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Ärendelista

§ 93 Hållbar finansiering och drift för M/S Gustaf Wasa
§ 94 Energitjänsteprojektet (ETP) fas 2 - slutredovisning
§ 95 Redovisning av inkomna synpunkter och klagomål (Tyck till) samt vidtagna 

åtgärder 2019 för sektor verksamhetsstöd
§ 96 Återrapport - Uppföljning av fullmäktiges beslut om budget 2020-2022
§ 97 Återrapport om hur sektorerna arbetar med anledning av resultatet i 

medarbetarenkäten
§ 98 Införande av visselblåsarfunktion
§ 99 Återrapportering enligt uppdrag från KS 2019-03-25 § 30 om resultat av 

genomlysning av individ- och familjeomsorgen - AKODO
§ 100 Revidering av avtal för Överförmyndare i samverkan i övre Dalarna
§ 101 Information om större plan- och byggärenden - Norra Käringberget
§ 102 De enskilda vägarna i Leksands kommun - Klassificering av vägtyper
§ 103 De enskilda vägarna i Leksands kommun - Avtal med vägsamfälligheterna om 

skötseln
§ 104 De enskilda vägarna i Leksands kommun - Dom från kammarrätten i Sundsvall 

om bidrag till Lantmäteriförrättning
§ 105 Indikatorer 2020
§ 106 Gemensamt formellt samråd med Svenska Förpacknings- och 

Tidningsinssamlingen AB /FTI) för kommunerna Gagnef, Leksand, Rättvik och 
Vansbro

§ 107 Ordföranden informerar
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§ 93 Dnr 2018/1583

Hållbar finansiering och drift för M/S Gustaf Wasa

Beskrivning av ärendet
Stiftelsen M/S Gustaf Wasa har från och med 2019 ansökt om ett årligt 
driftbidrag på 80 000 kronor från vardera Leksand, Mora och Rättviks 
kommuner. Bidraget är tänkt att användas till löpande underhåll och för att 
bygga upp ett eget kapital för att klara framtida större reparationer.
Kommunstyrelsen beslutade den 8 april 2019 att bevilja M/S Gustaf Wasa 
ett bidrag för 2019 med 60 000 kr under förutsättning att Mora och Rättviks 
kommuner beslutar om lägst samma belopp, vilket de gjorde.
Kommunstyrelsen beslutade också att innan ytterligare bidrag ges presentera 
planer för en hållbar finansiering för M/S Gustaf Wasa.
Förvaltningens utgångspunkt är att undersöka förutsättningarna för om och i 
så fall hur M/S Gustaf Wasa kan vara mer eller mindre intäktsfinansierad.  
Här är arrendatorn intjäningsförmåga avgörande. Avdelningens bedömning 
är att det bör vara möjligt men att arrendatorn behöver stöd från Visit 
Dalarna AB:s affärsutvecklare för att kunna uppnå en tillräckligt hög 
omsättning för att bära hela båtens driftkostnad.
Ett sådant förslag kräver att det är förankrat med samtliga berörda: Stiftelsen 
M/S Gustaf Wasa, Siljans båttrafik AB, arrendator för M/S Gustaf Wasa, 
Visit Dalarna samt med ansvariga tjänstemännen i de övriga 
ägarkommunerna Rättvik och Mora.
Förankringsprocessen är inte genomförd. Avdelningen ber att få återkomma i 
när detta i gjort. Senast 20 december för att i god tid till säsongen 2020 
kunna genomföra eventuella förändringar.

Sektorns/avdelningens bedömning
Förvaltningens utgångspunkt är att undersöka förutsättningarna för om och i 
så fall hur M/S Gustaf Wasa kan vara mer eller mindre intäktsfinansierad.  
Här är arrendatorn intjäningsförmåga avgörande. Avdelningens bedömning 
är att det bör vara möjligt men att arrendatorn behöver stöd från Visit 
Dalarna AB:s affärsutvecklare för att kunna uppnå en tillräckligt hög 
omsättning för att bära hela båtens driftkostnad.
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Ett sådant förslag kräver att det är förankrat med samtliga berörda: Stiftelsen 
M/S Gustaf Wasa, Siljans båttrafik AB, arrendator för M/S Gustaf Wasa, 
Visit Dalarna samt med ansvariga tjänstemännen i de övriga 
ägarkommunerna Rättvik och Mora.
Förankringsprocessen är inte genomförd. Avdelningen ber att få återkomma i 
när detta i gjort. Senast 20 december för att i god tid till säsongen 2020 
kunna genomföra eventuella förändringar.

