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§ 56 Dnr 2020/1132

Mål- och resultatrapport för sektor verksamhetsstöd 
per den 31 augusti 2020

Beskrivning av ärendet
Mål- och resultatrapporten för period två innehåller en uppföljning av 
politiska mål, indikatorer och sektorns fokusområden. De indikatorer där det 
finns resultat för 2020 är redovisade i rapporten. Några indikatorer mäts 
senare i år eller efter årets slut. 

Beslutsunderlag
Mål- och resultatrapport för sektor verksamhetsstöd per den 31 augusti 2020.

Allmänna utskottets beslut
1. Lägga rapporten till handlingarna.

Beslutet skickas till
Sektorchef verksamhetsstöd Maria Bond
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§ 57 Dnr 2020/478

Budget 2021-2023

Beskrivning av ärendet
Förvaltningen har lämnat förslag till budgetramar för åren 2021-2023. 
Förslaget baserar sig på beslutade ramar för 2020-2022 inklusive beslutade 
åtgärder och besparingar. Justeringar har gjorts för volymer inom 
utbildningssektorn och inom sociala sektorn. Budget har även lagts för 
kapitalkostnader, samt för lönerelaterade kostnader så som kommande 
löneökningar samt pensioner. 
Vid dagens sammanträde kompletterar ekonomichef Ann-Charlotte 
Zackrisson muntligt med ny information gällande förvaltningens förslag till 
budget 2021-2023.

Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande från ekonomichef Ann-Charlotte Zackrisson, daterat 
2020-09-30
Förvaltningens förslag till mål och budget 2021-2023 inklusive 
investeringsbudget 2021-2024

Allmänna utskottets beslut
1. Uppdra till förvaltningen att sammanfatta den nya informationen 

gällande förvaltningens förslag till budget 2021-23 i ett PM och 
översända det till de politiska partierna.

2. Lägga informationen till handlingarna.

Beslutet skickas till
Ekonomichef Ann-Charlotte Zackrisson
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§ 58 Dnr 2019/1402

Finanspolicy Leksands kommunkoncern

Beskrivning av ärendet
Enligt 11 kap. 3 § kommunallagen ska fullmäktige besluta om riktlinjer för 
medelsförvaltningen och enligt 11 kap. 4 § ska fullmäktige även besluta om 
riktlinjer för medel avsatta för pensionsförpliktelser. Kommuner ska vidare 
enligt 11 kap. 2 § förvalta sina medel med god avkastning och betryggande 
säkerhet.

Sektorns/avdelningens bedömning
Ett förslag till finanspolicy har tagits fram utifrån bestämmelserna i 
kommunallagen. Dock behandlas inte förvaltning av pensionsförpliktelser då 
Leksands kommun inte har några placeringar för sina pensionsförpliktelser. 
Föreslagen finanspolicy gäller förutom primärkommunen även de helägda 
bolagen Leksandsbostäder AB och Leksand Vatten AB. 
För kapitalbindning föreslås att maximalt 33 % av lånen får förfalla inom en 
12-månadersperiod, detta för att minska risken för att inte kunna omsätta 
lånen. 
Räntebindningen, d.v.s. den genomsnittliga räntebindningstiden är satt till 
mellan 2-5 år. Detta för att få en spridning av räntan och därmed minska 
risken för snabbt stigande räntekostnader. 
Vidare tydliggörs ansvarsfördelning gällande finansiella frågor mellan 
tjänstemän och politiker. Även rapporteringens omfattning tydliggörs, detta 
är bland annat utifrån lagen (2018:597) om kommunal bokföring och 
redovisning (LKBR) där det framgår att ränte- och kapitalbindning m.m. ska 
rapporteras i årsredovisningen. 
Slutligen framgår också godkända motparter och godkända instrument för 
upplåning

Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande, daterat 2020-08-06
Förslag till finanspolicy
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Allmänna utskottets förslag till kommunstyrelsen för beslut i 
kommunfullmäktige
1. Anta finanspolicy för Leksands kommunkoncern i enlighet med 

förslaget.

Beslutet skickas till
Kommunstyrelsen
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§ 59 Dnr 2020/322

Inriktning för investeringsprocessen

Beskrivning av ärendet

Leksands kommun har en ambitiös utvecklingsagenda både för 
primärkommunen och inom bolagen. Investeringsvolymerna väntas fortsätta 
öka under kommande år med bland annat bygget av ett nytt särskilt boende, 
ny sporthall, fler bostäder samt omfattade investeringar i VA och avloppsnät. 

