
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sida
1(2)

Sammanträdesdatum
2020-01-20

Allmänna utskottet

Plats och tid Kommunhuset i Leksand, rum Insjön, kl. 13.00-16.20
Beslutande Ledamöter

Ulrika Liljeberg (C), ordförande
Sebastian Larsson (M), 1:e vice ordförande
Viktor Zakrisson (S), 2:e vice ordförande
Kenneth Dahlström (C)
Karin Mikkonen (C)
Kia Rolands (KD)
Ingrid Rönnblad (S)

Tjänstgörande ersättare
-

Övriga närvarande Ej tjänstgörande ersättare
Mats Fogelström (C)
Aarno Magnusson (C)
Lars Halvarsson (S), ej §§ 8-15

Tjänstemän
Kommundirektör Göran Wigert
Administrativ chef Andriette Ivarsson
Trafikingenjör Lars Lindblom, § 6
Trafikhandläggare Ingrid Andrén, § 6
Socialchef Ulrika Gärdsback, § 7
Samhällsbyggnadschef, §§ 9-11

Justeringens plats och tid Leksands kommunhus, 2020-01-22 kl. 14.00

Underskrifter
Paragrafer 1-15

Ordförande
Ulrika Liljeberg (C)

Justerare
Viktor Zakrisson (S)

ANSLAG/BEVIS
Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Organ Allmänna utskottet

Sammanträdesdatum 2020-01-20

Datum då anslaget sätts upp 2020-01-23 Datum då anslaget tas ned 2020-02-13

Förvaringsplats för protokollet Administrativ service

Underskrift
Andriette Ivarsson

1



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sida
2(2)

Sammanträdesdatum
2020-01-20

Allmänna utskottet

Justeras Utdrag bestyrks

Ärendelista

§ 1 Ekonomisk rapport från 2019
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§ 4 Redovisning och utvärdering av istider i Tegera arena samt Weda Skog arena 
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§ 1 Dnr 2019/1403

Ekonomisk rapport från 2019

Beskrivning av ärendet
Vid sammanträdet redovisas månadsrapporten per den 31 oktober 2019 med 
helårsprognos samt görs en summering av det gångna året.
Enligt rapporten per den 31 oktober 2019 var prognosticerat resultat för 
kommunen -13,6 Mkr, mot budgeterat resultat -14,0 Mkr.  Resultatet 
motsvarar ett underskott på -1,5 % av skatter och generella statliga bidrag, 
mot budget -1,6 %. 
2019 års resultat efter balanskravsjusteringar prognosticeras i rapporten per 
31 oktober att bli -13,6 mkr. Underskott avses täckas upp med 
resultatutjämningsreserven (60,6 mkr reserverat) för att undvika ett negativt 
balanskravsresultat.  Dock kan maximalt 20,2 mkr i underskott täckas upp.
Vid dagens sammanträde görs även en muntlig summering av det gångna 
året. Ett preliminärt resultat för 2019 beräknas kunna meddelas muntligen till 
kommunfullmäktige vid sammanträdet den 17 februari 2020.

Beslutsunderlag
Månadsrapport per den 31 oktober 2019

Allmänna utskottets beslut
1. Lägga informationen till handlingarna.

Beslutet skickas till
Ekonomichef Lotta Zackrisson
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§ 2 Dnr 2019/258

Återrapport avseende hantering av fullmäktiges beslut 
om budget 2020-2022

Beskrivning av ärendet
I fullmäktiges beslut 2020-22, KF 2019-10-14, § 64, finns bl.a. 63 punkter 
med effektiviserings- och besparingsåtgärder. Till dagens sammanträde 
återrapporteras hur arbetet med verkställighet av beslutet fortlöper.
Samtliga sektorer arbetar löpande med att förbereda eller verkställa åtgärder 
i enlighet med fullmäktiges beslut. Avstämning sker varje vecka på 
kommunledningsgruppen. Återrapportering sker sektorsvis till utskotten 
samt för hela förvaltningen även till kommande sammanträden för 
kommunstyrelsen.
En skriftlig redovisning lämnas till kommunstyrelsens sammanträde den 27 
januari 2020.

Allmänna utskottets förslag till beslut i kommunstyrelsen
1. Godkänna rapporteringen.