Beslutsunderlag
Sammanträdesprotokoll dnr: 2018/1583 
Tjänsteutlåtande från näringslivschef Per Strid, daterat 191015

Allmänna utskottets beslut
Lägga informationen till handlingarna.

Beslutet skickas till
Näringslivschef Leksands kommun

4



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sida
1(3)

Sammanträdesdatum
2019-11-14

Allmänna utskottet

Justeras Utdrag bestyrks

§ 94 Dnr 2014/1390

Energitjänsteprojektet (ETP) fas 2 - slutredovisning

Beskrivning av ärendet
I oktober 2012 fattade kommunfullmäktige beslut om att starta ett 
energitjänsteprojekt vars syfte var att identifiera och genomföra 
energibesparande åtgärder. Ett arbete med att inventera alla fastigheter och 
presentera åtgärder för att sänka energi- och driftkostnader presenterades i 
början av 2014. 
I december 2014 fattade kommunstyrelsen beslut om att genomföra ett urval 
av energibesparande åtgärder med en total budgetomfattning på 27,2 
miljoner kronor. Anslag för projektet integrerades i den ordinarie 
budgetprocessen.
Under åren 2015-2018 genomfördes cirka 200 åtgärder i 25 fastigheter, t.ex. 
belysning, spara vatten, styr- och regleråtgärder, vindisolering m.m.
Energibesparingar
Att redovisa hur mycket en viss åtgärd gett i energibesparing är komplext. I 
projektet fanns en modell där varje byggnad fått en egen formel för att 
beräkna normal energianvändning som ställs i relation till den verkliga 
användningen och ur detta beräknas energibesparingen. 
Referensperiod, vilken används för att räkna fram skillnaden i energi- och 
vattenanvändning, är framtagen för varje enskild fastighet för en 
representativ period med ”normalanvändning” under åren 2011-2014.

Beräkningar enligt modellen för ETP  

 Före Garanterad 
besparing

Utfall % 
besparing

Minskad 
ton CO2

Besparing bas-
erat på faktiska 
mätvärden

El, 
MWh/år

2800 300 320 11%  40    17%

Värme, 
MWh/år

3500 220 390 11%  27    23%

Vatten, 
m3/år

12700 1900 3600 28%  -      32%
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Ekonomi
Projektet omfattade ursprungligen totalt 27,2 miljoner kronor fördelat på 
22,2 miljoner kronor för investeringsåtgärder och 5,0 miljoner kronor för 
underhållsåtgärder. Under projekttiden beslutades att planerad åtgärd för 
ventilation- och kylanläggning i Gästishallen, 3 165 tkr, skulle lyftas ur ETP-
projektets avtal och projekthantering. Projektbudgeten minskades till totalt 
24 035 tkr fördelat på 19 035 tkr för investeringsåtgärder och 5 000 tkr för 
underhållsåtgärder.
Projektet har varit omfattande med ca 200 åtgärder i 25 av kommunens 
fastigheter som genomförts under perioden januari 2015 till december 2017. 
Tabell - Fördelning över åtgärdernas omfattning per år uppdelat på underhåll resp. 
investering

Underhållsåtgärder Investeringsåtgärder Per år
2015 1,0 6,8 7,8
2016 1,1 2,5 3,6
2017 2,5 9,7 12,2

