande trafiken och 
eventuellt andra kostnader som tillköpet medför.

Avtalet gäller under år 2017 med möjlighet till förlängning t.o.m. 2018 och 
följs av en skatteväxling senast år 2019.

Särskild kollektivtrafik
I avtalet för den särskilda kollektivtrafiken regleras kostnaden för den trafik 
som i allmänhet kräver någon form av tillstånd och eller särskilda 
arrangemang. Denna trafik benämns Servicetrafik och omfattar följande 
kommunala resandeformer:

• Färdtjänstresor
• Särskilda skolresor
• Beställningscentralen (BC) Dalarna

För omsorgsresor, resor till och från korttidsboende och kommunresor 
ansvarar varje kommun själv för vad gäller handläggning, hantering och 
finansiering.

Principerna för fördelning av kostnaden för färdtjänst och särskilda skolresor 
betalas till 100 % av kommunkollektivet. Kostnaderna beräknas så att ett 
belopp per invånare bestäms för kommunerna. Beräkningen görs på 
invånarantalet per 2015-11-01.

Kostnaden för BC Dalarna fördelas enligt följande: 60 % på Landstinget 
Dalarna och 40 % på kommunkollektivet. Inom kommunkollektivet fördelas 
kostnaden som ett belopp per invånare.

Avtalet om bidrag till den särskilda kollektivtrafiken i Dalarnas län ersätter 
nu gällande överenskommelser om finansiering av den särskilda 
kollektivtrafiken och gäller från och med 2017-01-01 till 2021-12-31.
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Sektorns/avdelningens bedömning
Avtalsförslagen har arbetas fram på ett sätt så att alla instanser har fått 
komma till tals. En mera rättvisande kostnadsfördelning ligger till grund för 
de nya avtalen som avdelningen stöder. Bedömning är att de nya avtalen 
uppfyller kraven på tydlighet som efterfrågats.

Finansiering
Avtalskostnaden ryms inom befintlig budget.

Beslutsunderlag
1. Sammanträdesprotokoll angående kollektivtrafik

2. Avtal för finansieringen av kollektivtrafiken

3. Förslag om process skatteväxling

4. Förslag till föredragningslista till extra direktion

5. Förslag om avtal för finansieringen av kollektivtrafiken

6. Finansiering kollektivtrafiken – några exempel inför budget 2017 med 
prognos 2016 som grund

7. Kallelse till extra sammanträde med direktionen

Allmänna utskottets förslag till kommunstyrelsen för beslut i 
kommunfullmäktige
1. Godkänna förslaget till finansieringsavtalen för den allmänna respektive 

särskilda kollektivtrafiken.

2. Ge kommundirektören Göran Wigert i uppdrag att underteckna avtalen 
för Leksands kommuns räkning.

Beslutet skickas till
Kommunstyrelsen
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§ 4 Dnr 2016/238

Ekonomisk månadsrapport för november 2016

Beskrivning av ärendet
Resultatprognos för kommunen är + 25 miljoner kronor mot budgeterat 
resultat + 11,9 miljoner kronor. Avvikelseprognos mot budget är därmed 
+13,1 miljoner kronor.

Resultatet motsvarar ett överskott om 3,0 % av skatter och generella statliga 
bidrag, mot budget 1,4 %.

Verksamheternas (driftens) prognosticerade årsnettoavvikelse mot budget 
uppgår totalt sett till -3,5 miljoner kronor.

Beslutsunderlag
Ekonomisk månadsrapport för november 2016

Allmänna utskottets beslut
1. Lägga ekonomisk månadsrapport för november 2016 till handlingarna.

Beslutet skickas till
Ekonomiavdelningen
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§ 5 Dnr 2016/512

Kostpolicy 2017 - offentlig gastronomi i Leksands 
kommun

Beskrivning av ärendet
Kostavdelningen har tagit fram ett förslag på en reviderad kostpolicy.

Sektorns/avdelningens bedömning
Kostavdelningen har reviderat kostpolicyn med utgång i Livsmedelsverkets 
råd för förskola, skola och äldreomsorg samt de Nordiska närings-
rekommendationerna och Socialstyrelsens vägledning ”Näring för god vård 
och omsorg”.

Kostpolicyn tydliggör hur kommunen övergripande ska arbeta i kostfrågan, 
från upphandling av livsmedel till hur maten ska serveras.

I revideringen har bland annat hänsyn tagits till kommunens ambition med: 

 Nöjdare gäster

 Ökad användning av ekologiska/miljömärkta livsmedel

 Ökad nöjdhet i måltidsmiljön

Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande från dietist Linnea Wahl, daterat 2016-11-12

Förslag till kostpolicy

Allmänna utskottets förslag till kommunstyrelsen för beslut i 
kommunfullmäktige
1. Anta kostpolicyn.