Väl valda och utförda investeringar är avgörande för kommunens framtida 
tillväxt, attraktionskraft och ekonomiska ställning. Därför ska alla 
investeringar planeras, kostnads- eller lönsamhetsbedömmas och följas upp. 
Leksands kommun har i likhet med många andra kommuner under åren 
sällan utnyttjat beslutad investeringsram och en rad investeringar rullas 
därför framåt i tid. Processen som den ser ut i dag med årliga anslag där 
beviljade men ej utnyttjade medel förs över via ett särskilt beslut om 
tilläggsanslag innebär att den samlade investeringsramen ofta ökar med ca 
50 % efter det att mål och budget har beslutats. Då tilläggsbeslutet enbart rör 
anslag innevarande år har modellen inneburit att även medel för kommande 
år tas med för att enklare kunna äskas över igen vid nästa årsskifte.

Målsättningen med en ny process är att tydliggöra hanteringen av 
investeringar och även få en bättre anslagsstyrning genom att tydligare skilja 
på beslutet att genomföra investeringar och ianspråktagande av anslag. 
Processen bör även tydliggöra ruiner för uppföljning och återrapportering. 

Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande, daterat 2020-09-02

Allmänna utskottets beslut
1. Uppdra till förvaltningen att återkomma med en samlad översyn av 

planerings- och investeringsprocessen. 
2. En avstämning av översynen ska ske vid allmänna utskottets 

sammanträde den 22 mars 2021.
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Beslutet skickas till
Ekonomichef Ann-Charlotte Zackrisson
Sektorchef  verksamhetsstöd Maria Bond
Kommundirektör Göran Wigert
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§ 60 Dnr 2020/796

Direktiv till tillfällig fullmäktigeberedning - 
Arvodesberedning

Beskrivning av ärendet
Förtroendevalda har rätt till skälig ersättning för de arbetsinkomster och 
ekonomiska förmåner som de förlorar när de fullgör sina uppdrag, enligt 
bestämmelser i kommunallagen. För detta ska det finnas riktlinjer för 
ersättning. Fullmäktige får även bland annat besluta att förtroendevalda i 
skälig omfattning ska få arvode för det arbete som är förenat med uppdraget 
och om ersättning för resekostnader och andra utgifter som föranleds av 
uppdraget. 
Idag gäller Bestämmelser om ekonomisk kompensation till förtroendevalda 
2019-2022, antagna av KF 2018-12-11 § 47. Regelverket innehåller bland 
annat bestämmelser om vilka sammanträden och andra förrättningar som är 
ersättningsberättigade och med hur mycket, när ersättningar ska begäras 
samt bestämmelser om ersättning för förlorad arbetsförtjänst, barntillsyn och 
årsarvoden. Till sin grundstruktur har regelverket varit oförändrat i flera 
mandatperioder, men beloppsnivåer och vilka uppdrag som är årsarvoderade 
har ändrats genom åren.
I anslutning till fullmäktiges beslut om budget 2020-2022 (KF 2019-10-14, 
§ 64) uppdrogs fullmäktiges presidium att utreda effektiviseringar inom den 
politiska organisationen. Inom ramarna för detta uppdrag mottog presidiet 
synpunkter och frågor gällande nivåer och konstruktionen för arvoden till 
förtroendevalda. I sin rapportering av uppdraget meddelade presidiet att den 
avsåg återkomma med direktiv för en fullmäktigeberedning (tillfällig) 
rörande ersättningar och arvoden till förtroendevalda. 
En fullmäktigeberedning är ett tillfälligt eller permanent politiskt organ som 
inrättas av kommunfullmäktige i syfte att bereda ett visst ärende eller en 
grupp av ärenden innan kommunfullmäktige beslutar.
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Sektorns/avdelningens bedömning
Kommunfullmäktiges presidium föreslår mot bakgrund av ovanstående att 
en tillfällig fullmäktigeberedning inrättas med uppdrag att: 

 göra en översyn av principer, regler och nivåer för ekonomiska 
ersättningar till kommunens förtroendevalda i nämnder, styrelse, bolag 
och andra organ, från och med nästa mandatperiod

 upprätta beskrivningar av uppdrag med årsarvoden och vilka övriga 
förtroendeuppdrag som förväntas följa med respektive uppdrag

 se över och vid behov föreslå ändringar i kommunens regler om 
partistöd.

Efter fullgjort uppdrag skriftligt rapportera resultatet av arbetet till 
kommunfullmäktige. 
I den slutliga rapporteringen ska ett förslag lämnas avseende nytt 
arvodesreglemente för förtroendevalda i Leksands kommun för 2023-2026.

Tidsram 
Arvodesberedningen föreslås tillsättas för tiden, 2021-01-01 — 2021-11-30. 
Delrapportering av beredningens arbete bör göras till kommunfullmäktiges 
sammanträde i juni 2021. 
Arvodesberedningens uppdrag med förslag till beslut ska lämnas i sådan tid 
att förslag till beslut kan beredas av kommunstyrelsen inför slutligt beslut i 
fullmäktige i samband med att arvodesberedningen upphör, senast vid 
utgången av november 2021.