Totalt åtgärder: 4,6 19,0 23,6

Beslutad budget: 5,0 19,0 24,0
Avvikelse mot budget: 0,4 0,0 0,4

I underlaget för beslutade åtgärder i projektet var pay-off tiden 28 år om man 
enbart kalkylerade med besparingen på media. Orsaken till de relativt höga 
pay-off tiden var främst att hänföra till att de tekniska installationerna i våra 
fastigheter generellt var gamla och slitna och hade uppnått eller överskridit 
sin tekniska livslängd. De måste helt enkelt bytas ut även om det i sig inte 
innebar en besparing på energikostnaden. I flera fall var det även en 
förutsättning för andra åtgärder som i sin tur genererade energibesparingar. 
Flertalet av åtgärderna innebär även en resursbesparing i tid. En kalkylering 
som tar hänsyn till denna teoretiska resursbesparing visade istället en pay-off 
tid för åtgärderna med 19 år.
Vid tiden för projektbeslutet låg avtalade energipriser på en historiskt sett 
hög nivå. Därefter följde ett avtal med lägre priser ett antal år och nu har vi 
återigen ett avtal med ånyo något högre priser. Fluktuationen i prisnivåer gör 
det komplext att beräkna besparingar i faktiska kronor och omvandla till 
relevanta pay-off tider. Vi kan dock konstatera att de faktiska besparingar vi 
ser i energi- och vattenanvändning är högre än de beräknade nivåerna.
I avtalet garanterar entreprenören, Caverion, 90 % av den beräknade nivån 
på energibesparingar. Det innebär att om inte den beräknade nivån uppnås 
ersätter de oss för mellanskillnaden (vite).
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Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande från Leksandsbostäder AB med slutredovisning, fas 2, 
energitjänsteprojektet, daterat 2019-10-24 med ekonomisk redovisning per 
underhålls- och investeringsprojekt för hela projekttiden

Allmänna utskottets förslag för beslut i kommunstyrelsen
Godkänna slutredovisningen av genomfört energitjänsteprojekt.

Beslutet skickas till
Kommunstyrelsen
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§ 95 Dnr 2019/533

Redovisning av inkomna synpunkter och klagomål 
(Tyck till) samt vidtagna åtgärder kvartal 3/2019 för 
sektor verksamhetsstöd

Beskrivning av ärendet
Medborgare och brukare har möjlighet att lämna synpunkter och klagomål 
(Tyck till) till kommunen.
Förutom att ansvarig chef återkopplar till anmälaren om denna önskar detta 
så skickas åtgärdsredovisningen till respektive utskott för kännedom.

Beslutsunderlag
Redovisning av inkomna synpunkter och klagomål (Tyck till) samt vidtagna 
åtgärder kvartal 3/2019 för sektor verksamhetsstöd.

Allmänna utskottets beslut
Lägga redovisning av inkomna synpunkter och klagomål (Tyck till) samt 
vidtagna åtgärder kvartal 3/2019 för sektor verksamhetsstöd till 
handlingarna.

Beslutet skickas till
Tf sektorschef Maria Bond
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§ 96 Dnr 2019/258

Återrapport - Uppföljning av fullmäktiges beslut om 
budget 2020-2022

Beskrivning av ärendet
Den 14 oktober 2019 § 64 tog kommunfullmäktige beslut om budget för 
2020-2022. Ett beslut som innebär omorganisationer, lokal- och 
verksamhetsåtgärder för att få en budget i balans. 
Vid dagens sammanträde rapporterar kommundirektör Göran Wigert att en 
uppdaterad handling om arbetsläget för att få en budget i balans 2020 
kommer att finnas till kommunstyrelsens sammanträde den 9 december. För 
dagen finns inget nytt att återrapportera.

Allmänna utskottets beslut
Lägga återrapporteringen till handlingarna.

Beslutet skickas till
Kommundirektör Göran Wigert
Kommunstyrelsen
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§ 97

Återrapport om hur sektorerna arbetar med anledning 
av resultatet i medarbetarenkäten

Beskrivning av ärendet
Under våren 2019 genomfördes en medarbetarenkät. När det gäller frågor 
som rör arbetsglädje, möjlighet till återhämtning raster/pauser, hinna med 
arbetsuppgifter, energi kvar efter jobbet och balans mellan arbete och 
privatliv visar enkäten på låga resultat.
Vid dagens sammanträde återrapporterar HR-chef Hanna Trädgårdh-
Oscarsson om hur sektorerna arbetar med anledning av resultatet i 
medarbetarenkäten. 
Sektorerna arbetar enligt följande för att förbättra arbetsmiljön för våra 
medarbetare:

