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§ 1 Dnr 2021/31 

Ekonomi 2021 

Beskrivning av ärendet 
Ekonomichef Ann-Charlotte Zackrisson informerar om tekniska justeringar 
för budget 2021, de ekonomiska processerna under året, ekonomi-
avdelningens prioriteringar samt frågetecken inom investeringsprocessen 
som behöver klargöras. 

Allmänna utskottets beslut 
1. Lägga informationen till handlingarna. 

Beslutet skickas till 
Ekonomichef Ann-Charlotte Zackrisson
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§ 2 Dnr 2020/1182 

Ansökan om kommunal borgen för Sätergläntan 
Institutet för Slöjd och hantverk 

Beskrivning av ärendet 
Sätergläntan, institutet för slöjd och hantverk, har i en skrivelse den 30 
september 2020 ansökt om kommunal borgen. Under december och januari 
har Leksands sparbank och kommunen haft ett par gemensamma möten med 
Sätergläntan för att följa upp läget och bedöma likviditetsbehovet och 
verksamhetens ekonomiska förutsättningar.  
Sätergläntan inkom den 11 januari 2021 med en reviderad ansökan om 
borgen på 1,3 mkr vilken ersätter tidigare ansökan på 2,5 miljoner kronor.   
Sätergläntan har sedan tidigare en kommunal borgen, varav den senaste 
beviljades i januari 2019. Det nu gällande borgensbeslutet har en gradvis 
nedtrappning. Borgensåtagandet uppgick till 600 000 kronor under  
2019-04-01—2020-03-31, 400 000 kronor under 2020-04-01—2021-03-31 
och under perioden 2021-04-01—2022-03-31 uppgår borgen till 200 000 
kronor. 
De villkor som ställts för borgensåtagandet har efterlevts och de flesta 
åtgärderna i handlingsplanen har verkställts och verksamheten utvecklades 
positivt fram till våren 2020. Sätergläntan har därför inte behövt utnyttja 
krediten.  
Verksamheten har nu i mycket hög utsträckning påverkats av covid-19 
genom minskat antal elever på både sommarkurserna och 
läsårsutbildningarna vilket bland annat inneburit en återbetalningsskyldighet 
för redan utbetalde bidrag från Myndigheten för Yrkesutbildning  
Kraftiga besparingar har gjorts under året men verksamheten förväntas ändå 
gå med ett större underskott både 2020 och 2021. För att säkra verksamheten 
ansöker Sätergläntan därför om en kommunal borgen för att trygga 
likviditeten under den uppkomna situationen och för att säkerställa en 
långsiktigt hållbar utveckling för Sätergläntan.   
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Sektorns/avdelningens bedömning 
Utmaningar med resultat och likviditet 
Sätergläntan har drabbats hårt av effekterna av covid-19, både genom de 
restriktioner som införts för resor och sammankomster men även genom 
ökad konkurrens från andra utbildningar där utbudet har ökat som en åtgärd 
för att bromsa arbetslösheten och bidra till omställning.  
Sätergläntan konstaterar själva att en del studenter troligtvis har valt mer 
traditionella utbildningar i och med den annalkande lågkonjunkturen.  
Prognosen pekar på ett underskott på ca 0,9 miljoner kronor 2020 och 1,5 
miljoner kronor 2021 och en kredit kommer troligen vara nödvändig för att 
verksamheten ska kunna fortleva. Banken kommer inte ställa ut ytterligare 
kredit utan säkerhet utöver de 500 000 kronor som Sätergläntan idag har som 
checkkredit. De fastigheter Sätergläntan äger är redan relativt högt belånade 
och det finns därmed inget utrymme att ta upp ytterligare lån med 
fastigheterna som säkerhet.  
Föreningen får statsbidrag för att genomföra kurser och detta bidrag betalas 
ut månadsvis baserat på föregående års verksamhet. Bidraget är preliminärt 
och justeras i december beroende på utfall. Detta innebär att även om antalet 
studenter och kursdeltagare ökar rejält under 2022 kommer det fulla bidraget 
att utbetalas först i december 2022. Det är bland annat detta som gör att man 
har utmaningar med likviditeten i princip hela 2022 även om resultatet 
vänder. Även tidpunkten för faktureringen av framförallt sommarkurserna 
påverkar likviditeten för föreningen.  
Utan tillskott av likviditet kommer föreningen sannolikt behöva ansöka om 
konkurs eller rekonstruktion under 1:a halvåret 2021. Styrelsen har 
diskuterat frågan om rekonstruktion av verksamheten och bedömt att detta 
inte är en framkomlig väg då tillgångarna troligen skulle splittras upp och 
realiseras.   
Förutsättningar att vända utvecklingen 
Sätergläntan hade 2019 ett av sina bästa år verksamhets- och 
lönsamhetsmässigt. Föreningen har även en ny ledning och en aktiv styrelse 
som tagit tag i den strategiska planeringen och arbetar aktivt för att öka 
intäkterna och diversifiera finansieringen. Till följd av den uppkomna 
situationen har föreningen vidtagit både kortsiktiga och långsiktiga åtgärder 
för att reducera kostnader och effektivisera verksamheten, vilket kommer ge 
resultat även framgent.  
 
Den strategiska planen föreningen arbetar efter där verksamheten till 2022 
ska generera ett överskott bedöms vara realistisk. Det är samtidigt svårt att 
förutsäga framtida intresse för de utbildningar Sätergläntan erbjuder och om 
satsningen på ökad kommersiell verksamhet kommer att lyckas.  
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Sätergläntan kommer ansöka om amorteringsfrihet även för 2021 från 
Leksands Sparbank och Almi, och efter dialog med banken är bedömningen 
att amorteringsfrihet kommer beviljas, då det finns en tydlig ambition kring 
ett gemensamt ansvar. Vidare kommer korttidsarbete tillämpas till och med 
juni 2021 och en ny ansökan om omställningsstöd lämnas in. Föreningen 
arbetar aktivt med att hitta ytterligare finansiering och utnyttjar de 
stödåtgärder som finns att tillgå.  
Sätergläntan har en relativt stark balansräkning och klarar ett par år med 
underskott. Likviditeten är det som är utmaningen de närmaste två åren.  
Förutsättningar för kommunal borgen 
Leksands kommun är medlem i Sätergläntans ekonomiska förening. 
Sätergläntas verksamhet är värdefull både nationellt, regionalt och för 
Leksands kommun. Verksamheten är ett viktigt besöksmål och stärker 
attraktiviteten i kommunen samtidigt som man erbjuder unik utbildning 
inom högt specialiserade hantverksyrken.  
Verksamheten är icke vinstdrivande och fyller en viktig samhällsfunktion 
inom kommunen och uppfyller därmed förutsättningarna för att kunna 
erhålla ett kommunalt borgensåtagande.  
Samlad bedömning 
Ekonomiavdelningen bedömer att ett borgensåtagande innebär en risk mot 
bakgrund av det snabba intäktsbortfall föreningen drabbats av. Framtiden är 
osäker både vad gäller utvecklingen av pandemin, konjunkturen och antalet 
sökande till de kurser skolan erbjuder.  
Sätergläntan var samtidigt på väg att bygga upp en mer solid ekonomisk bas 
innan pandemin bröt ut. Avdelningen gör därför bedömningen att det finns 
goda förutsättningar för föreningen att komma tillrätta med de ekonomiska 
problem man har under 2020–2021 redan under 2022, även om problemen 
med likviditeten följer med in i 2022. Läget har förbättrats under hösten och 
föreningen har beviljats omställningsstöd och den reviderade ansökan om 
borgen bygger på att föreningen erhåller amorteringsfrihet från Leksands 
Sparbank och Almi. Avdelningen gör därför bedömningen att kommunen 
kan ingå ett borgensåtagande som trappas ner gradvis från 2023. 
Föreningen har under december och januari arbetat med olika scenarier och 
har en bra beredskap och planering framåt. Ansökan om borgen tar inte höjd 
för det värsta scenariot man skisserat på då bedömningen är att det i så fall 
kommer krävas en total omställning av verksamheten.   
Ett borgensåtagande bör täcka de behov verksamheten har och vara så 
långsiktigt att det finns förutsättningar för verksamheten att vända 
utvecklingen och återbetala krediten.  
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Ett åtagande bör därför uppgå till 1,3 miljoner kronor 2021 och 2022 för att 
sedan minska till 800 000 kronor från 2023, 300 000 från 2024 och helt 
avslutas den 31 december 2024. Faller det bästa scenariot ut kommer hela 
krediten troligen inte behöva utnyttjas.  
Borgensåtagandet förutsätter att verksamheten utvecklas väl och att de 
ekonomiska åtaganden mot banken fullföljs enligt de lånedirektiv som nu 
gäller och att ekonomisk information skickas kvartalsvis till kommunen och 
till Sätergläntans bankkontakt. Ett nytt åtagagade ersätter det nu gällande 
beslutet. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteutlåtande daterat 2021-01-11 
Ansökan om kommunalt borgenslöfte 2020-09-30 
Ansökan om kommunalt borgenslöfte 2021-01-11 
Handlingsplan efter Coronakrisen – komplettering 
Budget 2021–2022 
Tre budgetalternativ 2021 