Ledamöter och valet av dessa
Beredningen ska utgöras av nio ledamöter som väljs av fullmäktige. Varje 
parti i fullmäktige erbjuds att delta med en ledamot. Därutöver ska i 
beredningen ingå en ordförande i form av fullmäktiges ordförande. Bland de 
övriga ledamöterna utser fullmäktige en vice ordförande. Inga ersättare 
tillsätts för ledamöterna.
Valbar som ledamot i beredningen är den som är folkbokförd i kommunen, 
har fyllt 18 år och är medborgare i Sverige eller någon annan av EU:s 
medlemsstater, medborgare i Island eller Norge. För övriga utlänningar 
gäller att de varit folkbokförda i Sverige tre år i följd. 
Det innebär att kommunfullmäktige kan välja personer som inte redan är 
förtroendevalda. Genom kommunfullmäktiges val blir dessa personer 
förtroendevalda. 
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Beredningens arbetssätt 
 Beredningen ska upprätta en arbetsplan med utgångspunkt från 

fullmäktiges direktiv och beslutar hur tiden ska fördelas mellan olika 
aktiviteter. 

 Beredningen ska ses som en arbetsgrupp där de som ingår förväntas vara 
aktiva under sammanträdena och löpande förankra beredningens arbete i 
det egna partiet och inhämta synpunkter. 

 Beredningen får inhämta de upplysningar och yttranden som behövs från 
kommunstyrelsen, utskott, andra nämnder och anställda för att 
beredningen ska kunna fullgöra sitt uppdrag. 

 Beredningen är skyldig att under arbetets gång föra mötesanteckningar. 
Ordföranden ansvarar för att detta görs.

 I de fall beredningen anser sig behöva vägledning i t.ex. inriktning eller 
avgränsning ska beredningens presidium väcka frågan till 
kommunfullmäktiges och kommunstyrelsens presidier.

 Ifall beredningen anser sig behöva förlängning av uppdraget, kan 
beredningspresidiet anhålla om anstånd. Gäller anståndet två månader 
eller mindre tar fullmäktiges presidium beslut som anmäls till 
fullmäktige. Gäller anståndet tre månader eller längre tar fullmäktige 
beslut.

 Enkel majoritet gäller i fråga om vilket förslag som är beredningens och 
eventuella andra beslut som beredningen behöver fatta. Ordföranden har 
utslagsröst. 

Närvarorätt för utomstående 
Beredningen har rätt att kalla utomstående för att lämna upplysningar. 
Beredningen ska därvid vara särskilt uppmärksam ifråga om jäv och 
jävsregler. 

Medgivande till offentliga möten 
Fullmäktigeberedningens sammanträden ska normalt hållas inom stängda 
dörrar. Beredningen får dock besluta att sammanträde ska vara offentligt. 

Initiativrätt 
Tillfällig fullmäktigeberedning får inte väcka egna ärenden utöver 
uppdraget. 

Tjänstemannastöd 
För att stödja beredningen i fråga om medverkan i planering, dokumentation 
av beredningens arbete och eventuell omvärldsbevakning avsätts resurs från 
sektor verksamhetsstöd, administrativ service. 
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Stöd och upplysningar får även inhämtas från HR-avdelningen och 
ekonomiavdelningen. Tjänstemannastödet ska hanteras inom ordinarie 
verksamhet. 

Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande, daterat 2020-08-25

Allmänna utskottets förslag till kommunstyrelsen för beslut i 
kommunfullmäktige
1. Tillsätta kommunfullmäktigeberedning om arvoden under tidsperioden 

2021-01-01 — 2021-11-30.
2. Anta direktivet för den tillfälliga fullmäktigeberedningen om arvoden, i 

enlighet med förslaget.
3. Delrapportering av beredningens arbete ska ske vid kommunfullmäktiges 

sammanträde i juni 2021.
4. Arvodesberedningens uppdrag med förslag till beslut ska lämnas i sådan 

tid att förslag till beslut kan beredas av kommunstyrelsen inför slutligt 
beslut i fullmäktige i samband med att arvodesberedningen upphör, 
senast vid utgången av november 2021.

Beslutet skickas till
Kommunstyrelsen
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§ 61 Dnr 2020/1109

Överförmyndare i samverkan i övre Dalarna - 
samverkansavtal

Beskrivning av ärendet
Leksand, Mora, Orsa, Älvdalen, Rättvik och Vansbro kommuner samverkar 
sedan 2011 i en gemensam organisation för utförande av lagstadgad 
överförmyndarverksamhet. Mora kommun är värdkommun och den 
gemensamma handläggarorganisationen ingår i värdkommunens verksamhet. 
Samverkan regleras i ett samverkansavtal som antogs 2015.