 APT – lyfter arbetsmiljön och stämmer av läget

 Prioriterings- och avstämningsmöten

 Analyserar resultat som sticker ut och försöker se samband, exempelvis 
arbetsmiljö – sjukfrånvaro

 OSA-kollen – bra råd och stöd hur chefer kan arbeta med arbetsmiljön

 Nya arbetssätt där vi nyttjar kompetenser och hjälper varandra

 Trivsel och frisknärvaro – sektor vård och omsorg har anställt en person 
under hösten 2019 som arbetar med detta och finansieras med statsbidrag

 Utbildning i förändringsarbete för kommunens chefer

Allmänna utskottets beslut
Lägga återrapporteringen till handlingarna.

Beslutet skickas till
HR-chef Hanna Trädgårdh-Oscarsson
Kommundirektör Göran Wigert
Sektorschefer
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§ 98 Dnr 2019/741

Införande av visselblåsarfunktion

Beskrivning av ärendet
HR-avdelningen har fått i uppdrag att ta fram riktlinjer för 
visselblåsarfunktion samt ge förslag på hur ärenden ska handläggas. 

Ett visselblåsarärende handlar om allvarliga oegentligheter som till exempel 
bokföringsbrott, brottslighet och mutor som inte har blivit föremål för 
polisanmälan. En visselblåsarfunktion är att ses som ett komplement 
gällande oegentligheter som inte har framkommit på annat sätt. Anmälan får 
endast göras mot person i ledande ställning, exempelvis kommundirektör, 
sektorchef, person i ledningsgrupp eller annan chef i nyckelposition. 
Anmälan kan göras anonymt. 
När ett ärende inkommer till kommunen ska en första bedömning göras om 
det rör sig om en oegentlighet som ska utredas som ett visselblåsarärende 
eller om ärendet ska avskrivas.
Ett visselblåsarärende kan utredas med intern eller extern funktion. Den 
externa funktionen består av sakkunnigt revisionsbiträde. Den interna 
funktionen består av HR-chef och sammankallande förtroendevald revisor.

Sektorns/avdelningens bedömning
Den interna funktionen ska hantera inkomna ärenden och bedöma om det är 
ett visselblåsarärende eller inte. Bedöms ärendet som ett visselblåsarärende 
ska det lämnas vidare till den externa funktionen för utredning.

Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande av HR-chef Hanna Trädgårdh Oscarsson, daterat 
2019-10-17
 Visselblåsarfunktion – hantering av ärenden, daterat 2019-09-13

Allmänna utskottets förslag för beslut i kommunstyrelsen
Införa visselblåsarfunktion i enlighet med förslaget.
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Beslutet skickas till
Kommunstyrelsen

12



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sida
1(1)

Sammanträdesdatum
2019-11-14

Allmänna utskottet

Justeras Utdrag bestyrks

§ 99 Dnr 2018/1750

Återrapportering enligt uppdrag från KS 2019-03-25      
§ 30 om resultat av genomlysning av individ- och 
familjeomsorgen - AKODO

Beskrivning av ärendet
I februari 2018 fick AKODO i uppdrag att genomföra en översyn av individ- 
och familjeomsorgen (IFO) utifrån aspekter som effektivitet och 
resursfördelning.
I samband med kommunstyrelsens beslut om vårändringsbudget den 25 mars 
2019 § 30 beslutades att åtgärder inom individ- och familjeomsorgen med 
anledning av konsultrapporten från AKODO skulle vidtas. Åtgärder som 
vidtas eller redan vidtagits ska återrapporteras till allmänna utskottet.
Vid dagens sammanträde återrapporterar sektorschef för lärande och stöd, 
Carin Fredlin, om de åtgärder som vidtagits.

Beslutsunderlag
Rapport om ”Resultat från AKODO:s genomlysning av individ- och 
familjeomsorgen 2019” från avdelningschef Zilha Fific, daterad 2019-10-14
AKODO:s rapport från översynen av effektiv organisation för individ- och 
familjeomsorgen i Leksand, daterad 2018-04-24

Allmänna utskottets beslut
Godkänna återrapporteringen.