Allmänna utskottets förslag till kommunstyrelsen för beslut i 
kommunstyrelsen 
1. Bevilja Sätergläntan ett totalt borgensåtagande på 1,3 miljoner kronor 

under 2021 och 2022. Under 2023 uppgår åtagande till 800 000 kronor, 
under 2024 till 300 000 kronor för att avslutas helt den 31 december 
2024. Det nya beslutet ersätter kommunfullmäktiges beslut  
2019-02-18 § 4.  

2. Borgensåtagandet förutsätter att verksamheten utvecklas väl och att 
ekonomiska åtaganden mot banken fullföljs enligt de lånedirektiv som nu 
gäller och att ekonomisk information skickas kvartalsvis till kommunen 
och till Sätergläntans bankkontakt. 

3. Utse kommundirektör Caroline Smitmanis Smids att underteckna/ 
firmateckna borgenshandlingarna. 

Beslutet skickas till 
Kommunstyrelsen
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§ 3 Dnr 2020/1200 

Utökning av aktieägarkapital Dala Vatten och Avfall AB 

Beskrivning av ärendet 
Dala Vatten och Avfall AB 556714-8555 har inkommit med en begäran om 
utökat aktiekapital.  
På styrelsemötet den 16 september 2020 beslutade styrelsen att uppdra åt VD 
att föreslå att respektive kommun ökar sitt aktiekapital från 170 000 kronor 
till 1 000 000 kronor. Förslaget innebär att aktiekapitalet i bolaget ökar från 
680 000 kronor till 4 000 000 kronor. 
Dala Vatten och Avfall AB har idag ett relativt lågt aktiekapital och bedömer 
att man saknar utrymme för nödvändiga investeringar. Bolaget har inte 
möjlighet att bygga likviditet genom resultat. Trots förskottsfakturering från 
teknikbolagen förekommer problem att hantera betalning av större 
leverantörsfakturor vid månadsskiften.  
Förutom låg likviditet innebär det låga aktiekapitalet att periodisering av 
större leverantörsfakturor som inkommer efter månadsfakturering kan leda 
till att kontrollbalansräkning ska upprättas. 
Bolaget har bedömt tre olika alternativ för att stärka likviditeten vilka 
redovisas nedan.  

 Öka aktiekapitalet från 680 000 kronor till 4 000 000 kronor genom 
nyemission.  

 Öka förskottsfaktureringen till teknikbolagen, förslagsvis en 
fördubbling av tidigare nivå från 3 700 000 kronor till 7 400 000 
kronor.  

 Öka extern upplåning. Dala Vatten och Avfall AB har per den 31 
december 2019, 27 725 000 kronor i extern upplåning och amorterar 
600 000 kronor per år, vilket innebär att amorteringen är något lägre 
än avskrivningskostnaden som är 700 000 kronor per år. Det finns 
sedan tidigare beslut på kommunal borgen från de fyra ägar-
kommunerna som uppgår till 30 000 000 kronor. 
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Dala Vatten och Avfall AB förordar är en utökning av aktiekapitalet och en 
ändring av det gemensamma aktieägaravtalet.  

Ekonomiavdelningens bedömning 
Bolaget har idag problem med likviditeten och att öka förskottsfaktureringen 
innebär ytterligare administration. En höjning av aktiekapitalet är en smidig 
lösning för att komma tillrätta med likviditetsproblemet. Bolagets 
aktiekapital är relativt lågt och höjningen innebär att Leksand Vatten AB 
skulle öka sitt aktiekapital med ytterligare 830 000 kronor. Höjningen 
innebär inga ökade kostnader för kommunen.    
Ekonomiavdelningen bedömer därför att förslaget om utökat aktiekapital bör 
beviljas och att aktieägaravtalet revideras enligt förslag. Leksand Vatten AB 
är aktieägare och höjningen kommer ske via Leksand Vatten AB.    
Beslutet om utökning av aktiekapital förväntas fattas på stämman 2021.  

Beslutsunderlag 
Tjänsteutlåtande daterat 2020-11-24 
Reviderad tjänsteskrivelse daterad 2020-10-26 
Förslag till reviderat aktieägaravtal  

Allmänna utskottets förslag till kommunstyrelsen för beslut i 
kommunfullmäktige 
1. Leksands kommun godkänner en höjning av aktiekapitalet via Leksand 

Vatten AB samt revidering av aktieägaravtalet, under förutsättning att 
övriga kommuner fattar likalydande beslut. 

2. Uppdra till kommunens ombud att på kommande bolagsstämma för Dala 
Vatten och Avfall AB, rösta för utökning av aktiekapitalet till 4 000 000 
kronor och revidering av aktieägaravtalet i enlighet med förslag. 

Beslutet skickas till 
Kommunstyrelsen
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§ 4 Dnr 2020/1134 

Biblioteksplan 2021-2024 

Beskrivning av ärendet 
Biblioteksplanen 2017-2020 som antogs av kommunfullmäktige 2016 
behöver revideras. Bibliotekslagen (SFS 2013:801) säger att kommuner och 
regioner ska anta biblioteksplaner för sin verksamhet inom biblioteks-
området.  
Leksands kommun har valt att revidera vår biblioteksplan var fjärde år i 
mitten av varje mandatperiod. 
I biblioteksplanen finns målen för arbetet fram till 2024. Genomförda mål 
från biblioteksplanen 2017-2020 redovisas som en bilaga till biblioteksplan 
2021-2024. 

Sektorns/avdelningens bedömning 
Arbetet med läsfrämjande på alla nivåer fortsätter som tidigare. Vi har en 
hög och realistisk nivå utifrån våra förutsättningar. 
Kulturavdelningen håller på att ta fram en utvecklingsplan för Leksands 
bibliotek. Vi vill hålla oss i framkant vad gäller våra besökare och deras 
behov. Till detta behövs en funktionell och flexibel lokal. Även den digitala 
delen kommer få en översyn. 
Framtiden 
 En uppdatering och anpassning av lokaler, inredning och tekniska 

lösningar för att bättre möta behoven hos dagens biblioteksbesökare 
 En översyn av arbetsmiljön och ombyggnad samt underhåll av den 

interna delen av biblioteket inför samarbetet inom Dalabiblioteken 
 Fortsatt fokus på att förmedla läsglädje! 
 
”Dalabiblioteken” är ett samarbete mellan Dalarnas femton 
kommunbibliotek. Sedan några år tillbaka pågår ett samverkansprojekt 
mellan Dalarnas alla kommuner. Syftet är att ge Dalarnas invånare samma 
tillgång till böcker och andra medier oavsett var i länet de bor. Invånarna 
kommer själva att kunna gå in på en gemensam bibliotekswebb för att söka 
och beställa böcker från vilket bibliotek i länet som helst. 
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Det första steget är skapa den gemensamma bibliotekswebben samt dela 
bibliotekssystem och låntagarregister. De gemensamma resurserna utnyttjas 
på ett bättre sätt och medarbetarnas kompetenser stärks. På så sätt säkras den 
fortsatta utvecklingskraften av bibliotekens tjänster i framtiden.  