Beslutet skickas till
Kommunstyrelsen
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§ 6 Dnr 2016/1537

Annonsering i ortstidning av fullmäktiges 
sammanträden

Beskrivning av ärendet
Enligt kommunallagen 5 kap. 10 § är det obligatoriskt att annonsera tid och 
plats för fullmäktiges sammanträden i en eller flera ortstidningar.

Inom ramen för ovanstående ingår även att tid och plats för sammanträdet 
ska kungöras i den eller de ortstidningar som fullmäktige bestämmer.

På uppdrag av fullmäktiges presidium har ett antal förslag till annonsering 
undersökts. Viktiga aspekter i detta har varit kostnad samt täckningsgrad, 
alltså andelen av kommunens medborgare som nås av annonsen.

Sektorns/avdelningens bedömning
Idag kungörs kommunfullmäktiges sammanträden med tid och plats i 
tidningarna Dala-Demokraten samt i Falu Kuriren.

På uppdrag av fullmäktiges presidium har en genomgång gjorts av vilka 
alternativ till annonsering som finns att tillgå. 

Utgångspunkter
Fokus har legat på att nå så många kommunmedborgare som möjligt, till en 
så låg kostnad som möjligt. Utgångspunkten har varit att kommun-
fullmäktige även fortsättningsvis sammanträder vid sex tillfällen per år och 
där annonseringen vid två tillfällen kräver något större annonser för att 
information om årsredovisning och förslag till budget ska rymmas. Uppgift 
om pris och täckningsgrad härrör från kontakt med respektive tidning och 
var aktuella under hösten 2016. Priser redovisas exklusive moms. Illustration 
av annons för respektive alternativ hittas i handlingarna.
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Presentation av alternativ
Alternativ 1
Alternativ 1 innebär en fortsättning av dagens modell för annonsering på 
Leksandssidan i Dala-Demokraten och Falu Kuriren.

Kostnad/år: cirka 40 000 kronor.
Täckning: 50 % av kommunens hushåll

Alternativ 2
Alternativ 2 innebär en till omfånget mindre annons. Samt eventuellt 
annonsering i enbart en av tidningarna Falu Kuriren respektive Dala-
Demokraten.

Kostnad/år: Annonsering i Falu Kuriren 8 468 kronor.
Annonsering i Dala-Demokraten 9 988 kronor.
Annonsering i båda tidningar 18 456 kronor.

Täckning: Med annonsering i båda tidningar 50 % av kommunens 
hushåll. Uppgift saknas avseende täckning för endera tidning.

Alternativ 3
Alternativ 3 innebär annonsering i annonsbladet Magasin Leksand med en 
mindre annons.

Kostnad/år: 3 760 kronor.
Täckning: 100 % av kommunens hushåll.

Samtliga av ovanstående alternativ uppfyller kommunallagens krav på 
annonsering i ortstidning.

Slutsats
Mot bakgrund av vad som framkommit ovan avseende täckning och kostnad 
framstår alternativ 3, med annonsering i Magasin Leksand, som det enda 
försvarbara alternativet. 

Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande från kommunsekreterare Mikael Granath, daterat 
2016-12-02.

Allmänna utskottets förslag till kommunstyrelsen för beslut i 
kommunfullmäktige
1. Upphäva fullmäktiges beslut § 118/2008.

2. Tills vidare annonsera tid och plats för kommunfullmäktiges 
sammanträden i annonsbladet Magasin Leksand.

Beslutet skickas till
Kommunstyrelsen
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§ 7 Dnr 2016/1164

Svar på medborgarförslag om mejeriprodukter som 
upphandlas i kommunen

Beskrivning av ärendet
Ett medborgarförslag har inkommit om att Leksands kommun ska fatta 
beslut om att vid upphandling av mejeriprodukter ställa krav på svenska 
djurskyddskrav.

Svenska djurhållningskrav är ett ofta debatterat ämne gällande offentlig 
upphandling och det råder spretande rättspraxis vad som är möjligt att kräva.
Förslagslämnarens intentioner är behjärtansvärda och önskvärda i så stor 
utsträckning som möjligt, dock har riksdagen valt att ställa högre krav på 
svenska livsmedelsproducenter än vad EU gjort i dess helhet när det gäller 
ambitionen för djurskydd. Detta i kombination med att lagstiftning och 
rättspraxis inom upphandlingsområdet inte samspelar med djur-
hållningskraven har de facto lett till en situation där man så att säga 
”lagstiftat bort” svensk konkurrenskraft vid offentlig upphandling. En 
motivering är bland annat att ”alla” i ex. EU kan bedriva djurhållning enligt 
svenska krav och därmed sker ingen konkurrensbegränsning gentemot 
svenska bönder. I praktiken är dock detta givetvis omöjligt att försvara 
ekonomiskt för utländska producenter och därför sker det inte.

Det finns dock vissa teoretiska möjligheter att vid upphandling kringgå 
denna problematik genom att istället för att hänvisa till svenska 
djurskyddskrav (lagstiftning) så kan man räkna upp olika krav som har sitt 
ursprung i den svenska lagstiftningen, ex. krav på maximala transporttider, 
antibiotikaanvändning och dylikt.