Beslutet skickas till
Sektorschef Carin Fredlin
Avdelningschef Zilha Fific
Enhetschef Johan Jobs
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§ 100 Dnr 2019/1341

Revidering av avtal för Överförmyndare i samverkan i 
övre Dalarna

Beskrivning av ärendet
Mora, Orsa, Älvdalens, Rättviks, Leksands och Vansbro kommuner 
samverkar sedan 2011 i en gemensam organisation för utförande av 
lagstadgad överförmyndarverksamhet.
En översyn av nuvarande samverkansavtal har genomförts och förslag till 
revideringar har tagits fram.

Förslag till revideringar:
§ 1  - Tydliggörande av ansvarsfördelningen mellan det gemensamma 
överförmyndarkansliet och den enskilda samverkanskommunen 
§ 4 – Tydliggörande av vad som sker om ingen samsyn nås mellan 
samverkande kommuner gällande budgetförslag

§ 6 – Kostnadsfördelningen ändras och utgår från invånarantal i respektive 
kommun 31 december.

I nuvarande avtal utgår kostnadsfördelningen utifrån faktiskt antal ärenden. 
Det nuvarande avtalet infördes 2015 när det kom många ensamkommande 
barn vilket medförde att kostnadsfördelningen behövde ändras för att det 
skulle vara rättvist mellan kommunerna.

Idag är det väldigt få ensamkommande barn i kommunerna, ca ett per 
kommun, och därför är förslaget att återgå till grundmodellen där 
kostnadsfördelningen görs utifrån invånarantal. Det innebär en 
kostnadsökning på ca 150 tkr för Leksand och det ska arbetas in i kommande 
budgetar.

I övrigt är avtalet oförändrat.
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Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande daterat 2019-11-12
Förslag till samverkansavtal om gemensam organisation för 
Överförmyndarnas verksamhet

Allmänna utskottets förslag till kommunstyrelsen för beslut i 
kommunfullmäktige
1. Godkänna avtal mellan Mora, Orsa, Älvdalens, Rättviks, Leksands och 

Vansbro kommuner om samverkan gällande gemensam organisation för 
överförmyndarnas verksamhet.

2. Avtalet gäller från och med 2020-01-01 och ersätter det avtal som 
tidigare antagits av kommunfullmäktige i samverkande kommuner.

Beslutet skickas till
Kommunstyrelsen
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§ 101 Dnr 2018/1751

Information om större plan- och byggärenden - Norra 
Käringberget

Beskrivning av ärendet
Vid dagens sammanträde informerar plan- och kartchef Malin Bengtsson, 
stadsarkitekt Anna Ograhn och näringslivschef Per Strid om planarbetet som 
pågår när det gäller ett nytt bostadsområde som har arbetsnamnet ”Norra 
Käringberget”.
Allmänna utskottet fick information om planförutsättningar, hållbart 
beteende och ekonomisk hållbarhet.

Allmänna utskottets beslut
Lägga informationen till handlingarna.

Beslutet skickas till
Sektorschef Åke Sjöberg
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§ 102 Dnr 2016/716

De enskilda vägarna i Leksands kommun - 
Klassificering av vägtyper

Beskrivning av ärendet
Kommunfullmäktige beslutade 2019-06-12 (§ 37) att resultat av 
klassificering av vägtyper i enlighet med 2.1 i Leksands kommuns Regler för 
kommunalt stöd till enskilda vägar ska redovisas till kommunstyrelsen senast 
januari 2020.
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Sammanfattning
I regelverket delas de enskilda vägarna in i vägtyper där kommunens 
erbjudande om stöd i form av skötsel respektive ekonomiskt bidrag kopplas 
mot vägtyp enligt tabellen nedan:

Vägtyp Definition Kommunens 
åtagande

Årligt 
bidrag

Tätortsväg Väg i områden som i lokala trafikföreskrifter (LTF) klassats 
som tätbebyggt område eller anges som tätort i 
översiktsplanen. (för närvarande Leksand, Siljansnäs, 
Insjön, Tällberg, Djura)

Barmarksskötsel, 
vinterskötsel

12 kr/m

Kategori
A

Väg som fungerar som huvudväg, genomfart eller 
uppsamlingsväg för trafik i eller genom en by.