Genom samverkan stärker biblioteken också människors rätt till information, 
kunskap och kultur och de får bättre förutsättningar att vara delaktiga i det 
demokratiska samhället. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteutlåtande från bibliotekschef Mats Brandt, daterat 2020-12-10 
Förslag till Biblioteksplan 2021-2024 

Allmänna utskottets förslag till kommunstyrelsen för beslut i 
kommunfullmäktige 
1. Anta biblioteksplan 2021-2024 

Beslutet skickas till 
Kommunstyrelsen

11



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 
1(3) 

Sammanträdesdatum 
2021-01-18 

 
  

Allmänna utskottet   

 
Justeras Utdrag bestyrks 
  

§ 5 Dnr 2016/1365 

Samfond A 20 – utredning kring medborgarförslag om 
stipendium för elever inom gröna näringar 

Beskrivning av ärendet 
Leksands kommun mottog 2016-11-23 ett medborgarförslag som innebar 
önskemål om att Leksands kommun återöppnar stipendierna B11, B52 och 
B62 alternativt att Leksands kommun ändrar villkoren för stiftelse A20 så att 
gymnasieelever från Leksand som utbildas i de gröna näringarna kan ansöka 
om stipendier. 
Kommunfullmäktige beslutade 2018-02-19 att utredning av möjligheterna att 
kunna dela ut medel från kommunstyrelsens stipendiefond A20 även till 
gymnasieelever inom gröna näringar skulle genomföras. 
Ärendet har utretts utifrån bestämmelser från Kammarkollegiet och gäller nu 
ansökan om ny permutation enligt 6 kapitlet 1 § Stiftelselagen för:  
Stipendiestiftelsen Samfond A20 för att kunna genomföra den ändring av 
föreskrifter som krävs för att även gymnasieelever inom gröna näringar ska 
kunna söka stipendiemedel. 
Föreligger förslag på följande ordalydelse i föreskrifterna i samfonden A20: 
Disponibel avkastning skall användas till förmån för elever mantalsskrivna i 
kommunen som genomgår fortsatt utbildning utöver grundskola inklusive 
gymnasieelever i Leksands kommun som studerar inom gröna näringar. 
Avkastningen får ej användas för att täcka behov som enligt lag skall 
tillgodoses med utdebiterade medel. 

Sektorns/avdelningens bedömning 
Leksands kommun, kommunstyrelsen, förvaltade ett trettiotal stiftelser. I de 
flesta fall är det privatpersoner som skänkt pengar att användas för ett visst 
ändamål. Kommunstyrelsen ansökte år 2011 hos Länsstyrelsen om att 
förändra tjugo av dessa stiftelser. Anledningarna var flera. I ett antal fall var 
villkoren för utdelning så föråldrade att det inte längre var möjligt eller 
mycket svårt att verkställa utdelning (främja ändamålet). I några fall var den 
årliga avkastningen alltför liten för att kunna delas ut, i några fall gick till 
och med stiftelsen med ett negativt resultat.  
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Som skriftställaren beskrev i sitt medborgarförslag så avvecklades bland 
annat tre stiftelser som riktade sig mot lantbruket:  
B11 – Anders och Anna Ingers stiftelse: ”Disponibel avkastning skall i 
första hand utdelas till jordbrukarsöner och jordbrukardöttrar från avlägsna 
byar i Leksands kommun som visat lämplighet för fortsättningsskolor med 
företrädesrätt för lantmannaskolor. I andra hand till ungdomar vars 
föräldrar ej är jordbrukare.”  
Medlen i stiftelsen överfördes 2011 till A20 med motiveringen: ”Har ej 
kunnat utdelas enligt ändamål pga. föråldrat ändamål.” 
 
B52- Anders Fischers stiftelse för diakoni: ”Disponibel avkastning ska 
utdelas såsom stipendier till inom Leksands kommun födda och 
mantalsskrivna manliga personer som i första hand bevistar Fornby 
folkhögskola eller en av svenska staten understödd lantbruks- eller 
lantmannaskola. Vissa personliga egenskaper krävdes: Utrustade med god 
fattningsförmåga, äga god karaktär, iakttaga ett nyktert levnadssätt. 
Företrädesvis den mindre hemmansägarklassen”. 
Medlen i stiftelsen överfördes 2011 till A20 med motiveringen: ”Har ej 
kunnat utdelas enligt ändamål p.g.a. föråldrat ändamål” 
 
B62- Nygårds Brita Ersdotters stipendiestiftelse: ”Disponibel avkastning ska 
användas till premier åt i Leksands kommun mantalsskriven ungdom vilka 
undervisats vid statsunderstödd lantmannaskola eller jämförlig 
undervisningsanstalt för utbildning i jordbruk eller lanthushållning. 
Avkastningen ska också gå till betalning av inackordering av ungdomar, i 
första hand flickor, med företräde för barn från hem med eget lantbruk” 
Medlen i stiftelsen överfördes 2011 till A20 med motiveringen ”Har ej 
kunnat utdelas enligt ändamål p.g.a. föråldrat ändamål. Ytterst få sådana 
ungdomar. Alltför ringa belopp”. 
 
Stipendiestiftelsen A20 – kommunstyrelsens stipendiestiftelse är en samfond 
och föreskrifterna anger: ”Disponibel avkastning skall användas till förmån 
för elever mantalsskrivna i kommunen som genomgår fortsatt utbildning 
utöver grundskola, dock ej gymnasieelever. Avkastningen får ej användas för 
att täcka behov som enligt lag skall tillgodoses med utdebiterade medel.” 

Beslutsunderlag 
Kammarkollegiets beslut, daterat 1986-03-25 
Medborgarförslag, daterat 2016-10-23 
Tjänsteutlåtande, Maria Skalk, daterat 2017-11-22 
Tjänsteutlåtande, Sophia Ek, daterat 2020-10-21 
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Allmänna utskottets förslag för beslut i kommunstyrelsen 
1. Ansöka om permutation hos Kammarkollegiet för stipendiestiftelse 

Samfond A20 gällande ändring i föreskrifterna 
2. Enligt förvaltningens förslag ändra i föreskrifterna i Samfond A20, så 

att även gymnasielever från Leksands kommun som studerar inom 
gröna näringar inkluderas 

3. Uppdra åt ekonomiavdelningen att genomföra handläggningen av 
permutationsansökningen.  

Beslutet skickas till 
Kommunstyrelsen
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§ 6 Dnr 2020/1268 

Kommunstyrelsens delegeringsordning 

Beskrivning av ärendet 
I kommunallagen (2017:725, KL, finns bestämmelser om att delegera rätten 
att besluta. Kommunstyrelsen eller annan nämnd får uppdra åt presidiet, ett 
utskott, en ledamot eller ersättare att besluta på nämndens vägnar i ett visst 
ärende eller en viss grupp av ärenden. Den får även uppdra åt en anställd att 
besluta. 
Delegering av beslutanderätt i ärenden kan göras genom särskilda beslut, 
men för återkommande ärenden antar kommunstyrelsen ett styrdokument 
kallat delegeringsordning som anger i vilka ärenden beslutanderätten 
generellt delegeras och med vilka begränsningar som detta sker. I avsaknad 
av en delegeringsordning eller mängder av särskilda beslut skulle annars 
väldigt många beslut som handläggs i kommunstyrelsens förvaltning behöva 
fattas av kommunstyrelsen. Förutom sådana begräsningar som anges i 
delegeringsordningen innehåller även kommunallagen begräsningar i 
möjligheten att delegera beslutanderätten. Detta avser bland annat ärenden 
som avser verksamhetens mål, inriktning, omfattning eller kvalitet samt 
yttranden med anledning av att beslut av nämnden i dess helhet överklagats 
(jfr. 6 kap. 37-38 §§ KL). 
Kommunstyrelsen har idag en delegeringsordning, antagen den 26 augusti 
2013, 119 §, som delegerar beslutanderätten i olika ärenden till 
kommunstyrelsens ordförande, kommundirektören, olika utskott och 
anställda. 
I detta ärende föreslås en ny delegeringsordning för kommunstyrelsen. Detta 
görs med anledning av ett allmänt, redaktionellt ändringsbehov samt även 
med anledning av organisationsförändringar som genomförts.  