Beslutet skickas till
Kommunstyrelsen
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§ 3 Dnr 2019/1016

Kommunikationspolicy och grafisk profil för Leksands 
kommun

Beskrivning av ärendet
Leksands kommun har en av kommunfullmäktige år 2012 antagen 
kommunikationspolicy samt en av kommunfullmäktige år 2013 antagen 
grafisk profil. Kommunikationspolicyn och den grafiska profilen är 
tillsammans viktiga dokument för att skapa effektivitet och enhetlighet i 
kommunikationsinsatserna och är en viktig del i arbetet med att stärka 
kommunens varumärke. 
Sedan antagandet av dessa dokument har framväxten av elektroniska 
kommunikativa möjligheter ökat och det har även påverkat användandet av 
kommunikativa kanaler. 
Kommunikationsavdelningen har av förvaltningen fått i uppdrag att 
uppdatera nu gällande grafiska profil och kommunikationspolicy, där en 
lägesrapport om arbetet med uppdraget ska redovisas till kommunstyrelsen.

Sektorns/avdelningens bedömning
Kommunikationspolicyn är ett styrdokument som gäller för alla Leksands 
kommuns medarbetare. Här finns de grunder som kommunens 
kommunikationsarbete bygger på. Policyn visar hur kommunen bäst 
planerar, genomför och utvecklar vår kommunikation. 
Kommunikationsavdelningen har påbörjat revidering av policyn. Fokus är att 
dokumentet ska vara hållbart över tid och anpassat på ett sätt så att alla kan 
ta till sig av informationen.
I kommunikationspolicyn och dess underliggande bilagor kommer 
kommunikationsavdelningen även tydliggöra ansvarsfördelningen avseende 
kommunikation samt de riktlinjer som varje avdelning behöver förhålla sig 
till avseende användandet av digitala kanaler.
Ett viktigt syfte med kommunens grafiska profil är att kommunens 
kommunikation ska bli enhetlig och lätt att känna igen. Avdelningen har 
identifierat svårigheter för medarbetarna att följa de riktlinjer som gäller i 
enlighet med policyn. Typsnitten som ingår i profilen i dag finns inte 
tillgängliga för alla system som kommunen arbetar med idag och det ger ett 
spretigt intryck. 
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Därför kommer en extern konsult tas in med uppdrag att se över typografin och 
förenkla, digitalisera och modernisera mallarna med målet att det ska vara lätt 
för alla anställda att göra rätt.

Logotyp och färgkod är starka igenkänningsfaktorer för Leksands kommun och 
kvarstår därför i enlighet med grafisk profil antagen 2013.

För att säkerställa att kommunikationspolicyn och den grafiska profilen 
efterlevs av organisationen kommer avdelningen lägga stor vikt på 
implementeringen. Ett steg i detta är att ta fram en digital utbildning där 
medarbetare och chefer lär sig förstå varför de behöver följa 
kommunikationspolicy och grafisk profil samt instruktionsfilmer som visar hur 
de använder sig av policy och mallar för grafisk profil i vardagen. 

Kommunikationsavdelningen föreslår följande tidsplan för fortsatt arbete med 
revidering av grafisk profil och kommunikationspolicy.

 16/3 Kommunikationspolicy och manual för grafisk profil behandlas i 
allmänna utskottet 

 6/4 Kommunikationspolicy och manual för grafisk profil behandlas i 
kommunstyrelsen

 4/5 Beslut tas i kommunfullmäktige

Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande, daterat 2019-12-02

Allmänna utskottets förslag till beslut i kommunstyrelsen
1. Anta tidsplan för fortsatt revidering av kommunikationspolicy och 

grafisk profil, i enlighet med förslaget.

Beslutet skickas till
Kommunstyrelsen
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§ 4 Dnr 2019/1221

Redovisning och utvärdering av istider i Tegera arena 
samt Weda Skog arena under perioden 2016-05-01 - 
2019-04-30

Beskrivning av ärendet
Allmänna utskottet beslutade 2019-10-15 att uppdra till fritidsavdelningen 
att redovisa och utvärdera de istider som disponerats i Tegera arena och 
Weda Skog arena under perioden 2016-05-01 - 2019-04-30 enligt 
kommunens hyresavtal med Leksand IF Fastighets AB gällande istider.