Barmarksskötsel, 
vinterskötsel

12 kr/m

Kategori
B

Utfartsväg som fungerar som utfart för minst en fastighet 
med fast boende till allmän väg, kommunal väg, tätortsväg 
eller vägkategori A. Väglängd minst 100 m.

Vinterskötsel 8 kr/m

Kategori
C

Väg som utgör länk mellan områden med fast boende eller 
till allmän väg.

Barmarksskötsel, 
vinterskötsel

12 kr/m

Vägtyp A, B och C kan ligga såväl inom som utom kommunens 
verksamhetsområde.

Inom kommunens verksamhetsområde erbjuds skötsel eller ekonomiskt 
bidrag och utanför området erbjuds ekonomiskt bidrag.
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sida
3(3)

Sammanträdesdatum
2019-11-14

Allmänna utskottet

Justeras Utdrag bestyrks

Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande, Enskilda vägar - redovisning av klassificering av vägtyper
Redovisning av resultat klassificering av vägtyper, 2019-11-07.

Allmänna utskottets förslag för beslut i kommunstyrelsen
Lägga redovisningen av klassificeringen av vägtyper till handlingarna.

Beslutet skickas till
Kommunstyrelsen
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sida
1(2)

Sammanträdesdatum
2019-11-14

Allmänna utskottet

Justeras Utdrag bestyrks

§ 103 Dnr 2016/716

De enskilda vägarna i Leksands kommun - Avtal med 
vägsamfälligheterna om skötseln

Beskrivning av ärendet
Enligt Kommunstyrelsens beslut § 71 punkt 4, 2017-05-22, så uppdrogs 
förvaltningen att utforma de avtal som ska tecknas mellan respektive 
väghållningsorganisation och Leksands kommun gällande skötsel respektive 
bidrag till skötsel av enskilda vägar.

Sektorns/avdelningens bedömning
Arbetsgruppen har utformat två avtal.  De två avtalen avser båda stöd till 
skötsel av enskilda vägar. Det ena avtalet avser bidrag i form av kommunal 
skötsel av enskilda vägar och det andra avser ekonomiskt bidrag till skötsel 
av enskilda vägar.
Avtalen baseras i sin helhet på ”Regelverket för enskilda vägar” som 
beslutades av Kommunfullmäktige 2019-06-12 § 37. 

Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande från trafikhandläggare Ingrid Andrén, daterat 2019-10-25 
Avtal – Skötsel av enskilda vägar
Avtal – Bidrag till skötsel av enskilda vägar
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sida
2(2)

Sammanträdesdatum
2019-11-14

Allmänna utskottet

Justeras Utdrag bestyrks

Allmänna utskottets förslag för beslut i kommunstyrelsen
Godkänna förslagen till avtal avseende kommunal skötsel av enskilda vägar 
respektive avtal avseende ekonomiskt bidrag till skötsel av enskilda vägar 
enligt förslag. 

Beslutet skickas till
Kommunstyrelsen
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sida
1(1)

Sammanträdesdatum
2019-11-14

Allmänna utskottet

Justeras Utdrag bestyrks

§ 104 Dnr 2016/716

De enskilda vägarna i Leksands kommun - Dom från 
kammarrätten i Sundsvall om bidrag till Lantmäteri-
förrättning

Beskrivning av ärendet
Kommunstyrelsens beslut §§ 70 och 71/2017 om de enskilda vägarna i 
Leksands kommun, fattade vid sammanträdet den 22 maj 2017, överklagades 
till Förvaltningsrätten i Falun, mål 2753-17 (laglighetsprövning). 
Förvaltningsrätten i Falun avslog i dom den 19 september 2018 
överklagandet. Förvaltningsrätten bedömde således att kommunstyrelsen 
hade rätt att fatta de överklagade besluten samt att dessa inte stred mot 
likställighetsprincipen, så som klaganden anfört. Förvaltningsrättens dom har 
överklagats till Kammarrätten i Sundsvall, som meddelat prövningstillstånd.
Kammarrätten har meddelat dom den 4 november 2019. Kommunstyrelsens 
beslut enligt § 70 som gäller bidrag för Lantmäteriförrättningar upphävs. I 
övrigt avslås överklagandet vilket innebär att § 71 som handlar om att avtal 
kan tecknas fortfarande gäller.