Bedömning 

Behovet av en ny delegeringsordning 
Nuvarande delegeringsordning består av ett grunddokument med allmänna 
bestämmelser kring delegering av ärenden samt delegering till 
kommunstyrelsens utskott, kommunstyrelsens ordförande och till 
kommundirektören. I en bilaga anges ärenden med delegering till tjänstemän 
i kommunstyrelsens förvaltning.  

15



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 
2(4) 

Sammanträdesdatum 
2021-01-18 

 
  

Allmänna utskottet   

 
Justeras Utdrag bestyrks 
  

Med tiden har bilagan framstått som en separat delegeringsordning, trots att 
de i grunden måste läsas ihop. De grundläggande förutsättningarna för 
delegering gäller naturligtvis även sådana ärenden som delegerats till 
anställda. De ärendetyper som normalt sett hanteras av anställda kan och ska 
lyftas politiskt om det är ärenden av mer principiell karaktär. 
Delegeringsordningen behöver ändras utifrån genomförda 
organisationsförändringar inom förvaltningen (KF 2019-12-19, § 53) och 
förändringar som genomförs inom kommunstyrelsens utskott. Namnen på 
utskotten behöver bytas ut på alla platser som de förekommer och 
ärendetyper flyttas. Det har även funnits andra redaktionella brister i 
delegeringsordningen i stort som behöver åtgärdas. Förutom den ovan 
nämnda uppdelningen av dagens delegeringsordning behöver även 
numrering och hänvisningar uppdateras för att nå bättre översiktlighet och 
för att lagstiftning ändrats.  

Förslaget till ny delegeringsordning 
I förslaget är delegeringsordningen uppbyggd kring en grunddel som rör 
delegeringen till utskotten, till ordföranden i kommunstyrelsen och utskotten, 
till kommundirektören samt i ärenden som är gemensamma för 
kommunstyrelsens förvaltning (exempelvis HR- it- och ekonomifrågor). 
Därutöver finns tre bilagor med ärenden som specifikt hanteras i 
samhällsutvecklingssektorn, utbildningssektor och sociala sektorn. Om 
sociala sektorn kan särskilt nämnas att många beslutsärenden ingår i 
individnämndens delegeringsordning, som är en fråga för den nämnden och 
är utanför detta ärende. 
Sammantaget är ändringarna enligt ovan så pass många att det är bättre att 
anta en ny delegeringsordning, som ersätter den tidigare, än att genomföra 
ändringar i nuvarande. Till huvuddelen innehåller dock förslaget till ny 
delegeringsordning endast överflyttningar av samma bestämmelser som i den 
nu gällande, men i en ny struktur. Därutöver har sektorerna framfört 
önskemål om att åtgärda andra brister av icke-principiell karaktär. Inga 
ärenden som utskotten idag handlägger, eller rapporter som utskotten ska ta 
del av, flyttas från utskotten genom förslaget. 
I sammanhanget är det också värt att påpeka att delegeringsordningen i sig 
löpande har ett behov av uppdatering, på ett annat sätt än vad exempelvis ett 
reglemente har. En delegeringsordning blir aldrig färdig. För att upprätthålla 
ett ändamålsenligt beslutsfattande i kommunen behöver respektive 
verksamhet för sin del bevaka den lagstiftning som gäller och initiera 
ärenden politiskt för att vid behov revidera delegeringsordningen. Det finns 
rutiner för ändring av delegeringsordningen. Nya interna rutiner har även 
tagits fram och utbildningsinsatser genomförs för att likrikta det sätt som 
beslut som fattas på delegation återrapporteras till kommunstyrelsen.   
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Återrapporteringen av fattade delegationsbeslut är viktig av olika skäl. 
Medborgarna ska ha insyn i kommunens beslutsprocesser, beslut ska vinna 
laga kraft och kommunstyrelsen som organ ska också veta vilka beslut som 
fattas på styrelsens vägnar. Ett delegeringsbeslut kan inte ändras i efterhand 
av kommunstyrelsen, men genom återrapporteringen ges kommunstyrelsen 
löpande möjlighet att ta ställning till vilka ärenden och ärendetyper som ska 
delegeras till bl.a. utskott och anställda.  

Ikraftträdande 
Ikraftträdande föreslås från den 1 februari 2021. 

Justeringar 
Ordföranden för socialutskottet Kenneth Dahlström (C) uppmärksammar 
allmänna utskottet på några justeringar i förslaget till delegeringsordning 
som ska ändras i underlaget.  

 Utskottet för sociala sektorn heter socialutskottet och namnet ska 
konsekvent ändras i hela delegeringsordningen. 

 På sidan nio i förslaget till delegeringsordning ska hela stycket och 
samtliga tre punkter som handlar om ”Lagen (1993:387) om stöd och 
service till vissa funktionshindrade (LSS) m.fl.” tas bort. 

 I bilaga tre ska punkterna 1 och 2 när det gäller Lex Sarah/Lex Maria 
flyttas till individnämndens delegeringsordning. Beslut om avskrivning 
av efteravgift enligt LSS § 12 som är delegerat till ekonomichef ska 
flyttas till avdelningen om ekonomiärenden. Detta innebär att hela bilaga 
tre tas bort. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteutlåtande daterat 2020-10-05 
Förslag till delegeringsordning för kommunstyrelsen med följande bilagor 

- Bilaga 1. Delegation till anställda för ärenden inom 
utbildningssektorn.                  

- Bilaga 2. Delegation till anställda för ärenden inom sektor 
samhällsutveckling.                  

- Bilaga 3. Delegation till anställda för ärenden inom sektor sociala 
sektorn.   

Allmänna utskottets förslag för beslut i kommunstyrelsen 
1. Anta kommunstyrelsens delegeringsordning med därtill hörande bilagor, 

i enlighet med förslaget och de justeringar som framförts ovan. 
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2. Delegeringsordningen enligt första punkten ska tillämpas från den 1 
februari 2020, då kommunstyrelsens delegeringsordning, antagen den 26 
augusti 2013, § 119, med därtill hörande bilaga, upphör att gälla. 

3. Vidaredelegationer med stöd av kommunstyrelsens äldre 
delegeringsordning ska fortsätta att gälla som vidaredelegationer till 
delegeringsordningen enligt första punkten. 

4. Ändra kommunens styrdokument på det sättet att sociala utskottet heter 
socialutskottet. 

Beslutet skickas till 
Kommunstyrelsen 
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§ 7 Dnr 2020/1249 

Ekologiska livsmedel 

Beskrivning av ärendet 
Vid dagens sammanträde deltar avdelningschef för kost och lokalvård Lotta 
Målarbo och enhetschef för kost Linnéa Wahl för att föra dialog kring 
ekologiska livsmedel. 

Sektorns/avdelningens bedömning 

Det politiska målet enligt kostpolicyn är att 30 % av inköpta livsmedel ska 
vara ekologiska. Kostenheten ser ett värde av att istället sätta mål för hållbart 
arbete (minskat matsvinn, få ner koldioxid-ekvivalenter, ekonomiskt 
hållbart, socialt hållbart m.m.).  

De ekologiska mätetalen utgår idag från en prioriteringslista i kostpolicyn. 
Resultatet för 2020 är räknat från 1 jan till 30 juni. Resultatet var då 18,8 %. 

En livsmedelsupphandling ska genomföras under 2021 och inför den ser 
kostenheten gärna en dialog med kommunens förtroendevalda om 
utvecklingen av inköp av ekologiska livsmedel. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteutlåtande från avdelningschef kost och lokalvård Lotta Målarbo, 
daterat 2020-11-20. 