Sektorns/avdelningens bedömning
Sektorns bedömning är att avtalet som reglerar fördelningen av istider är 
svårtolkat och bör revideras och göras tydligare. Nuvarande avtal ger grund 
för olika tolkningar.
Enligt bifogade uträkningar får Leksands kommun under höstterminerna 
2016, 2017 och 2018 ut den istid kommunen, enligt avtalet, är berättigad till. 
Under dessa tre terminer använder hockeygymnasiet och Leksands IF:s 
ungdomsverksamhet ungefär 250 av kommunens 1 137,5 berättigade timmar 
innan avtalstidens start, det vill säga från mitten av augusti till sista 
september.
På vårterminerna får, enligt avtalet, kommunen ut för lite tid. Åren 2017 och 
2018 har kommunen rätt att disponera ytterligare 150 timmar. 2019 har 
kommunens disponibla tid minskat ytterligare och får detta år ut 350 timmar 
färre än vad avtalet avser.

Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande, daterat 2019-11-20
Redovisning av istider daterad 2019-11-20

Allmänna utskottets beslut
1. Lägga informationen till handlingarna.
2. Uppdra till allmänna utskottets ordförande och fritidschefen att föra 

dialog med Leksands IF om fördelning och utläggning av istider.
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Beslutet skickas till
Fritidschef Torkel Holst
Allmänna utskottets ordförande Ulrika Liljeberg (C)
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§ 5 Dnr 2020/43

Samverkansavtal för e-tjänstesamverkan i Dalarna

Beskrivning av ärendet
Beslut om att ingå samverkansavtal kring upphandling och drift av e-
tjänsteplattform samt utveckling av e-tjänster. Avtalet träffas mellan Mora 
kommun och 11 andra dalakommuner.
Ett e-samverkanskontor sätts upp i Mora där gemensamt finansierade 
personalresurser kommer att arbeta med koordinering av support, 
samordning av e-tjänsteutveckling samt inrättandet av ett e-samverkans-
forum för de samverkande kommunerna.
Leksand kommer även att bidra med 50 % tjänst som projektledare vid e-
samverkanskontoret, som då finansieras gemensamt av de samverkande 
kommunerna.

Sektorns bedömning
Vi vill så snabbt som möjligt komma igång med smarta e-tjänster för att 
skapa nytta hos medborgarna och öka effektiviteten hos våra verksamheter.
Genom samordnad supportfunktion gentemot driftleverantören får vi ner 
priset, och drar samtidigt nytta av andra kommuners erfarenheter. Utveckling 
av nya e-tjänster kommer att gynnas av både den centrala resursen som 
utgörs av e-samverkanskontoret samt det kontinuerliga samarbete som 
kommer att pågå i vårt e-samverkansforum.
Att Leksand har en personalresurs på plats vid e-samverkanskontoret är 
positivt. Resursen bekostas av samverkande kommuner, och kommer 
samtidigt att kunna bidra med kunskaper och erfarenheter från arbetet vid e-
samverkanskontoret här i kommunen.
Alternativet till att ingå i denna samverkan skulle vara att upphandla 
motsvarande plattform på egen hand och hantera drift och support av e-
tjänsteplattformen själva. Visst samarbete kring e-tjänsteutveckling skulle 
kunna ske inom ramen för det befintliga nätverket kring IT och digitalisering 
i Dalarna, men det bedöms inte ge samma goda resultat.
Denna samverkan bedöms alltså vara det mest effektiva sättet för Leksands 
kommun att komma igång med kvalitativa e-tjänster, internt hos 
verksamheterna och externt gentemot våra medborgare.
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Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande, daterat 2020-01-13
Samverkansavtal, E-tjänstesamverkan Dalarna (eDala)

Allmänna utskottets förslag till beslut i kommunstyrelsen
1. Anta samverksamsavtal avseende drift, förvaltning och utveckling av 

gemensam e-tjänsteplattform i Dalarna, i enlighet med förslaget.

Beslutet skickas till
Kommunstyrelsen
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§ 6 Dnr 2016/716

De enskilda vägarna i Leksands kommun – 
Redovisning av uppdrag från kommunstyrelsen     
2019-12-09

Beskrivning av ärendet
Kommunfullmäktige beslutade vid sammanträdet den 12 juni 2019, § 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.