Samverkanskommunerna har konstaterat behov av att tydliggöra vissa delar 
av samverkansavtalet. Det har även funnits behov av att klargöra ansvaret för 
GDPR.

Överförmyndare i samverkan har utarbetat förslag till nytt samverkansavtal. 
Avtalet har annan struktur och innehåller följande ändringar jämfört med 
gällande avtal.

 Ansvarsfördelningen mellan det gemensamma överförmyndarkansliet 
och den enskilda samverkanskommunen har tydliggjorts och 
uppdaterats i § 1.

 Det har tillkommit en ny punkt under § 1, punkt 6, ”Omfattning” som 
reglerar ansvaret för ärendehanteringssystemet.

 Det har tillkommit en ny paragraf, § 3 som behandlar 
personuppgifter/dataskyddsförordningen och som även hänvisar till 
en bilaga om ett gemensamt personuppgiftsansvar.

 Det har tydliggjorts vad som sker om ingen samsyn nås mellan 
samverkande kommuner gällande budgetförslag i § 5.

 Kostnadsfördelningen i § 7 har ändrats och återgår till grundmodellen 
där fördelningen görs utifrån invånarantal den 31 december.

 Ett tillägg gällande sanktionsavgifter och skadestånd enligt GDPR 
har lagts till i § 17, ”Avtalstid och uppsägning”.
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Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande daterat 2021-09-28
Förslag till samverkansavtal om gemensam organisation för 
överförmyndares verksamhet

Allmänna utskottets förslag till kommunstyrelsen för beslut i 
kommunfullmäktige
1. Godkänna avtal mellan Leksand, Mora, Orsa, Älvdalen, Rättvik och 

Vansbro kommuner om samverkan gällande gemensam organisation för 
överförmyndarnas verksamhet.

2. Avtalet gäller från och med den 1 januari 2021.

Beslutet skickas till
Kommunstyrelsen

14



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sida
1(2)

Sammanträdesdatum
2020-10-12

Allmänna utskottet

Justeras Utdrag bestyrks

§ 62 Dnr 2020/994

Omorganisation för bemanningsenheten

Beskrivning av ärendet
Kommunfullmäktige beslutade 25 november 2019 att ge förvaltningen i 
uppdrag att utreda hur bemanningen och vikarietillsättning lämpligast ska 
ske inom förvaltningen. Detta är en andra återrapport av utredningen. 
Förvaltningen föreslår en omorganisation av den centrala 
bemanningsenheten. Förslaget innebär att vikarietillsättning och det direkta 
medarbetaransvaret flyttas till respektive verksamhet och att övergripande 
personalfrågor vad gäller rutiner, riktlinjer, internkontroll och uppföljning 
även fortsättningsvis sköts av HR-avdelningen. 

Sektorns bedömning
Den gemensamma uppfattningen inom förvaltningen är att varje sektor bör 
hantera bemanningsfrågor och vikarieanskaffning själva. Beslutet att 
centralisera bemanningen var helt rätt när det togs för att komma tillrätta 
med framförallt de arbetsrättsliga frågorna. Nu finns upparbetade rutiner och 
systemstöd för att säkerställa att det sköts. Däremot är bedömningen att 
vikarierna bör ha en tillhörighet till en verksamhet för att underlätta för 
planering, beslut, utförande och uppföljning. Respektive sektor har bättre 
förutsättningar att arbeta med medarbetarskapet på plats.
Risk- och konsekvensanalyser är gjorda på övergripande nivå och påbörjade 
för de flesta verksamheter. Medverkar gör chefer, medarbetare och fackliga 
företrädare.
Förslagen omorganisation bedöms ge en positiv effekt på sjukskrivningar 
och arbetsmiljö, samt kommer underlätta förvaltningens arbete med ”heltid 
som norm”. 

Facklig förhandling
Övergripande omorganisation av bemanningsenheten är förhandlad på 
Central samverkan (Cesam) den 24 september 2020. 

Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande, daterat 2020-09-14
Bilaga ”Komplettering utifrån AUs möte 2020-09-14”
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Allmänna utskottets beslut
1. Lägga informationen till handlingarna.

Beslutet skickas till
Maria Bond, sektorchef verksamhetsstöd
Ulrika Gärdsback, socialchef
Hanna Trädgårdh Oscarsson, HR-chef
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§ 63 Dnr 2020/1074

HR-information 2020

Beskrivning av ärendet
Vid dagens sammanträde informerar HR-chef Hanna Trädgårdh Oscarsson 
och HR-strateg Anna Målargården om:

 Löneöversynsarbetet

 Omställningsarbetet

 Resultat medarbetarenkät

 Upphandling företagshälsovård

Allmänna utskottets beslut
1. Lägga informationen till handlingarna.