Allmänna utskottets beslut 
1. Lägga informationen till handlingarna. 

Beslutet skickas till 
Avdelningschef kost och lokalvård Lotta Målarbo 
Enhetschef kost Linnéa Wahl 
Sektorchef Maria Bond
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§ 8 Dnr 2020/1419 

Information om större plan- och byggärenden 2021 

Beskrivning av ärendet 
Samhällsbyggnadschef Åke Sjöberg informerar om: 

 Limsjöänget – inväntar besked från mark- och miljödomstolen 

 Trafikutredning Limsjöänget 

 Lummerhöjden 

 Exploateringsingenjör anställd som börjar den 1 februari 2021 

 Moskogsvägen 

 Ansökan om planbesked om containerterminal i Insjön har inkommit 

 Sporthallen i Leksand – arbetet flyter på bra 

 Detaljplan klar för Torgkiosken 

 Mycket besök i Granberget och många besökare i skidspåret ”Länken”  

Allmänna utskottets beslut 
1. Lägga informationen till handlingarna. 

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

De enskilda vägarna i Leksands kommun – Kommunalt 
stöd till gemensamhetsanläggningar och samfällighets-
föreningar för förrättningskostnader 

Beskrivning av ärendet 
Som en del i genomförandeprocessen av kommunfullmäktiges beslut  
2016-09-19 § 83 om enskilda vägar har tidigare beslutats att: 
 
 Ansöka om lantmäteriförrättningar (se beslut i kommunstyrelsen  

2017-12-11 § 177) för att bilda gemensamhetsanläggningar för enskilda 
vägar inom byar och områden där Leksands kommun i dag bidrar med 
skötsel av enskilda vägar. 
 

 Ge bidrag till förrättningskostnaden (se beslut i kommunstyrelsen  
2017-05-22 § 70). Detta beslut har upphävts genom dom i 
Kammarrätten. 

 
Leksands kommun har beslutat 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. Detta 
eftersom merparten av de enskilda vägar som idag har kommunal skötsel 
saknar ordnad förvaltning. Ett övergripande mål för Leksands kommun är att 
få aktiva väghållningsorganisationer för alla enskilda vägar som önskar 
framtida kommunalt stöd i form av skötsel eller bidrag. 
 
Leksands kommun har tidigare beslutat om att ge bidrag till 
förrättningskostnaden (se beslut i kommunstyrelsen 2017-05-22 § 70). Detta 
bidrag var tänkt att betalas ut som en klumpsumma baserat på antal 
fastigheter med fastboende till den samfällighetsförening som förvaltar 
gemensamhetsanläggningen. Leksands kommuns beslut om att ge detta 
bidrag överklagades där ett av skälen i överklagandet var att beslutet ansågs 
strida mot likställighetsprincipen. Efter rättslig prövning i flera instanser har 
kommunens tidigare beslut om bidrag upphävts genom en dom i 
Kammarrätten.  
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Syftet med det nu upphävda beslutet var att ge bidrag till förrättnings-
kostnaden till de fast/permanent boende via den samfällighetsförening som 
förvaltar gemensamhetsanläggningen och i och med denna dom ska nu 
avsatta medel fördelas mellan alla fastighetsägare, det vill säga även 
fritidshus och företagare. 
 
Där Leksands kommun nu befinner sig i genomförandeprocessen rörande 
enskilda vägar behöver ett nytt beslut tas om ett kommunalt bidrag ska ges 
för kostnader som uppstår i samband med att väghållningsorganisationer för 
enskilda vägar återupprättas. Återupprättande av väghållningsorganisationer 
sker genom att gemensamsamhetsanläggningar och samfällighetsföreningar 
ny- eller ombildas vid en lantmäteriförrättning.   
 
Förvaltningen föreslår att Leksands kommun ger ett ekonomiskt bidrag till 
de gemensamhetsanläggningar och samfällighetsföreningar som om- eller 
nybildas i samband med de förrättningar som Leksands kommun har ansökt 
om hos Lantmäteriet. 

Förslag till modell för bidrag 
Förslag till beräkningsgrund för bidrag är i grunden enkel och enhetlig och 
innebär att det kommunala bidraget kommer till gagn för alla fastighetsägare 
som omfattas av en förrättning. 
  
Antal meter väg som ingår i en ny- eller ombildad gemensamhetsanläggning 
föreslås bli avgörande för bidragets storlek. 
  
Beviljat bidrag betalas ut till ny- eller ombildad väghållningsorganisation, 
företrädesvis i form av en samfällighetsförening som förvaltar en eller flera 
gemensamhetsanläggningar efter ansökan hos Leksands kommun. 
 
Idag sköter Leksands kommun ca 34 mil enskild väg som kan komma att 
omfattas av ett sådant bidrag. Vidare finns på några orter gång- och 
cykelvägar som kan komma att ingå i en gemensamhetsanläggning. Främst 
gäller det Insjön men även Åkerö/Edshult/Källberget berörs. Även längden 
för de gång- och cykelvägar som blir att ingå i en gemensamhetsanläggning 
bör ingå i underlaget för att beräkna bidragets storlek. En exakt siffra på 
antal meter går inte att fastställa förrän Lantmäteriet genomfört alla 
förrättningar. Även om det kan tillkomma vägarsträckor i de nya 
gemensamhetsanläggningarna utöver de Leksands kommun sköter dag är vår 
bedömning att det är en marginell skillnad. 
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I förvaltningens budget finns medel avsatta för kostnader som uppstår i 
samband med att väghållningsorganisationer för enskilda vägar 
återupprättas, i förbindelse med Leksands kommun ansökan om 
lantmäteriförrättning. 
  
Leksands kommun har redan haft, och kommer fortsatt att ha, vissa initiala 
administrativa kostnader som innebär att det ekonomiska utrymme med som 
kan fördelas som bidrag uppgår till ca 3,5 miljoner. Det innebär att de 
kommunala bidraget bör fastställas till 10 kronor/meter väg för att inrymmas 
inom de ekonomiska ramar som beslutats. 
 
I de fall där det redan finns en gemensamhetsanläggning, men där nya vägar 
kan behöva tillföras genom ombildning föreslås den tillkommande 
väglängden vara bidragsgrundande. Detta om inte särskilda skäl finns för 
annan bedömning av bidragets storlek.  
 
Respektive gemensamhetsanläggning eller samfällighetsförening ansöker 
hos Trafikenheten på Leksands kommun om bidrag enligt ovanstående 
modell. 

Ekonomi 
Föreslagen modell för bidrag inryms inom tidigare beslutad budget gällande 
bidrag till förrättning. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteutlåtande, daterat 2021-01-12 
Protokollsutdrag från allmänna utskottet 2020-10-12 § 68 
Högsta förvaltningsdomstolens beslut gällande enskilda vägar, mål nr 6371-
19, daterat 2020-09-11 

Allmänna utskottets förslag till kommunstyrelsen för beslut i 
kommunfullmäktige 
1. Leksands kommun kan bevilja bidrag till de gemensamhetsanläggningar 

och samfällighetsföreningar som om- eller nybildas i samband med de 
förrättningar som Leksands kommun har ansökt om hos Lantmäteriet för 
att återupprätta väghållningsorganisationer för enskilda vägar. 

2. Ett kommunalt bidrag kan beviljas med 

 10 kronor per meter väg som ingår i nybildade 
gemensamhetsanläggningar 

 10 kronor per meter väg som tillkommit i ombildade 
gemensamhetsanläggningar 
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3. Bidrag utbetalas till den samfällighetsförening eller väg-
hållningsorganisation som ska förvalta aktuell gemensamhetsanläggning. 