Resultatet redovisades på kommunstyrelsens sammanträde den 12 december 
2019. I samband med detta beslutade kommunstyrelsen bl.a. att uppdra till 
förvaltningen att beräkna kostnaden för att ge alla vägtyper både vinter- och 
sommarskötsel. 
Vid dagens sammanträde föredras ärendet av trafikingenjör Lars Lindblom.

Sektorns bedömning
Bedömningen är att kommunens kostnader kan öka med ca 1,2 miljoner 
kronor per år om alla enskilda vägar ska erbjudas såväl barmarks- som 
vinterskötsel jämfört med om vissa vägar enbart erbjuds vinterskötsel. 
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Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande, daterat 2020-01-17

Allmänna utskottets beslut
1. Lägga redovisningen till handlingarna.

Beslutet skickas till
Kommunstyrelsen

12



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sida
1(1)

Sammanträdesdatum
2020-01-20

Allmänna utskottet

Justeras Utdrag bestyrks

§ 7 Dnr 2018/47

Överläggningsärende - Heltid som norm 2021

Beskrivning av ärendet
Vid kommunstyrelsens sammanträde den 9 april 2018, § 42, antogs 
handlingsplanen Heltid som norm 2021.
Projektet har kartlagt hur heltidsfördelningen såg ut i Leksands kommun 
2018 och har gjort jämförelser med hur andra kommuner arbetar med 
motsvarande fråga. Succesivt erbjuds nu heltidsanställning till allt fler 
medarbetare inom sektor vård och omsorg. 
Vid kommunstyrelsens sammanträde den 4 november 2019, § 121, gjordes 
en återrapportering av projektet. Vid sammanträdet redogjordes för effekter i 
fråga om att vara en attraktiv arbetsgivare samt påverkan på frisknärvaro, 
kvalitet och ekonomi. 
Förvaltningen ser nu över alternativen till ett fortsatt arbete med heltid som 
norm. Vid dagens sammanträde lyfts projektet som ett överläggningsärende.

Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande, daterat 2020-01-10
Förhandlingsprotokoll, daterat 2019-01-31
Rapport, daterat 2017-12-12

Allmänna utskottets beslut
1. Lägga informationen till handlingarna.

Beslutet skickas till
Sektorschef Ulrika Gärdsback
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§ 8 Dnr 2020/47

Koncernbildning - Leksands kommun

Beskrivning av ärendet
Vid kommunfullmäktiges sammanträde den 19 december 2019, § 64, 
beslutades om budget för 2020-2022. Beslutet omfattade bland annat 63 
punkter med besparings- och effektiviseringsåtgärder. 
En av punkterna (p. 54) är bildande av en kommunkoncern. Vid dagens 
sammanträde lämnar kommundirektör Göran Wigert en lägesrapport om 
bildandet av en kommunkoncern.

Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande, daterat 2020-01-20

Allmänna utskottets beslut
1. Lägga informationen till handlingarna.

Beslutet skickas till
Kommundirektör Göran Wigert
Ekonomichef Lotta Zackrisson
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§ 9 Dnr 2019/42

Statusrapport - Utredning av framtidens styrning, 
ledning och organisation av kommunens fastigheter, 
gata/park och bostadsbolag - muntlig föredragning

Beskrivning av ärendet
Vid kommunstyrelsens sammanträde den 11 mars 2019, § 20, beslutades att 
uppdra till förvaltningen att bl.a. att utreda och föreslå det lämpligaste sättet 
att organisera kommunens fastigheter och att utreda och vid behov komma 
med förslag för att renodla och utveckla Leksandsbostäder som ett modernt 
bostadsbolag.
En delrapport lämnades till kommunstyrelsen den 26 augusti 2019, § 74, och 
slutrapporten kommer att lämnas till kommunstyrelsen under våren 2020.
Vid dagens sammanträde lämnar sektorschef Åke Sjöberg en muntlig rapport 
om hur arbetet fortskrider.

Allmänna utskottets beslut
1. Godkänna redovisningen.

Beslutet skickas till
Sektorschef Åke Sjöberg
VD Leksandsbostäder AB Anders Eklund
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§ 10 Dnr 2018/1751

Information om större plan- och byggärenden

Beskrivning av ärendet
Sektorschef Åke Sjöberg informerar om bland annat följande, avseende 
större plan- och byggärenden som är på gång i kommunen:

 Rivning och sanering vid Åkerö brofäste pågår enligt plan.