Beslutet skickas till
HR-chef Hanna Trädgårdh Oscarsson
HR-strateg Anna Målargården
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§ 64 Dnr 2020/865

Remissvar - Ökad trygghet för visselblåsare (SOU 
2020:38)

Beskrivning av ärendet
Leksands kommun har fått möjlighet att yttra sig om ”Ökad trygghet för 
visselblåsare (SOU 2020:38).
Utredningen om ökad trygghet för visselblåsare (SOU 2020:38) ger förslag 
på hur det nyligen antagna EU-direktivet om visselblåsning, som ska ge 
visselblåsare ett bättre skydd, ska genomföras i Sverige. I utredningen 
framgår att en ny lag ska ersätta den nuvarande visselblåsarlagen (2016:749). 
Den nya lagen kommer att träda ikraft den 1 december 2021

Sektorns/avdelningens bedömning
Kommunen avser att låta HR-avdelningen fortsätta utveckla hanteringen av 
visselblåsare i enlighet med aktuell lagstiftning för att öka tryggheten för de 
som nyttjar visselblåsarfunktionen och har ingen erinran när det gäller 
förslaget.

Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande av HR-chef Hanna Trädgårdh Oscarsson

Allmänna utskottets beslut
1. Leksands kommun har ingen erinran mot förslaget.

Beslutet skickas till
Regeringskansliet
Sektorchef verksamhetsstöd Maria Bond
HR-chef Hanna Trädgårdh Oscarsson
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§ 65 Dnr 2018/892

Projektet "Höra till Leksand"

Beskrivning av ärendet
Höra till Leksand var ett projekt som finansierades av Länsstyrelsen och 
pågick november 2018 till december 2019. Ansökan togs fram av 
avdelningen Familj och stöd tillsammans med sektorns kvalitetsutvecklare. 
Projektet har bestått av en projektledare med tillhörande styrgrupp med 
representanter från Familj och stöd, Kundtjänst, Västanviks folkhögskola 
och Dalarnas dövas förening. 
I Leksands kommun finns det ca 200 personer som har teckenspråk som sitt 
modersmål. 
Övergripande mål med projektet var att kartlägga de behov och insatser som 
erbjuds, samt behövs i framtiden, för att underlätta för döva i samhället. Att 
hitta vägar för att underlätta kontakten med myndigheter och övriga 
samhället, att möjliggöra att de döva kan ta del av samhällslivet, stötta dem i 
att vara självständiga och minska utanförskap samt i förlängningen uppnå 
egen försörjning.

Sektorns/avdelningens bedömning
I projektet ”Höra till Leksand” har de dövas situation i kommunen kartlagts 
med särskilt fokus på nyanlända döva. I slutrapporten kan man läsa om hur 
de dövas servicebehov ser ut, ta del av de utmaningar man upplever att 
kommunen har i sin service till döva samt ta del av olika förslag på hur 
kommunen kan förbättra sin service. 
Det är angeläget att ha vägar för att kunna möta målgruppen döva på ett 
likvärdigt sätt som med hörande. I dagens läge möter kommunen detta med 
hjälp av teckenspråkstolk fysiskt eller digitalt. Rapporten visar att det råder 
oklarheter och osäkerhet när medarbetare ska boka tolk. För att förenkla 
processen för tolkbokning och säkerställa kvalitén kommer kundtjänst under 
hösten 2020 utbildas för att därefter fasas in för att ta det övergripande 
ansvaret för administration och bokning av tolk åt medarbetarna 
organisationen.
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I rapporten efterfrågas även stöd för att få hjälp med bland annat att fylla i  
blanketter till myndigheter. Detta är en tjänst kundtjänst redan erbjuder till 
samtliga medborgare, genom tidsbokade besök. Om behovet finns av tolk 
bokas detta in. En kommunikationsinsats för att bättre nå ut med detta 
budskap kommer göras i början av 2021.      
Under våren 2020 har det arbetats för att utveckla kommunikationen till 
döva personer och personer med hörselnedsättning i våra sociala medier 
samt för att hitta en modell där större filmproduktioner som kommunen gör 
teckenspråktolkas. Rena informationsfilmer på teckenspråk har även börjat 
tas fram på regelbunden basis. Syftet är att ge tillgång till nyheter och 
samhällsinformation i videoformat löpande under året både vad gäller större 
händelser, såsom coronapandemin samt allmän information och 
nyhetsförmedling. 
I slutrapporten för projektet ”Höra till Leksand” lyfts särskilt fram fyra kon
1. Rekrytera en medarbetare med god dövkompetens till kommunens 