4. Uppdra till Trafikenheten att handlägga och besluta om dessa bidrag. 

Beslutet skickas till 
Kommunstyrelsen
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§ 10 Dnr 2019/1076 

Avtalssamverkan med Rättviks kommun inom sektor 
samhällsutveckling 

Beskrivning av ärendet 
Att som liten kommun erbjuda medborgare, företagare och besökare en hög 
kvalitet och service är ett uppdrag som är tufft. Kompetensförsörjning av 
erfaren och kunnig personal i en bra arbetsmiljö, är en avgörande fråga för 
huruvida vi lyckas med ambitionen, och mellankommunal samverkan i olika 
former kan vara ett led i att lyckas. Det gäller också som liten kommun att 
vara öppen för nya arbetssätt och att de anställda möjlighet att utvecklas och 
vara delaktig i verksamheten och dess helhet. 
På nationell nivå har ny lagstiftning möjliggjort för kommuner att på ett 
smidigare sätt hantera de juridiska punkterna inom mellankommunal 
samverkan. Avtalssamverkan ger kommunerna möjligheter att via 
uppdragsavtal skapa organisatorisk samverkan utan komplicerade 
upphandlingsförfaranden. 

Samverkan mellan Leksand och Rättviks kommuner 
Det finns ett kommunalt beslut om att utreda möjligheter för en samverkan 
enligt nedan ett arbete som påbörjades 2019 och där en utsedd utredare i 
form av Bengt Welin hållit i utredningen. 
I många olika forum har diskussionen om en ökad mellankommunal 
samverkan mellan Leksand och Rättvik förekommit genom åren. I vissa fall 
har vi lyckats realisera detta, i andra fall har det varit svårt.  
Idag finns samarbete inom energi- och klimatrådgivning, bostadsanpassning 
redan etablerat och inom naturvård och kultur har vi på senare år haft 
gemensamma tjänster men där samarbetet avslutats bland annat av anledning 
av olika ambitionsnivåer och för att det blir ett splittrat uppdrag för berörda 
tjänstemän.  I samtliga dessa fall har Leksands kommun varit/är anställande 
kommun. 

Sektorns/avdelningens bedömning 
Ambitionen var att få igång ett för båda kommunerna fördelaktigt samarbete 
men det har under resans gång visat sig svårt att avgränsa det som ska ingå. 
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Leksands kommun önskade starta med en samverkan inom GIS-området och 
sedan bygga därifrån medan Rättvik ville komma längre med ett samgående 
inom hela plan- och markområdet. 
Ett samarbete inom GIS-området skulle kunnat genomföras omgående 
medan övriga samarbetsområden måste utredas vidare och då eventuellt även 
med fler grannkommuner.  Då Rättvik valt att gå vidare med egen GIS-tjänst 
avslutas denna utredning utan att vi lyckats nå fram till ett samverkansavtal. 
Leksand har idag ett mycket väl fungerande plan, mark, mät- och 
markfunktion och även tillgång till välutbildad personal som måste värnas. 
Leksand är inte beredda att gå in ett mer långtgående samarbete innan 
utredarens kvarstående frågor har rätats ut. Viktigt att deltagande 
kommuners ambitionsnivå är likartad. 
Förhoppningsvis kan ett större samarbete mellan Rättvik och Leksands 
kommuner komma till stånd under kommande år, förfrågningar om ett 
samarbete i olika frågor inom samhällsutvecklingssektorn har även kommit 
från Gagnefs och Vansbros kommuner så ett större grepp kan bli aktuellt. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteutlåtande från samhällsbyggnadschef Åke Sjöberg, registrerat  
2020-11-20 

Allmänna utskottets förslag för beslut i kommunstyrelsen 
1. Konstatera att förutsättningar för ett utökat samarbete inom plan och 

mark samt GIS inte finns för tillfället men att en grund är lagd för 
framtida samarbeten. 

2. Med denna återredovisning anses uppdraget om avtalssamverkan slutfört. 

Beslutet skickas till 
Kommunstyrelsen
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§ 11 Dnr 2020/1267 

Miljövårdsprojekt Limån- samarbetsprojekt för fria 
vandringsvägar Siljansöring 

Beskrivning av ärendet 
Projekt Limån, som representeras av tre ideella fiskevårdsföreningar, 
älvräddarna, länsstyrelsen, markägare samt boende i kommunen, har 
önskemål om att Leksands kommun engagerar sig i projektet men ej med 
bidrag utan som formell ägare under utrivningstiden av kraftverken och 
handläggare av ansökningsprocessen till mark- och miljödomstolen 
tillsammans med länsstyrelsen. 
Limån med biflöden är ett av de största och viktigaste vattendragen som 
mynnar i Siljan. Av de vattendrag som en gång höll lekvandrande 
fiskbestånd i sjösystemet är idag 85 % ej funktionabla med anledning av 
vattenkraftverk, äldre flottningsdammar eller andra vandringshinder. 
Dessa vattendrag är oerhört viktiga för den lilla stam av Siljansöring som 
finns kvar för att den ska kunna överleva och utvecklas långsiktigt.  
Vandringshindren i Limån i form av dammar högre upp i systemet vid Ejen 
och Brasjön kommer att rivas ut av Fortum kommande år. 
En förstudie genomfördes av Fiskevårdsteknik AB 2018 där Siljan Södra 
fiskevårdsområdesföreningen, länsstyrelsen och Dala Energi var finansiärer. 
Enligt förstudien skulle en utrivning av Dala Energis kraftverk vid Limå 
bruk och Sågkvarn kosta omkring 4 miljoner kronor. 
Det gör att om Dala Energis båda kraftverk i Limån rivs ut kommer fri 
vandringsväg för bland annat Siljansöringen upp i Limån från Siljan bli ett 
faktum. 

Sektorns/avdelningens bedömning 
Åtgärder för att återskapa fria vandringsvägar för Siljansöringen ligger med i 
kommunens miljömål, naturvårdsplanen. 
Att kommunen nu får stor draghjälp att restaurera Limån, dels genom de 
utrivningar av dammar som Fortum genomför, från de ideella 
fiskevårdsområdesföreningarna och länsstyrelsen är unikt och oerhört 
positivt. 

27



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 
2(2) 

Sammanträdesdatum 
2021-01-18 

 
  

Allmänna utskottet   

 
Justeras Utdrag bestyrks 
  

Finansiering av utrivningen kraftverken sker av tre stycken 
fiskevårdsområdesföreningar, Dalaenergi samt samt via fonden Bra miljöval.  
Kommunen tar på sig projektägarskapet för utrivningen av befintliga 
dammar samt tar under rivningstiden på sig ägarskapet av kraftverken som 
idag ägs av Dalaenergi.  Efter utrivning övergår ägandet till fastighetsägare i 
området som sagt sig vara villiga att köpa denna mark från kommunen. 
Marken innehåller i båda fallen kulturminnen i form av ruiner som måste 
bevaras. 
Projektets genomförande är beroende av att sökta medel från bra 
miljövalsfonden beviljas så denna ansökan är steg 1 i processen. 
Tidsplanen för projektet är start i våren 2021 och om mark- och 
miljödomstolen medger utrivning av kraftverken så beräknas detta praktiska 
arbete genomföras under 2022 eller möjligen 2023. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteutlåtande daterat 2020-12-29 

Allmänna utskottets förslag för beslut i kommunstyrelsen 
1. Leksands kommun ställer sig positiva till projektet Limån. 
2. Uppdra till sektorchef för samhällsutveckling att förhandla med Dala 

Energi och berörda myndigheter, intresseorganisationer och 
fastighetsägare samt återkomma med underlag för vidare beslut i frågan. 

Beslutet skickas till 
Kommunstyrelsen
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§ 12 Dnr 2020/1544 

Begäran om utökning av verksamhetsområde - Tällberg 

Beskrivning av ärendet 
Via kompetensbolaget Dala Vatten och Avfall AB anhåller Leksand Vatten 
AB hos kommunfullmäktige om utökning av verksamhetsområdet för vatten 
och spillvatten, ej dagvatten, enligt bilagd kartskiss. 
Några fastigheter längs med Lertagsgattu är sedan länge anslutna till 
Leksand Vatten AB:s vatten- och avloppsledningar. Ansökan om anslutning 
har inkommit från ytterligare en fastighet på gatan. Förslaget till utökning av 
VA-verksamhetsområdet innebär att ytterligare två fastigheter, idag 
obebyggda, kan anslutas i framtiden. 
Nu aktuell och framtida VA-anläggningsavgifter bedöms täcka de kostnader 
som uppstår för att anlägga serviceledningar. 