Förslagsställarens yttrande i brödtexten där denne skriver ”Det gör man 
genom att välja svenska producenter […]”.är direkt konkurrensbegränsande 
enligt EG-rätten och är inget som Leksands kommun kan uttala sitt stöd för då det 
inte håller rättsligt.

Ett medborgarförslag har inkommit om att Leksands kommun ska fatta 
beslut om att vid upphandling av mejeriprodukter ställa krav på svenska 
djurskyddskrav.
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Svenska djurhållningskrav är ett ofta debatterat ämne gällande offentlig 
upphandling och det råder spretande rättspraxis vad som är möjligt att kräva.
Förslagslämnarens intentioner är behjärtansvärda och önskvärda i så stor 
utsträckning som möjligt, dock har riksdagen valt att ställa högre krav på 
svenska livsmedelsproducenter än vad EU gjort i dess helhet när det gäller 
ambitionen för djurskydd. Detta i kombination med att lagstiftning och 
rättspraxis inom upphandlingsområdet inte samspelar med djur-
hållningskraven har de facto lett till en situation där man så att säga 
”lagstiftat bort” svensk konkurrenskraft vid offentlig upphandling. En 
motivering är bland annat att ”alla” i ex. EU kan bedriva djurhållning enligt 
svenska krav och därmed sker ingen konkurrensbegränsning gentemot 
svenska bönder. I praktiken är dock detta givetvis omöjligt att försvara 
ekonomiskt för utländska producenter och därför sker det inte.

Det finns dock vissa teoretiska möjligheter att vid upphandling kringgå 
denna problematik genom att istället för att hänvisa till svenska 
djurskyddskrav (lagstiftning) så kan man räkna upp olika krav som har sitt 
ursprung i den svenska lagstiftningen, ex. krav på maximala transporttider, 
antibiotikaanvändning och dylikt.

Förslagsställarens yttrande i brödtexten där denne skriver ”Det gör man 
genom att välja svenska producenter […]”.är direkt konkurrensbegränsande 
enligt EG-rätten och är inget som Leksands kommun kan uttala sitt stöd för då det 
inte håller rättsligt.

Ny lagstiftning 
Det råder stor osäkerhet kring lagstiftningen om offentlig upphandling 
eftersom EU-direktivet numera är direkt applicerbart som gällande rätt i 
Sverige – medan Sverige dock ligger efter i lagstiftningen om ny LOU 
(lagen om offentlig upphandling). Sedan Sverigedemokraterna den 12 
september i år meddelade att de följer Alliansen och avser rösta nej till 
regerings proposition i slutet av november ser det ut som att ny lagstiftning 
på området blir ytterligare försenad. Problematiken häri ligger framförallt i 
att det i nya lagen ska ges större möjlighet till miljökrav och indirekt ”lokalt 
tänk”. 

Med andra ord har regeringen öppnat för hårdare krav på miljösidan och 
djurskydd. Hur och när det kommer ny lag inom området är dock oklart just 
nu, men kommunens upphandlingsenehet följer ärendet noggrant.

Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande från f.d. upphandlingschef Stefan Oscarsson, daterat 
2016-10-28.

Medborgarförslag, daterat 2016-09-07
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Allmänna utskottets förslag för beslut i kommunstyrelsen
1. Ta med medborgarförslagets intentioner i den kommande 

livsmedelsupphandlingen och anse medborgarförslaget besvarat.

Beslutet skickas till
Kommunstyrelsen

15



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sida
1(2)

Sammanträdesdatum
2017-01-23

Allmänna utskottet

Justeras Utdrag bestyrks

§ 8 Dnr 2016/1177

Svar på medborgarförslag om att kommunen inte 
upphandlar eller köper in burägg

Beskrivning av ärendet
Ett medborgarförslag har inkommit om att Leksands kommun ska fatta 
beslut om att inte upphandla eller köpa in burägg, detta av djuretiska skäl.

Upphandlingschefens bedömning
Detta svar från kommunens upphandlingsenhet är strikt baserat på 
upphandlingsaspekten. Det är fullt möjligt för förvaltningsorganisationen att 
göra egna val om vad som ska köpas in från ett upphandlat sortiment utifrån 
egna aspekter inom sin verksamhet.

Denna frågeställning har varit uppe som medborgarförslag två gånger 
tidigare, och det har i kommunfullmäktige fattas beslut i frågan 2011-12-05 
och 2012-09-17. I bägge dessa fall valde kommunfullmäktige att inte bifalla 
förslaget i dess helhet, utan frågan hänsköts till kommande livsmedels-
upphandling och vilka krav som då kan vara möjliga att ställa från ett 
rättsligt perspektiv.