kundtjänst
2. Inleda dialog och se Dalarnas dövas förening som en resurs när det gäller 

exempelvis kontaktpersoner till nyanlända döva
3. Skapa ett stöttande nätverk med olika kontaktpersoner på Västanviks 

folkhögskola
4. Erbjuda en kontorsplats till Arbetsförmedlingens dövkonsulent, gärna i 

samma lokal som kommunens arbetsmarknadsenhet, AME

Förvaltningen gör följande bedömning kring hur dessa förslag ska hanteras.
I dagsläget finns ingen vakant tjänst på kundtjänst och inte heller 
budgetmässigt utrymme för att göra några ytterligare rekryteringar. Givetvis 
ska det i framtida rekryteringar tas i beaktande att god dövkompetens ska 
vara meriterande.
I rapporten framgår att man som döv upplever att man inte vill göra besök i 
kundtjänst på grund av att man behöver prata via digital tolk och inte får 
prata direkt med en person som kan teckenspråk. Den upplevelse som man 
kan identifiera från rapporten är att man tror att det är väldigt många hörande 
medborgare som fysiskt går till receptionen för att få hjälp med sina frågor. 
Denna bild överensstämmer inte med verkligheten utan det är allt färre av 
våra medborgare som fysiskt besöker kundtjänst. De använder istället andra 
kontaktvägar för att få hjälp med sina frågor. 
Bedömningen görs att denna fråga – vilken hjälp de döva önskar och har 
behov av – behöver fördjupas mer och kommer så göras i samverkan med 
Dalarnas Dövas förening och Västanviks folkhögskola.
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Kommunikationsavdelningen kommer avsätta resurs för utökad dialog med 
Dalarnas dövas förening och Västanviks folkhögskola med syfte att fördjupa 
samverkan för att utveckla service till döva. Bedömningen har gjorts att en 
viktig del för att nå ut till döva och skapa bättre förutsättningar för dem 
handlar om kommunikation. Med anledning av detta har uppdraget lagts på 
kommunikationsavdelningen.  
Arbetsförmedlingen har sedan projektet avslutades meddelat att de åter 
kommer etablera sig i Leksands kommun, vilket innebär att de då har egna 
kontorsplatser. Löpande dialog för samverkan och samarbete sker. 

Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande daterat 2020-09-14

Allmänna utskottets beslut
1. Uppdra till förvaltningen att uppmärksamma döva och hörselskadades 

situation i kommunens tillgänglighetsarbete.

Beslutet skickas till
Dalarnas dövas förening
Västanviks folkhögskola
Kommundirektör Göran Wigert
Sektorchef verksamhetsstöd Maria Bond
Sektorchef utbildningssektorn Carin Fredlin
Kommunikationschef Kristina Backlund
Enhetschef arbete och stöd David Ytfeldt
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§ 66 Dnr 2016/625

Rapportering avseende om- och tillbyggnad av Tibble 
särskilda boende

Beskrivning av ärendet
Vid dagens sammanträde rapporterar projektledare Nina Lehtonen och 
Anders Backhans från Backhans Consulting om hur arbetet med om- och 
tillbyggnad av Tibble särskilda boende fortskrider.
Som det ser ut hittills så verkar både projektets tidplan och budget hålla.

Allmänna utskottets beslut
1. Lägga rapporteringen till handlingarna.

Beslutet skickas till
Socialchef Ulrika Gärdsback
Projektledare Nina Lethtonen
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§ 67 Dnr 2020/111

Information om större plan- och byggärenden 2020

Beskrivning av ärendet
Vid dagens sammanträde informerar samhällsbyggnadschef Åke Sjöberg 
om:

 Förslag till ny Bostadsförsörjningsplan kommer under hösten

 Ny sporthall på väg att byggas i Leksand

 Nya bostadsområdet Lummerhöjden (tidigare kallat Norra Käringberget)

 Domslut från mark- och miljödomstolen när det gäller detaljplan för 
Åkerö brofäste samt Limsjöänget.

 Åtgärdsvalsstudie riksväg 70

 Åhlbyn bad- och båtplats

 Erosionshindrade åtgärder Åkersön under 2021

 Arbetsgrupper bilade när det gäller miljöplan, energi- och klimatplan 
samt natur- och friluftsplan

 Avtalssamverkan med Rättviks kommun inom samhällsbyggnadssektorn

 Limån – Utrivning av vattenkraftverk för att få vandringsvägar för 
Siljansöringen

 Uppgörelse klar från 2012 när det gäller ersättning för läckage i 
Leksandshallens bassäng efter renovering 

Allmänna utskottets beslut
1. Lägga informationen till handlingarna.