Jäv 
Ulrika Liljeberg (C) är jävig och deltar inte i handläggning och beslut av 
detta ärende. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteutlåtande från Dala Vatten och Avfall AB, daterat 2020-11-04 
Kartskiss, daterad 2020-09-08 
Protokollsutdrag från Leksand Vatten AB: styrelsemöte 2020-12-03 § 66 

Allmänna utskottets förslag till kommunstyrelsen för beslut i 
kommunfullmäktige 
1. Utöka verksamhetsområdet för vatten och spillvatten, ej dagvatten, enligt 

bifogad kartskiss. 

Beslutet skickas till 
Kommunstyrelsen
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§ 13 Dnr 2020/1546 

Begäran om utökning av verksamhetsområde - 
Hjulbäck 

Beskrivning av ärendet 
Via kompetensbolaget Dala Vatten och Avfall AB anhåller Leksand Vatten 
AB hos kommunfullmäktige om utökning av verksamhetsområdet för vatten 
och spillvatten, ej dagvatten, enligt bilagd kartskiss. 
Fastigheten  är sedan ett år tillbaka avtalsansluten till 
kommunal vattenledning och fastigheten  är sedan 13 år 
tillbaka avtalsansluten till kommunal vatten- och spillvattenledning. 
Förslaget till utökning av VA-verksamhetsområdet innebär att VA-
anslutningen av dessa två fastigheter ”legaliseras”. 
Framtida VA-anläggningsavgifter för eventuellt blivande anslutningar 
bedöms täcka de kostnader som uppstår för att anlägga serviceledningar. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteutlåtande från Dala Vatten och Avfall AB, daterat 2020-11-04 
Kartskiss, daterad 2020-09-08 
Protokollsutdrag från Leksand Vatten AB:s styrelsemöte 2020-12-03 § 67 

Allmänna utskottets förslag till kommunstyrelsen för beslut i 
kommunfullmäktige 
1. Utöka verksamhetsområdet för vatten och spillvatten, ej dagvatten, enligt 

bifogad kartskiss. 

Beslutet skickas till 
Kommunstyrelsen
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§ 14 Dnr 2020/1547 

Begäran om utökning av verksamhetsområde – norra 
delen av Yttervägen 

Beskrivning av ärendet 
Via kompetensbolaget Dala Vatten och Avfall AB anhåller Leksand Vatten 
AB hos kommunfullmäktige om utökning av verksamhetsområdet för vatten 
och spillvatten, ej dagvatten, enligt bilagd kartskiss. 
Yttervägen ligger i västsluttning ner mot Siljan cirka tre kilometer norr om 
centrala Leksand. Den södra delen av Yttervägen anslöts till kommunalt 
vatten och avlopp under 2018. Aktuellt område innehåller 44 fastigheter och 
ingår i beslutad VA-plan för tidsperioden 2016-2025. Visserligen inte med 
högsta prioritet. När överföringsledningen mellan Leksand och Tällberg dras 
fram uppstod möjligheten att ansluta dessa fastigheter.  
Dala Vatten och Avfall AB har utrett kostnader och möjligheter. 
Utbyggnad av VA inom hela det aktuella området, beräknas kosta ca 
3 750 000 kronor. Arbetet inkluderas i entreprenadarbetet inom projketet 
överföringsledningen Leksand-Tällberg. Intäkter i form av VA-avgifter 
tillkommer enligt gällande VA-taxor. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteutlåtande från Dala Vatten och Avfall AB, daterat 2020-12-10 
Kompendium med förslag och beslut om verksamhetsområde längs med 
Yttervägen, daterat 2020-12-03 
Protokollsutdrag från Leksand Vatten AB:s styrelsemöte 2020-12-03 § 68 

Allmänna utskottets förslag till kommunstyrelsen för beslut i 
kommunfullmäktige 
1. Utöka verksamhetsområdet för vatten och spillvatten, ej dagvatten, enligt 

bifogad kartskiss. 

Beslutet skickas till 
Kommunstyrelsen
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§ 15 Dnr 2020/1434 

Investeringsbehov för att öka måltidskapaciteten vid 
Gästishallen 

Beskrivning av ärendet 
En av riskerna som identifierades när högstadiet på Åkerö skola flyttades till 
Sammilsdal var att matsalskapaciteten på Gästishallen inte skulle räcka till 
för fler elever. Redan innan flytten upplevdes problem med långa köer och 
svårt att hitta sittplatser under vissa tider. Flera åtgärder har gjorts för att 
minska köbildning och öka antalet sittplatser, och i teorin finns det plats för 
samtliga elever. Det är dock svårt att styra de äldre eleverna att äta på vissa 
bestämda tider. Gymnasieeleverna har alla individuella scheman och 
högstadiet har håltimmar som möjliggör att äta på andra tider än schemalagt. 
En risk om köerna blir för långa är att eleverna väljer att inte äta alls. 
I och med att gymnasiets skolförlagda Restaurang- och livsmedelsprogram 
(RL) läggs ner efter nuvarande läsår på grund av för få sökanden öppnas 
möjligheten att nyttja matsalen i deras lokaler för fler sittplatser 

Sektorns/avdelningens bedömning 
De åtgärder som gjorts i nuvarande matsal i Gästishallen har inte varit 
möjliga att testa fullt ut eftersom det har krävts andra åtgärder för att 
säkerställa avstånd i och med Corona. Just nu (om och när gymnasiet inte har 
distansundervisning) äter därför cirka 180 elever på Tegera Arena. Under 
vårterminen hoppas därför förvaltningen att matsalskapaciteten kan testas 
fullt ut i ett normalläge med de åtgärder som redan genomförts. Om 
problemen kvarstår med långa köer och brist på sittplatser är nästa förslag att 
nyttja nuvarande restaurangskolans lokaler för fler sittplatser. 
Ombyggnationen startar i så fall efter att vårterminen 2021 är avslutad.  
I investeringsäskandet ingår ombyggnation för matsal, servering, entré och 
diskrum i gamla Gästis lokaler. Utökningen av matsalskapaciteten sker i 
lokalerna på bottenvåningen med anpassningar så att man får ett bra flöde för 
servering.  
Det krävs ytterligare en personal för att förbereda och sköta serveringen 
under lunchtid samt för disk och hämtning av mat.  
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Det utbildningskök som idag finns i lokalen och som gymnasiet använder 
lämnas tills vidare som det är. Elevernas luncher fortsätter att produceras i 
det stora tillagningsköket i Gästishallen.  
Det finns två alternativ för vilka elever som i första hand kan använda den 
nya matsalen i gamla Gästis lokaler. Antingen klasserna F-3 från 
Sammilsdalsskolan eller en årskurs från gymnasiet. Kostenheten förordar att 
de yngre eleverna äter där av följande skäl:  

 Utrymmet vid entrén till gamla Gästis är litet och det kan bli risk för 
köbildning främst när de äldre eleverna ska äta. Om de yngre barnen 
(F-3) äter i gamla Gästis blir serveringen av varma maten och 
specialkosten direkt innanför entrén. Mat tas från en sida av 
gondolen. I rummet som ligger mitt i matsalen tar eleverna sallad, 
bröd och dryck. Om man istället väljer att de äldre eleverna 
(gymnasiet) äter i gamla Gästis behövs både entré och rummet 
innanför för att inte riskera köbildning och att man får stå utomhus 
och vänta. Serveringen av varma maten och specialkosten blir därför 
i rummet som ligger mitt i lokalen. Gondoler ställs ut efter varje sida 
av rummet med efterföljande salladsdel. Det innebär också färre 
sittplatser. 

 Det är också svårt att styra när de äldre eleverna äter och vilken 
matsal de väljer. Det kan även bli ett problem att för många elever 
väljer att äta samma tider om det finns håltimmar i anslutning till 
lunchen.  