Upphandlingschefen har tidigare lämnat tjänsteyttrande i frågan och har 
bland annat framfört följande:
”Vidare bör det varnas för att det är dålig förhandlingstaktik att innan en 
upphandling tydligt markera att det bara ”finns ett produktval” för 
avroparen. En anbudsgivare är intresserad av att tjäna pengar och om 
denne är medveten om att det finns ett policybeslut som utesluter 
valmöjligheter kommer naturligtvis priset i anbudet att sättas därefter. 
Enbart produkten ägg är ändå inte stor nog att påverka den slutliga 
utvärderingen av en varukorg vid en livsmedelsupphandling och därmed 
riskerar kommunen att få betala onödigt högt pris för ”eko-ägg” om man 
låser sig vid detta innan en upphandling.
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Vi rekommenderar Leksands kommun att fortsätta hålla öppet för 
individuella val utifrån rådande ekonomiska möjligheter för en enskild 
beställare. Detta genom att det finns såväl ”eko-ägg” som vanliga ägg att 
välja mellan från kommunens livsmedelsleverantör vilket alltså är rådande 
nuläge.”

Det råder stor osäkerhet kring lagstiftningen om offentlig upphandling 
eftersom EU-direktivet numera är direkt applicerbart som gällande rätt i 
Sverige – medan Sverige dock ligger efter i lagstiftningen om ny lag om 
offentlig upphandling (LOU). 

Slutsatsen från ett upphandlingsperspektiv är att det inte är önskvärt att ”låsa 
upp sig” till en specifik kategori, utan att det är bättre att skapa valfrihet för 
den enskilde beställaren, ex. kostavdelningen, hemkunskapen, 
äldreomsorgen, eller vem som helst som vid tillfälle väljer att köpa ägg. Inte 
heller kan det med någon som helst säkerhet sägas hur rättsläget om 
miljökrav ligger till i dagsläget.

Första halvåret 2016 köptes det in 1 783 kg ägg till ett kilopris på 19,26 
kronor vilket innebär att vi köpt in ägg för 34 340 kronor.

Om vi valt att köpa ägg enbart från frigående höns så är kilopriset 36,13 
kronor vilket skulle inneburit att vi fått betala 64 420 kronor. Detta innebär 
en högre kostnad på 30 080 kronor för halvåret. Om vi köper ungefär samma 
mängd ägg under resten av året innebär det en högre kostnad med ca 60 000 
kronor per år.

Vi har även köpt in 425 kg ägg från frigående höns under första halvåret 
2016. Dessa är inte inräknade i ovanstående kostnadsredovisning.

Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande från f.d. upphandlingschef Stefan Oscarsson, daterat 
2016-10-28.

Medborgarförslag, daterat 2016-09-12.

Allmänna utskottets förslag för beslut i kommunstyrelsen
1. Ta med medborgarförslagets intentioner i den kommande 

livsmedelsupphandlingen och anse medborgarförslaget besvarat.

Beslutet skickas till
Kommunstyrelsen
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§ 9 Dnr 2016/1379

Leksands kulturstipendium

Beskrivning av ärendet

Förslag till Leksands kulturstipendium har tagits fram

Stipendiet ska vara på 30 000 kronor och ska tillfalla en stipendiat som
 är en person, grupp eller förening
 har gjort stora insatser för kulturen i Leksand och har verkat för 

utveckling och förnyelse
 har lyft fram Leksand i sin gärning eller är starkt förknippad med 

Leksand och därigenom stärker Leksands varumärke.

Stipendiet ska användas till fortsatt utvecklingsarbete inom kulturområdet 
och att sätta kulturen i nya sammanhang.

Stipendiet kan inte sökas. Vem som helst kan nominera någon till stipendiet, 
dock inte sig själv. Stipendiater nomineras under maj månad till 
kulturchefen. 

Kulturchefen föreslår efter samråd med kommunledningen och allmänna 
utskottets presidium en kandidat som sedan beslutas av kommunstyrelsens 
ordförande. Stipendiet utdelas varje år med början 2017.

Sektorns/avdelningens bedömning
Kulturchefen har i samråd med kommundirektören sett behovet av ett 
kulturstipendium i Leksands kommun. Dels för att stärka kommunens 
varumärke i kulturella sammanhang, dels för att kunna ge större tyngd åt 
kulturella insatser

Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande från kulturchef Pär Ohlsson, daterat 2016-11-01
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Allmänna utskottets förslag till kommunstyrelsen för beslut i 
kommunfullmäktige
1. Inrätta årligt kulturstipendium från och med 2017 enligt utarbetat förslag.

Beslutet skickas till
Kommunstyrelsen
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§ 10 Dnr 2016/1259

Revisionsrapport avseende kompetensförsörjning

Beskrivning av ärendet
PWC har på kommunens revisorers uppdrag genomfört en granskning av 
kommunens kompetensförsörjning. Granskningen har genomförts genom 
intervjuer samt genom att ta del av vision, värdegrund, sektorsplan m.m. 
samt material från den externa hemsidan.