Beslutet skickas till
Samhällsbyggnadschef Åke Sjöberg
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§ 68 Dnr 2016/716

De enskilda vägarna i Leksands kommun

Beskrivning av ärendet
Kommunen har beslutat om att ansöka om lantmäteriförrättningar för att 
bilda gemensamhetsanläggningar för enskilda vägar inom byar och områden 
där Leksands kommun i dag bidrar med skötsel av enskilda vägar. 
Kommunstyrelsen har även beslutat om att kunna ge bidrag till 
förrättningskostnaden till fastigheter med fastboende (se kommunstyrelsens 
beslut den 22 maj 2017 § 70). Detta bidrag var tänkt att betalas ut som en 
klumpsumma baserat på antal fastigheter med fastboende till den 
samfällighetsförening som förvaltar gemensamhetsanläggningen.
Kommunens beslut om att ge detta bidrag överklagades där ett av skälen i 
överklagandet var att beslutet ansågs strida mot likställighetsprincipen då det 
inte omfattade alla fastigheter, utan enbart de med fastboende. Tidigare har 
förvaltningsrätten avslagit detta överklagande. Kammarrätten har gjort en 
annan bedömning och istället upphävt kommunstyrelsens beslut. Högsta 
förvaltningsrätten har inte beviljat prövningstillstånd och därmed gäller 
Kammarrättens dom, d.v.s. kommunstyrelsens beslut om att ge bidrag till de 
aktuella lantmäteriförrättningarna är upphävt.

Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande, daterat 2020-09-30

Allmänna utskottets beslut
1. Lägga informationen till handlingarna.

Beslutet skickas till
Samhällsbyggnadschef Åke Sjöberg
Trafikingenjör Lars Lindblom
Gatuchef Olle Oskarsson
Mark och exploatering David Wildemo
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§ 69 Dnr 2019/1017

Miljöpolicy och miljömål för Leksands kommun

Beskrivning av ärendet
Kommunens miljöpolicy och lokala miljömål 2012-2020 ska bidra till en 
hållbar utveckling. Miljömålen består av tre delar: en naturvårdsplan, en 
miljöplan och en energi- och klimatplan. I miljömålen finns både åtgärder 
som ska utföras i den kommunala verksamheten och åtgärder som ska rikta 
sig till kommunens hela geografiska område.
Samhällsbyggnadschef Åke Sjöberg rapporterar att förvaltningen snart är 
klar när det gäller utvärderingen av nuvarande miljömål.

Allmänna utskottets beslut
1. Lägga informationen till handlingarna.

Beslutet skickas till
Kommundirektör, Göran Wigert
Sektorschef Samhällsutveckling, Åke Sjöberg
Tf Miljöchef och Myndighetschef, Jonas Slars
Avdelningschef strategisk planering, Anna Ograhn 
Avdelningschef, Liselotte Målarbo
Kommunekolog, Åsa Rydell
Konsult, Johan Lundin
Hållbarhetsstrateg, Anna Tägtström Visconti
Fastighetschef Leksandsbostäder AB, Pelle Lindkvist
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§ 70 Dnr 2020/1093

Överläggningsärende - Instruktion kommundirektör

Beskrivning av ärendet
Enligt 7 kap. 1 § kommunallagen är det kommunstyrelsen som utser en 
direktör. Direktören ska ha den ledande ställningen bland de anställda och 
vara chef för den förvaltning som finns under styrelsen. Styrelsen ska vidare 
i en instruktion fastställa hur direktören ska leda förvaltningen under 
styrelsen. Instruktionen ska också fastställa direktörens övriga uppgifter.
Ärendet behandlas på kommunstyrelsens sammanträde den 9 november.

Allmänna utskottets beslut
1. Lägga informationen till handlingarna.

Beslutet skickas till
Kommunstyrelsen
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§ 71 Dnr 2020/1099

Remissvar - Gemensamma riktlinjer för mat och 
måltider i Dalarnas län

Beskrivning av ärendet
Offentlig Gastronomi i Dalarna har lämnat in en remiss till 
kommunförbundet om en gemensam riktlinje för mat och måltider i Dalarnas 
län. Leksands kommun har fått möjlighet att yttra sig i ärendet. Remissen ska 
besvaras senast den 31 oktober.
Sektorchef verksamhetsstöd Maria Bond redovisar förvaltningens 
synpunkter muntligt. 

Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande, daterat 2020-10-09

Allmänna utskottets beslut
1. Lägga informationen till handlingarna.