 Detaljplanen när det gäller Norra Käringberget är på väg till utskottet för 
samhällsbyggnad inför ett kommande samråd.

 Detaljplan Torget är ute på samråd.

 Kommande bygge av ny sporthall i Leksand

 Moskogsvägen.

 Samarbete med Rättviks kommun inom sektor samhällsutveckling.

 Gång- och cykelvägar i Tällberg och Insjön.

Allmänna utskottets beslut
1. Lägga informationen till handlingarna. 

Beslutet skickas till
Sektorschef Åke Sjöberg
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§ 11 Dnr 2019/1017

Miljöpolicy och miljömål för Leksands kommun samt 
åtgärder för att minska engångsartiklar

Beskrivning av ärendet
I mars 2011 antog kommunstyrelsen en miljöpolicy och i november 2012 
antogs de lokala miljömålen som visar hur kommunen ska bidra till en 
hållbar utveckling. Målen består av tre delar - en energi- och klimatplan, en 
miljöplan och en naturvårdsplan. I miljömålen finns både åtgärder som ska 
utföras i den kommunala verksamheten och åtgärder som ska rikta sig till 
kommunens hela geografiska område. Åtgärderna ska utföras under tiden 
2012-2020.
I september 2019 mottog förvaltningen uppdrag av kommunstyrelsen:
- utvärdera nu gällande miljöpolicy och miljömål samt återkomma till
- kommunstyrelsen med förslag på inriktningsuppdrag, organisation, 

process och tidsplan för framtagandet av ny miljöpolicy och nya 
miljömål

- att återkomma med förslag till åtgärder och riktlinjer kring kommunens 
användning av onödiga engångsartiklar, särskilt i plast, samt förslag på 
införande av relevant källsortering för ökad återvinning i samtliga 
kommunala verksamheter.

- redovisa uppdragen i kommunstyrelsen före den 28 november
Behov att anpassa Leksands kommun till nu gällande nationella och globala 
mål framfördes också samt att en ny ambitionsnivå antas. En dialog med 
övriga samhället om ny miljöpolicy och nya miljömål poängterades liksom 
dialog kring andra samhällsutmaningar.

Sektorns bedömning
Samhällsbyggnadssektorn föreslår att:
- Naturvårdsplanen utvärderas och uppdateras under 2020. Klardatum 

december med delavstämning vid halvårsskiftet. Ansvarig för detta 
arbete är Åsa Rydell, strategisk planering.

- Miljöplanen utvärderas och uppdateras under 2020. Klardatum december 
2020 med delavstämning vid halvårsskiftet. Ansvarig avdelning miljö.
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- Energi- och klimatplanen utvärderas och uppdateras under 2020. 
Klardatum december 2020 med delavstämning vid halvårsskiftet. 
Ansvarig avdelning strategisk planering. 

- En kartläggning av inköp av onödiga engångsartiklar görs under våren 
2020 tillsammans med relevanta och genomförbara åtgärder. Klardatum 
30 juni. Ansvarig avdelning inköpsenheten.   

- En informationsinsats för införande av relevant källsortering görs 
november 2019-januari 2021. För varje arbetsplats kommer en 
avstämning att göras som ser över eventuella brister i systemet och ger 
förslag på förbättring. Klardatum januari 2021.

- En nulägesrapport för folkhälsa i Leksands kommun, inklusive förslag 
till prioriterade områden, görs under våren 2020. Klardatum 30 juni. 
Ansvarig för detta arbete är Lena Ryen. 

- En intern arbetsgrupp för hållbar utveckling skapas med uppdrag att på 
ett strategiskt plan stötta de olika processerna och avdelningarna i arbetet 
inom deras specifika områden. I gruppen ingår Åke Sjöberg (sektorschef 
samhällsutveckling), Anna Tägtström Visconti (hållbarhetsstrateg), Åsa 
Rydell (kommunekolog), Johan Lundin (upphandlare), Annika Mårs 
(miljöinspektör), Lena Ryen (folkhälsoplanerare), Ann Lendahl 
(projektledare barnkonventionen) samt eventuellt en representant från 
sektorn lärande och stöd. Styrgrupp för hållbarhetsgruppen blir 
kommunstyrelsens arbetsutskott. 