Syftet med granskningen har varit att bedöma om kommunens arbete rörande 
personal- och kompetensförsörjning samt rekrytering är ändamålsenlig och 
tillräcklig för att kunna tillgodose verksamheternas behov av 
personalresurser på kort och längre sikt. Granskningen har syftat till att 
besvara revisionsfrågan;

Har kommunstyrelsen en ändamålsenlig styrning och uppföljning av 
kompetensförsörjningen? 

PWC;s samlade bedömning efter genomförd granskning är att 
kommunstyrelsen i väsentliga delar har en ändamålsenlig styrning och 
uppföljning av kompetensförsörjningen. 

HR-avdelningens yttrande
PWC lämnar vissa rekommendationer till kommunen i sin rapport (kursiv stil 
nedan) för att ytterligare stärka styrningen och på så sätt bidra till förbättrade 
förutsättningar för den framtida kompetensförsörjningen. HR-avdelningen 
bemöter revisionens rekommendationer efter varje rekommendation.

Arbeta fram en kommungemensam strategi med tillhörande mål och 
aktiviteter för den framtida kompetensförsörjningen som ger en tydlig 
vägledning för verksamheternas arbete inom området.
HR-avdelningen arbetar aktivt med olika insatser gällande kommunens 
arbetsgivarvarumärke för att stärka detta och bidra till att kommunen 
uppfattas som en än mer attraktiv arbetsgivare. 

Sektorerna gör sedan tidigare analyser av inom vilka yrkeskategorier det 
finns behov av insatser för att vara konkurrenskraftig i framtida 
kompetensförsörjning och HR-avdelningen samordnar dessa. Bland annat 
arbetet med yrkesmässa samt praktikplatser är en del i detta arbete. 
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HR-avdelningen ser även över rekryteringsprocessen för att förstärka 
kandidatupplevelsen och därmed öka attraktionskraften. 

En kommungemensam strategi kommer att vara ett led i HR-avdelningens 
arbete för kommunens övergripande mål - att vara en attraktiv arbetsgivare.

Genomföra systematiska analyser om sjukfrånvarons orsaker inom samtliga 
verksamhetsområden. 
Statistik gällande sjukfrånvaro redogörs av HR-avdelningen i kommun-
ledningsgrupp samt i central samverkan. Alla chefer har tillgång till 
sjukfrånvaro för respektive ansvarsområde. Ansvaret ligger hos respektive 
chef, med grupp- och medarbetarkännedom, att analysera anledning till 
sjukfrånvaro för den egna enheten. 

HR-avdelningen agerar i samverkan med berörda chefer utifrån ett 
övergripande perspektiv när signaler kommer från organisationen vilket visar 
på behov av insatser eller förebyggande åtgärder. Vid sådana insatser gör 
HR-avdelningen en övergripande analys om liknande situationer 
förekommer inom olika delar av organisationen. 

Säkerställa så långt möjligt att avgångssamtal genomförs konsekvent. Chefer 
och HR-avdelningen har en viktig uppgift att informera om och uppmuntra 
till att avgångssamtal hålls och att sedan informationen tas omhand och 
analyseras. 
Mallar och rutiner för avgångssamtal finns och dessa är tillgängliga via vårt 
intranät. Dock finns ett behov av att säkerställa och informera om vikten av 
att dessa genomförs eftersom det är ett led i arbetet med vårt arbetsgivar-
varumärke. Det bör även dokumenteras om den anställde av någon anledning 
inte vill genomföra avgångssamtal med berörd chef eller med HR-
avdelningen varför en sådan checklista ska skapas.

Analysera de bakomliggande orsakerna till låga värden inom 
medarbetarundersökningen. Följ upp att åtgärder vidtas efter analyserna. 
Alla verksamheter tar del av resultatet av denna undersökning. Alla chefer 
får gemensam information om det övergripande sammanställda resultatet och 
får sedan ut resultat för respektive verksamhet att arbeta med. HR-
avdelningen gör en övergripande analys av om och varför liknande resultat 
framkommer i olika delar av organisationen och gör sedan ett förslag på 
insats och åtgärd till kommunledningen.

Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande från HR-chef Hanna Trädgårdh-Oscarsson, daterat 
2016-11-24

Revisionsrapport från kommunens revisorer, daterad 2016-10-04
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Allmänna utskottets förslag för beslut i kommunstyrelsen
1. Godkänna yttrandet och överlämna det till kommunens revisorer.

2. Översända ärendet inklusive yttrandet till kommunfullmäktige för 
kännedom.

Beslutet skickas till
Kommunstyrelsen
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§ 11 Dnr 2016/639

Belysning promenadstråk Tällberg

Beskrivning av ärendet
Elljusspåret i Tällberg har vid en besiktning 2016-04-20 blivit utdömt på 
grund av säkerhetsskäl. Det var 40 år gammalt, murkna trästolpar och 
elsäkerheten bristfällig. 