Beslutet skickas till
Sektorchef verksamhetsstöd Maria Bond
Kost- och lokalvårdschef Lotta Målarbo
Enhetschef kost Linnéa Wahl
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§ 72 Dnr 2020/1065

Sammanträdesordning 2021

Beskrivning av ärendet
Förvaltningen har arbetat fram ett förslag till sammanträdesordning 2021.

Allmänna utskottets beslut
1. Allmänna utskottet sammanträder enligt följande 2021:

18 januari
16 februari
22 mars
19 april
17 maj
16 augusti
6 september
11 oktober
9 november

2. Samtliga sammanträden börjar kl. 13.00 om inget annat anges i kallelsen.
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§ 73 Dnr 2020/190

Lägesrapport sektor verksamhetsstöd 2020

Beskrivning av ärendet
Sektor verksamhetsstöd har sammanfattat en lägesrapport om vad som är på 
gång inom sektorn. Förutom det som anges i rapporten informerar sektorchef 
verksamhetsstöd om följande:

 Handlingshjälpen som infördes i samband med coronapandemin fasas in 
i ordinarie verksamhet

 Kundtjänsten har få besök i receptionen och desto fler via telefon och 
mejl. Kundtjänsten har inlett ett samarbete med Leksandsbostäder AB 
och Hedemora kommun när det gäller att hjälpa varandra vid t.ex. 
verksamhetsmöten och arbetsplatsträffar.

 Rekrytering av IT-chef och IT-samordnare pågår.

 Mejlen flyttades till molnet den 3-4 oktober.

 Partikelmätning ska ske i ett rum hos administrativ service.

 Upphandling av nya bilar och leasingavtal pågår.

  Vi har fått ett vite utbetalt med anledning av förseningar av elevdatorer.

Beslutsunderlag
Lägesrapport daterad 2020-08-03

Allmänna utskottets beslut
1. Lägga lägesrapporten för sektor verksamhetsstöd till handlingarna.

Beslutet skickas till
Sektorchef verksamhetsstöd Maria Bond
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§ 74

Information

Beskrivning av ärendet
Under denna punkt finns möjlighet för utskottets deltagare samt 
kommundirektör att lämna information till utskottet.
Vid dagens sammanträde informerar sektorchef verksamhetsstöd Maria 
Bond om förvaltningens samverkansorganisation när det gäller beredskaps- 
och säkerhetsfrågorna. Organisationen är förhandlad och började gälla den 1 
oktober 2020.

Allmänna utskottets beslut
1. Lägga informationen till handlingarna.
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§ 75 Dnr 2016/462

Ny sporthall i Leksands kommun

Beskrivning av ärendet
Den slutliga kostnadskalkylen för byggnation av ny sporthall i Leksand 
beräknas till 64 miljoner kronor inklusive byggherrekostnader jämfört med 
uppskattad budget om 60 miljoner kronor som låg till grund till preliminärt 
positivt besked för byggnation som gavs i kommunstyrelsen juni 2020.

Sektorns/avdelningens bedömning
Framtagen kostnad för byggnation av sporthall är högre än vad som 
bedömdes vid den preliminära kostnadskalkylen som togs fram och 
presenterades i juni 2020.
Sektorn bedömer att den nu framtagna och genomarbetade kalkylen är den 
realistiska bilden av kostnaden för att bygga den sporthall som efterfrågas 
och som kommer att vara av högkvalitet och med låga driftskostnader där 
funktionen satts i fokus.
Den nya hallen kommer att mycket väl svara mot de behov som finns och då 
främst för innebandyns och skolans verksamheter.
Vid ett positivt beslut beräknas sporthallen stå helt klar till höstterminen 
2022.

Finansiering 
Föreslagen byggnation beräknas kosta 64 miljoner kronor inklusive 
byggherrekostnader.
I investeringsbudget fördelas kostnaden på åren 2020-2022 med 9 miljoner 
kronor, 23 miljoner kronor respektive 32 miljoner kronor.  Beslutet 
förutsätter att kommunfullmäktige beslutar i enlighet med denna del i 
förvaltningens förslag till mål och budget 2021-2023.
På driftsidan byggs hallen energisnål och med lätt rengörbara ytor och 
smarta lösningar för enkel skötsel. Bedömningen är att driftkostnad inklusive 
personal men exklusive avskrivningar och räntor ligger på 600 000 kronor/år 
som ska arbetas in i driftbudgeten från och med 2022 halvår.
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Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande, daterat 2020-10-06
Powerpoint presentation, daterad 2020-09-24 

Yrkande
Viktor Zakrisson (S): Bifall till förvaltningens förslag.

Allmänna utskottets förslag för beslut i kommunstyrelsen
1. Inleda fas 2 av byggnation av ny sporthall, i enlighet med gällande 

kontrakt.

Beslutet skickas till
Kommunstyrelsen
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