 Eleverna F-3 tar mindre plats i lokalen och fler sittplatser kan därför 
nyttjas. De yngre eleverna har också schemalagda luncher som följs 
bra. Det är extra viktig att eleverna äter på schemalagda tider för att 
motverka köbildning. 

 Vid nyttjandet av ytterligare en matsal med en servering finns det en 
risk för ökat matsvinn. Det är lättare att beräkna portioner för de 
yngre barnen och man vet vilka tider de äter. De äldre eleverna äter 
större portioner och om de väljer att ändå gå till den andra matsalen 
blir också matsvinnet större.  

 Gamla Gästis lokaler är K-märkta. De yngre barnen äter alltid 
tillsammans med en pedagog vilket innebär att det alltid kommer att 
finnas vuxna närvarande i lokalen.  

Beslutsunderlag 
Tjänsteutlåtande från sektorchef verksamhetsstöd Maria Bond, daterat  
2021-01-09 
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Allmänna utskottets förslag för beslut i kommunstyrelsen 
1. Bevilja en ombyggnation av gamla Gästis lokaler för att utöka 

matsalskapaciteten för Gästishallen.  
2. Finansiera ombyggnationen på 1 000 000 kr genom en omprioritering av 

outnyttjade medel i redan beviljad investeringsram.  
3. Uppdra åt allmänna utskottet efter samråd med utbildningsutskottet att 

fatta beslut om att nyttja anslaget efter bedömt behov samt prioritera om 
outnyttjade investeringsmedel.  

Beslutet skickas till 
Kommunstyrelsen
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§ 16 Dnr 2020/1451 

Reglemente för revisionen 

Beskrivning av ärendet 
Kommunrevisionen i Leksand har lämnat förslag till nytt reglemente, vilket 
föreslås ersätta det nu gällande från år 2007.  
Förslaget är utarbetat från ett underlag från Sveriges kommuner och regioner 
(SKR) och har tagit hänsyn till de förändringar som införts i och med den 
nya kommunallagen från år 2018. 
I reglementet regleras bland annat revisorernas antal och organisation, rollen 
för sakkunniga biträden, revisorernas ekonomi och förvaltning samt 
revisorernas kontakter med fullmäktige och fullmäktiges presidium. 

Beslutsunderlag 
Förslag till reglemente för revisionen 
Tjänsteutlåtande, daterat 2020-12-14 

Allmänna utskottets förslag till kommunstyrelsen för beslut i 
kommunfullmäktige 
1. Anta reglemente för revisonen i Leksands kommun, i enlighet med 

förslaget. 
2. Reglementet ska gälla från 1 mars 2021, då motsvarande reglemente 

antaget av KF 2006-11-27, § 21, upphör att gälla. 

Beslutet skickas till 
Kommunstyrelsen
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§ 17 Dnr 2020/1421 

Regional utvecklingsstrategi - Dalastrategin 

Beskrivning av ärendet 
Leksands kommun har tillsammans med Dalarnas kommuner och många 
andra aktörer fått förslaget på den nya regionala utvecklingsstrategin 
Dalastrategin 2030 – tillsammans för ett hållbart Dalarna på remiss för 
yttrande. 
 
Leksands kommun lämnar sin samlade uppfattning om förslaget i ett separat 
yttrande. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteutlåtande med kommunens uppfattning om förslaget, daterat  
2021-01-08 
Förslag till Dalastrategin 2030 – tillsammans för ett hållbart Dalarna 

Allmänna utskottets förslag för beslut i kommunstyrelsen 
1. Översända Leksands kommuns samlade uppfattning om förslaget till 

Dalastrategin till Region Dalarna. 

Beslutet skickas till 
Kommunstyrelsen
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§ 18 Dnr 2020/1486 

Lägesrapport - arbetsmiljö vid hemarbete 

Beskrivning av ärendet 
HR-avdelningen har tagit fram en lägesrapport gällande hem-/distansarbete 
för kommunens verksamheter. Underlag har tagits fram med hjälp av en 
enkät med ett antal frågor vilken har ställts till alla chefer i Leksands 
kommun.   

Beslutsunderlag 
Tjänsteutlåtande från HR- och säkerhetsskyddschef Hanna Trädgårdh 
Oscarsson, daterat 2021-01-08  
Lägesrapport hemarbete, daterad 2021-01-08 

Allmänna utskottets beslut 
1. Lägga lägesrapporten om arbetsmiljö vid hemarbete till handlingarna. 

Beslutet skickas till 
HR- och säkerhetsskyddschef Hanna Trädgårdh Oscarsson  
Sektorchef verksamhetsstöd Maria Bond  
Kommundirektör Caroline Smitmanis Smids
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§ 19 Dnr 2020/1498 

Inspektion av överförmyndarna i Leksand, Mora, Orsa,  
Rättvik, Vansbro och Älvdalens kommuner 

Beskrivning av ärendet 
Länsstyrelsen har genomfört tillsyn av överförmyndarverksamheten i 
Leksand, Mora, Orsa, Rättvik, Vansbro och Älvdalens kommuner den 26 
oktober och 2 november 2020. 
Länsstyrelsen är nöjd med årets inspektion. Enheten bedriver en generellt 
god verksamhet och har höga ambitioner. Dock oroas länsstyrelsen av, vid 
inspektionstillfället, konstaterad underbemanning på kontoret. Det är av stor 
vikt att överförmyndarenheten har de resurser och den bemanning som krävs 
för att kunna hantera så väl löpande ärendehantering som 
kompetensutveckling och fördjupad granskning och tillsyn. Vid urval av 
akter för granskning konstaterar länsstyrelsen att enheten hanterar en relativt 
stor andel mer krävande ärenden varför tillgången till rätt resurser 
framkommer ännu tydligare. 
 
I Leksands kommun var det 185 aktiva ärenden vid tillsynen varav 17 
förvaltarskap, 66 förmyndarskap och sju ärenden med särskild kontroll. Det 
har totalt fattats beslut om arvoden till ett belopp av 1 578 527 kr varav 
kommunens kostnad för dessa är 540 688 kr. Ställföreträdare i kommunen 
förvaltar tillsammans 137 608 809 kr.  
 
Länsstyrelsen granskade tre slumpvis utvalda akter för Leksands kommun 
och de hade inget att anmärka. 

Beslutsunderlag 
Inspektion av överförmyndarna i Leksand, Mora, Orsa, Rättvik, Vansbro och 
Älvdalens kommuner den 26 oktober och 2 november 2020, daterat 2020-
11-30 
Bilaga till protokoll, daterat 2020-11-30 
Tjänsteutlåtande av överförmyndare Lotta Arnesson, daterat 2020-12-21 
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Allmänna utskottets förslag till kommunstyrelsen för beslut i 
kommunfullmäktige 
Lägga informationen om tillsynen 2020 till handlingarna. 

Beslutet skickas till 
Kommunstyrelsen
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§ 20 Dnr 2021/32 

Lägesrapport sektor verksamhetsstöd 2021 

Beskrivning av ärendet 
En lägesrapport om sektor verksamhetsstöds verksamhet har sammanställts 
av sektorchef Maria Bond. 

Beslutsunderlag 
Lägesrapport, daterad 2021-01-07 

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

Beslutet skickas till 
Sektorchef verksamhetsstöd Maria Bond
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§ 21  

Information 

Beskrivning av ärendet 
Under denna punkt finns möjlighet för utskottets deltagare samt 
kommundirektör att lämna information till utskottet. 
Allmänna utskottets ordförande Ulrika Liljeberg (C) informerar om att 
kommunens revisorer just nu gör en granskning gällande kommunens 
informationssäkerhet. 
Allmänna utskottets förste vice ordförande Sebastian Larsson (M) informerar 
om att ärendet om bostadsförsörjningsplanen är på väg till utskottet för 
samhällsbyggnad. Detta ärende ska sedan slutligt beslutas av 
kommunfullmäktige. 

Allmänna utskottets beslut 
1. Lägga informationen till handlingarna.
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