Tällbergs byamän och Upplev Tällberg AB framförde i en skrivelse 
2016-05-02 önskemål att kommunen moderniserar och utvecklar befintligt 
spår. 

Med hänvisning till besiktningen av elljusspåret beslutade fritidsavdelningen 
att riva elljusspåret på grund av säkerhetsskäl. Rivningen ägde rum under 
sommaren 2016. Allt är rivet utom inkommande el som sparats för eventuell 
nybyggnation eller annan alternativ byggnation.

Sektorns/avdelningens bedömning
Elljusspåret har varit det enda upplysta promenadstråk och motionsspår som 
funnits i Tällberg. Alla andra belysta alternativ är trafikerade vägar. Spåret 
har använts av såväl boende, besökare och gäster vid hotellen. 

Ett problem med spåren vintertid är att Tällberg ligger i söderläge och det är 
svårt med snötillgången. Säsongen för skidåkning blir oftast kort.

Fritidsavdelningen ser en stor nytta i att skapa möjligheter att förflytta sig på 
ett säkert sätt i byn. Detta gäller såväl för ortsbor, skolelever samt 
hotellgäster. Genom att upprätta ett belyst promenadstråk mellan 
majstångsplatsen till campingplatsen skapar man ett säkrare flöde i Tällberg, 
där man i högre utsträckning, slipper promenera och motionera på 
trafikerade vägar för att ta sig genom orten. 

Fritidsavdelningen har varit i kontakt med Upplev Tällberg för att få deras 
syn på möjligheten till motion och promenadstråk på orten. De anser att detta 
är av intresse då många hotellgäster rör sig på orten i samband med 
hotellvistelse. Efterfrågan på promenadstråk har ökat.

Avdelningen har vidare frågat hur Upplev Tällberg ställer sig till finansiering 
och eventuell skötsel av spår, som snöplogning och grusning, framför allt 
vintertid. 
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Detta är i nuläget nödvändigt att få hjälp med eftersom fritidsavdelningens 
saknar resurser i form av personal och fordon. Upplev Tällberg och 
fritidsavdelningen kommer att gå vidare i dessa diskussioner. 

Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande från fritidschef Torkel Holst, daterat 2016-11-25

Skrivelse från Tällbergs byamän, daterat 2016-05-02

Allmänna utskottets förslag för beslut i kommunstyrelsen
1. Ta med behovet om ett belyst promenadstråk mellan majstångsplats och 

campingplats i Tällberg i budgetprocessen för 2018-2020.

Beslutet skickas till
Kommunstyrelsen
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§ 12 Dnr 2016/1443

Informationshanteringsplaner (dokumenthanterings-
planer) för sektor vård och omsorg

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 avdelningars 
samtliga handlingstyper samt en analys över lämplig hantering av dessa. 
Utifrån industrinormer (SKLs Bevara eller Gallra skriftserie), tvingande 
lagstiftning och avdelningarnas egna behov upprättas regler kring bevarande 
och gallring (samt gallringsfrister) av dessa handlingar. 

Beslutsunderlag
Informationshanteringsplaner för sektor vård och omsorg

Allmänna utskottets förslag för beslut i kommunstyrelsen
1. Anta informationshanteringsplaner (dokumenthanteringsplaner) för 

sektor vård och omsorg.

Beslutet skickas till
Kommunstyrelsen
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§ 13 Dnr 2016/1455

Tillsyn av kommunens arkiv och informationshantering

Beskrivning av ärendet
Kommunstyrelsen är Leksands kommuns arkivmyndighet. Med hänvisning 
till arkivlagen 7§ och kommunens arkivföreskrifter är kommunstyrelsen 
förpliktigad att utöva tillsyn över de kommunala myndigheters arkiv-
bildning, arkivvård och informationshantering. 

Under 2017 och 2018 föreslås att centralarkivet utför arkivtillsyn över 
utvalda delar av kommunstyrelsens arkivbildning. De verksamheter som 
behandlar mycket individinriktad information och information som är av 
stort strategisk värde för kommunens verksamheter kommer att prioriteras i 
tillsynsarbetet. 

Tillsyn kommer främst att utföras av kommunarkivarien förutom när det 
gäller tillsyn av centralarkivet. Tillsyn av centralarkivet ska göras av en 
oberoende sakkunnig part.

Resultatet av tillsynen kommer att presenteras till kommunstyrelsen i en 
tillsynsrapport.

Beslutsunderlag
Tillsynsplan för kommunens arkivbildning och informationshantering 2017-
2018, daterat 2016-11-15

Rapportblad

Allmänna utskottets förslag för beslut i kommunstyrelsen
1. Anta förslaget till tillsynsplan av kommunens arkiv och 

informationshantering.