- Under arbetets gång sker kontakt och dialog med externa, lokala 
referensgrupper för ungdomar och näringsliv samt byarna via 
kommunbygderådet. I dagsläget finns ingen upparbetad referensgrupp 
för ungdomar och för näringsliv.

Samlat blir naturvårdsplanen, energi- och klimatplanen samt miljöplanen 
Leksands kommuns miljömål.

Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande daterat 2019-11-27
Miljöplan 2012-2020
Energi- och klimatplan 2012-2020
Naturvårdsplan 2012-2020

Allmänna utskottets förslag till beslut i kommunstyrelsen
1. Uppdra till förvaltningen att genomföra åtgärderna enligt sektorns 

bedömning.
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§ 12 Dnr 2020/53

Miljöting 2020

Beskrivning av ärendet
Miljötinget är Nordens största miljökonferens för unga, av unga och med 
unga. Den arrangeras för 30:e året i rad. Årets miljöting söker värdkommun 
och vill gärna fira 30-årsjubiliumet tillsammans med en kommun i Dalarna.
Miljötinget samlar ca 300 ungdomar i åldrarna 14-19 år varje år från 25 olika 
kommuner. En viktig del av Miljötingets tanke är att ungdomarna själva är 
med och planerar och utför stora delar av arrangemanget.
Fokus läggs på kunskapshöjande föreläsningar, erfarenhetsutbyte och ökad 
förståelse för miljöproblematiken. 
Ansökan om att om att ta oss an ett värdkommunskap ska vara Miljötingets 
projektledning tillhanda senast den 31 januari.

Allmänna utskottets beslut
1. Skicka vidare ärendet till kommunstyrelsen.

Beslutet skickas till
Kommunstyrelsen
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§ 13 Dnr 2019/715

Sammanställning av uppdrag från allmänna utskottet, 
kommunstyrelsen och kommunfullmäktige 

Beskrivning av ärendet
Sammanställningar har gjorts av uppdrag som lämnats till förvaltningen av 
allmänna utskottet, kommunstyrelsen och kommunfullmäktige. 
Av sammanställningarna framgår ansvarig handläggare och status för 
uppdragets genomförande. 

Beslutsunderlag
Sammanställningar av uppdrag från allmänna utskottet, kommunstyrelsen 
och kommunfullmäktige, registrerat 2019-11-28

Allmänna utskottets beslut
1. Lägga informationen till handlingarna. 

Beslutet skickas till
Administrativ chef Andriette Ivarsson
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§ 14 Dnr 2019/100

Lägesrapport inom sektor verksamhetsstöd 2019

Beskrivning av ärendet
Sektor verksamhetsstöd gör en kort skriftlig lägesrapport med ett urval av 
vad som är aktuellt för sektorn just nu. Denna lägesrapport delges utskottet 
för kännedom och möjlighet att ställa frågor.

Beslutsunderlag
Lägesrapport sektor verksamhetsstöd, daterad 2019-11-25

Allmänna utskottets beslut
1. Lägga lägesrapporten till handlingarna. 

Beslutet skickas till
Sektorschef Maria Bond
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§ 15

Information

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

 En ny Dalastrategi håller på att tas fram av Region Dalarna.

 Vi för besök av Företagarnas Dalarnas regionchef på torsdag den 23 
januari.

 Förtroendevalda i kommunfullmäktige och kommunstyrelsen är inbjudna 
till föreläsning med Anders Hansen på Tegera Arena på onsdag den 22 
januari.

 Invigning av nya förskolan Myran.

 Den 20 februari genomförs en träff med vår närpolischef.

 Kommunfullmäktiges tidigare ordförande Lasse Nygårds har gått bort.

 Positivt möte med Lantmännens Riksförbund (LRF) har genomförts.
Kommundirektör Göran Wigert informerar om:

 Fastigheten Furuhaga är såld. 

 Nuvarande avtal som kommundirektör har förlängts med ett år till 
2020-12-31 för att sedan inte förlängas mer. Rekrytering av ny 
kommundirektör påbörjas under våren.

Allmänna utskottets beslut
1. Lägga informationen till handlingarna.
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