Beslutsunderlag
Dom från Kammarrätten meddelad den 4 november 2019

Allmänna utskottets beslut
Lägga informationen till handlingarna.

Beslutet skickas till
Trafikingenjör Lars Lindblom
Sektorschef Åke Sjöberg
Kommundirektör Göran Wigert
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sida
1(1)

Sammanträdesdatum
2019-11-14

Allmänna utskottet

Justeras Utdrag bestyrks

§ 105 Dnr 2019/1183

Indikatorer 2020

Beskrivning av ärendet
Till de 10 politiska målen för 2020 har 50 indikatorer tagits fram. 31 av 
indikatorerna har nationell jämförelse och 19 indikatorer mäts av 
förvaltningen.
Vid dagens sammanträde föredrar tf sektorschef Maria Bond, 
kvalitetsutvecklare Yvonne Thorell och kvalitetsutvecklare Lotta Arnesson 
ärendet.

Beslutsunderlag
Förslag till och indikatorer 2020

Allmänna utskottets förslag för beslut i kommunstyrelsen
Anta förslag till indikatorer för 2020.

Beslutet skickas till
Kommunstyrelsen
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sida
1(1)

Sammanträdesdatum
2019-11-14

Allmänna utskottet

Justeras Utdrag bestyrks

§ 106 Dnr 2019/1351

Gemensamt formellt samråd med Svenska 
Förpacknings- och Tidningsinsamlingen AB /FTI) för 
kommunerna Gagnef, Leksand, Rättvik och Vansbro

Beskrivning av ärendet
Ett samråd har skett mellan Svenska Föpacknings- och Tidningsinsamlingen 
AB (FTI) och Gagnef, Leksand, Rättvik och Vansbro kommuner den 16 
oktober 2019 inför FTI:s ansökan om tillstånd enligt Förordning om 
producentansvar för förpackningar 2018:1462 och Förordning om 
producentansvar för returpapper 2018:1464.
Dala Vatten och Avfall AB är ett samordningsbolag avseende avfalls- och 
VA-frågor som ägs av kommunerna Gagnef, Leksand, Rättvik och Vansbro. 
Till mötesprotokollet för det formella samrådet lämnar Dala Vatten och 
Avfall AB en separat samrådsredogörelse som en bilaga. 
Vid dagens sammanträde fick allmänna utskottets ledamöter och ersättare ta 
del av det formella protokollet samt den separata samrådsredogörelsen.

Beslutsunderlag
Mötesprotokoll från formellt samråd mellan FTI och Gagnef, Rättvik, 
Vansbro och Leksands kommuner, daterat 2019-10-16
Separat samrådsredogörelse som bilaga till protokollet från Dala Vatten och 
Avfall AB.

Allmänna utskottets beslut
Ge kommunstyrelsens ordförande i uppdrag att tillsammans med övriga 
ägarkommuner i Dala Vatten och Avfall AB avge svar på aktuellt samråd.

Beslutet skickas till
Kommunstyrelsens ordförande
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sida
1(1)

Sammanträdesdatum
2019-11-14

Allmänna utskottet

Justeras Utdrag bestyrks

§ 107

Ordföranden informerar

Beskrivning av ärendet
Vid dagens sammanträde informerar ordföranden Ulrika Liljeberg (C) om:

 Möte med Länsstyrelsen i Dalarna för att tillsammans prata med 
arbetsmarknadsminister Eva Nordmark.

 Fråga om eventuellt ungdomsråd.

 Fråga om företagsresa till kommunens vänort Aurora i Kanada.

Allmänna utskottets beslut
Lägga informationen till handlingarna.
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