Beslutet skickas till
Kommunstyrelsen
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§ 14 Dnr 2016/1524

Ansökan om utökat stöd till Munthes Hildasholm i 
Leksand

Beskrivning av ärendet
Stiftelsen Munthes Hildasholm ansöker om höjt bidrag till 200 000 kronor 
om året istället för de 125 000 kronor om året som kommunen beslutat om 
fram till 2018. Munthes Hildasholm vill också att kommunen fattar beslut 
om bidrag för 2019 redan nu.

Beslutsunderlag
Skrivelse från styrelsen för Stiftelsen Hildasholm, daterat 2016-11-27

Yrkanden
Inga Westlund (V): Lämna bidrag till Munthes Hildasholm med 200 000 
kronor per år under 2017 och 2018

Propositionsordning
Ordföranden ställer punkt 1 i allmänna utskottets berednings förslag mot 
Inga Westlunds (V) förslag och finner att allmänna utskottet beslutar enligt 
beredningens förslag.

Allmänna utskottets förslag för beslut i kommunstyrelsen
1. Bibehålla bidragsnivån enligt tidigare fattat beslut till Munthes 

Hildasholm med 125 000 kronor för 2017 och 2018.

2. Inte fatta beslut om bidrag för 2019 redan nu.

3. Uppdra till kommunens evenemangslosta att fortsätta sina kontakter med 
Munthes Hildasholm

Beslutet skickas till
Kommunstyrelsen
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§ 15 Dnr 2016/1383

Representation Leksand-Tobetsu 30-årsjubileum 2017

Beskrivning av ärendet
Tobetsu och Leksand firar 30-årigt vänortstutbyte 2017. Tobetsu stad har 
bjudit in Leksands kommun att delta med max 60 personer i det ceremoniella 
jubileumsfirandet som äger rum i Tobetsu den 27-30 oktober 2017. Tobetsu 
önskar att Leksand representeras av max 30 officiella deltagare från 
Leksands kommun, företagarförening samt ungdomar. 

Tobetsu välkomnar ytterligare 30 personer i form av medföljande till 
kommunrepresentanter samt kommuninvånare som på något sätt medverkat 
eller kommer att medverka till att kontakten mellan orterna utvecklas. 
Programmet för jubiléet kommer förutom ceremoniella inslag att innehålla 
en diskussion om hur orterna kan utvecklas med hjälp av god välfärdsservice 
särskilt inom området utbildning och äldreomsorg samt framtida 
vänortsutbyte.

Sektorns/avdelningens bedömning
Internationell koordinator Lena Ryen-Laxton föreslår vilka funktioner som 
ska representera Leksands kommun. Kriterier för att ta fram förslagen har 
varit:

Kommunrepresentation
- Tobetsus önskemål på representanter (som kommer att matchas av 

representanter från Tobetsu för att möjliggöra nätverkande)

- Delaktighet i vänortsutbytets utveckling idag

- Möjlighet att skapa förutsättningar för att utveckla vänortsutbytet 
inom relevant område i framtiden

- Kompetens/utvecklingsuppdrag inom föreslagna temaområden som 
kommer att ingå i programmet. 

1. Kommunalråd/ordförande i kommunstyrelsen
2. 1:e vice ordförande i kommunstyrelsen/internationellt ansvarig 

politiker/ordförande utskottet samhällsutveckling 
3. Kommunfullmäktiges ordförande 
4. Oppositionsråd 
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5. Kommundirektör 
6. Ordförande utskottet lärande och stöd 
7. Ordförande utskottet vård och omsorg
8. Sektorschef lärande och stöd
9. Rektor på Leksands gymnasium med ansvar för elevutbyte
10. Representant för Musikskolan – lämplig ledare för ungdomar från 

Musikskolan
11. Sektorschef vård och omsorg 
12. Kulturchef 
13. Näringslivschef 
14. Internationell koordinator

Förfrågan kommer att göras till de personer som innehar ovanstående roller 
efter allmänna utskottets beslut. Om någon person inte kan tillfrågas en 
person med liknande roll och kompetens.

Ungdomsrepresentation
Internationell koordinator Lena Ryen-Laxton föreslår att 14 ungdomar från 
Leksand bjuds in enligt följande kriterier:

- God kulturrepresentant för Leksand som kan uppträda med musik, 
sång eller dans på ceremoniella programpunkter

- Delaktighet i vänortsutbytet eller annat utbyte med Japan idag

- Representant för en förening som har en motsvarighet i Tobetsu och 
som kommer att delta i programmet.

Förslagsvis får internationell koordinator i uppdrag att bjuda in dessa 
ungdomar i samråd med Musikskolan, Leksands gymnasiums rektor och 
internationellt ansvarig politiker.

Övriga officiella representanter

1. Representant för företagarföreningar. Deltar på egen/föreningens 
bekostnad

2. Öppen plats vid behov för tolk eller ungdomsledare eller liknande om 
budget medger

Övriga deltagare
Internationell koordinator Lena Ryen-Laxton föreslår att ytterligare 30 
personer bjuds in att delta i jubiléet på egen bekostnad. Deltagarna ska 
antingen vara medföljande till kommunrepresentant, vara delaktig i 
vänortsutbytet idag eller representera en förening/organisation som aktivt 
arbetar för att stärka utbytet med Japan. 
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Anmälan tas mot och hanteras av internationell koordinator. Samråd sker 
med internationellt ansvarig politiker.

Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande från internationell koordinator Lena Ryen-Laxton, daterat 
2017-01-16

Allmänna utskottets beslut
1. Representation vid jubileumsfirandet i Tobetsu sker enligt förslaget från 

internationell koordinator.

2. Uppdra till internationell koordinator att meddela förtroendevalda och 
tjänstemän från Leksands kommun att de bjuds in till jubiléet och att de 
förväntas tacka ja.

3. Uppdra till internationell koordinator att så snart som möjligt bjuda in 
övriga personer som föreslås representera Leksands kommun.

4. En definitiv namnlista på vilka personer som ska delta vid jubiléet ska 
lämnas till allmänna utskottet.

5. Vid oklarheter sker samråd med internationellt ansvarig förtroendevald.

Beslutet skickas till
Internationell koordinator Lena Ryen-Laxton
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§ 16 Dnr 2016/1465

Internkontrollplan sektor verksamhetsstöd 2017

Beskrivning av ärendet
Sektorn för verksamhetsstöd har tagit fram förslag till internkontrollplan 
2017. Kommundirektören har godkänt planen.

Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande daterat 2016-11-21
Interkontrollplan sektor verksamhetsstöd 2017

Allmänna utskottets förslag för beslut i kommunstyrelsen
1. Fastställa internkontrollplan för sektor verksamhetsstöd 2017.

Beslutet skickas till
Kommunstyrelsen
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§ 17 Dnr 2016/1580

Överenskommelse mellan förskolan och 
kulturavdelningen/biblioteket avseende litteraturprofil

Beskrivning av ärendet
En överenskommelse har gjorts mellan förskolan och kulturavdelningen/ 
biblioteket som syftar till att befästa och manifestera förskolorna i Leksands 
kommun som förskolor med litteraturprofil.

Varje förskola som uppfyller ett visst antal kriterier får en diplomering som 
bekräftar profilen. Profilen befrämjar barnens läs- och språkutveckling.

Beslutsunderlag
Överenskommelse, daterad 2016-12-06

Allmänna utskottets beslut
1. Lägga informationen till handlingarna.

Beslutet skickas till
Sektorschef samhällsutveckling

Kulturchef

Sektorschef lärande och stöd

Förskolechef
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§ 18 Dnr 2016/249

Tillägg till beslut - nya ute-tennisbanor på Siljansvallen, 
Leksand

Beskrivning av ärendet
Den 28 november 2016, § 129, fattade kommunfullmäktige beslut om att 
lämna bidrag till Leksands tennisklubb för två tennisbanor på grus med 1,1 
miljoner kronor. 

Beslutet löd enligt följande:

1. Lämna bidrag till Leksands Tennisklubb för två tennisbanor på grus med 
1,1 miljoner kronor. Bidraget avser rivning av befintliga banor, 
markarbeten, bevattningssystem samt stängsel.

2. Fritidsavdelningen stödjer Leksands Tennisklubb avseende driften med 
att slå på bevattningsanläggningen vid behov samt renhållning och 
tömning av skräp. Övrig drift och skötsel ansvarar Leksands Tennisklubb 
för.

Finansiering är beslutad i Mål och budget för 2017-2019

Sektorns/avdelningens bedömning
Det som inte framgick av kommunfullmäktiges beslut 2016-11-28 är att 
Leksands Tennisklubb själva får bekosta banläggningen av två banor för 
totalt 360 000 kronor. I övrigt är kommunfullmäktiges beslut 2016-11-28 
korrekt.

För att förtydliga detta är det lämpligt att allmänna utskottet tar ett 
tilläggsbeslut i ärendet.

Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande, daterat 2017-01-20

Allmänna utskottets beslut
1. Leksands Tennisklubb ska själva bekosta banläggningen av de två 

banorna för totalt 360 000 kronor.

Beslutet skickas till
Leksands Tennisklubb
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Fritidschef Torkel Holst
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§ 19 Dnr 2017/213

Information

Beskrivning av ärendet
Kommundirektör Göran Wigert informerar om:

 Arbete pågår med revidering av förvaltningsplan och sektorsplaner. 
Prioriterade områden är kompetensförsörjning, delaktighet och 
inflytande samt digitalisering.

 Efterverkningarna av branden vid Åhls barnakademi.

 Positiv statistik för Leksands kommun.

Allmänna utskottets ordförande Ulrika Liljeberg (C) informerar om:

 Sammanträde med Region Dalarnas direktion denna vecka.

Allmänna utskottets beslut
1. Lägga informationen till handlingarna
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