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Ärendelista 
 

   
 § 34 Coronaviruset och Leksands kommun 
 § 35 Svar på motion om medborgarnas förslagslåda 
 § 36 Nytt samverkansavtal – ”Lokalt kollektivavtal om samverkan och arbetsmiljö” 
 § 37 Inriktning för investeringsprocessen 
 § 38 Yttrande - reviderat utpekande av riksintressen för kommunikation 
 § 39 Återrapport genomförandeprocessen - Framtidens styrning, ledning och 

organisation av kommunens fastigheter, gata/park och bostadsbolag - 
fastighetsutredning 

 § 40 Information om större plan- och byggärenden 2021 
 § 41 Mål- och resultatrapport 2020 (slutrapport) 
 § 42 Återrapportering - Utvecklingsgrupp för Djurabygden 
 § 43 Lägesrapport sektor verksamhetsstöd 2021 
 § 44 Information 

2



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 
1(1) 

Sammanträdesdatum 
2021-03-22 

 
  

Allmänna utskottet   

 
Justeras Utdrag bestyrks 
  

§ 34 Dnr 2020/324 

Coronaviruset och Leksands kommun 

Beskrivning av ärendet 
Vid dagens sammanträde informerar socialchef Ulrika Gärdsback om 
lägesbilden i länet som visar att insjuknande personer i covid-19 ökar för 
femte veckan i rad i yngre åldrar.  
Tegera Arena används av primärvården som lokal för att genomföra 
vaccinationer och det fungerar bra.  
På Leksands gymnasium och på högstadiet Sammilsdal har eleverna växelvis 
distansundervisning. Skolorna har kontinuerlig och bra dialog med Region 
Dalarna om smittspridning. 
Kulturhuset, kommunens bibliotek och Leksandshallen fortsätter att hålla 
stängt tillsvidare. 

Allmänna utskottets beslut 
1. Lägga informationen till handlingarna. 

Beslutet skickas till 
Socialchef Ulrika Gärdsback
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§ 35 Dnr 2020/1476 

Svar på motion om medborgarnas förslagslåda 

Beskrivning av ärendet 

Motionen 
Bygdepartiet har inkommit med en motion avseende medborgarnas 
förslagslåda. I motionen sägs bland annat att kvalitet och användbarhet på en 
del av medborgarnas förslag lämnar en del i övrigt att önska. Partiet framför 
att det tror att det skulle förenkla om det fanns en mall som bland annat 
tydliggjorde vilket eller vilka yrkanden som ställs i förlaget. Denna mall ska 
kunna laddas ner från kommunens hemsida eller hämtas i kommunhuset och 
inkomna förslag ska skickas till partierna enligt nuvarande ordning.  

Bakgrunden till medborgarnas förslagslåda 
Fullmäktige beslutade den 12 juni 2017 att tillsätta en tillfällig 
fullmäktigeberedning i ämnet Lokal demokrati under tiden juni 2017 - maj 
2018. Beredningens uppdrag var att 

- kartlägga och beskriva befintliga arbetssätt och strukturer gällande 
lokal demokrati, och  

- utarbeta förslag till utvecklade arbetssätt och strukturer i syfte att 
uppmuntra och möjliggöra ett jämlikt och aktivt medborgarskap. 

I slutrapporten, redovisad vid KF 2018-06-07, § 36, presenterade 
beredningen bland annat förslaget att ersätta möjligheten för medborgare att 
väcka ärenden i fullmäktige (s.k. medborgarförslag) med en förslagslåda. 
Efter att förvaltningen presenterat ett förslag till genomförande beslutade 
fullmäktige att införa medborgarnas förslagslåda från den 1 januari 2019 och 
därmed också upphäva möjligheten för medborgare att själva väcka ärenden 
i fullmäktige. 

Sektorns/avdelningens bedömning 
Medborgarnas förslagslåda är idag, i enlighet med fullmäktiges tidigare 
beslut, i huvudsak ett formulär på kommunens hemsida. Förslagsställaren 
kan beskriva sitt förslag och ladda upp eventuella bilagor. Det ifyllda 
formuläret inkommer som ett e-postmeddelande till registrator för 
registrering och skickas därefter vidare till partiernas gruppledare.  
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Det skickas automatiskt, utan handpåläggning av registrator, ett meddelande 
till förslagsställaren om att förslaget hanterats på detta sätt. Sedan 
förslagslådan infördes den 1 januari 2019 har det per januari 2021 inkommit 
ett femtiotal skrivelser. 
Som det får förstås menar motionären att det ska finnas en mall som 
komplement till det nuvarande formuläret på hemsidan. 
Det finns inga egentliga formkrav för förslagslådan. Den som inte vill 
använda sig av formuläret på hemsidan kan lämna in ett papper där förslaget 
beskrivs. I teorin kan även medborgarna bara e-posta ett förslag så länge det 
framgår att det handlar om ett förslag till förslagslådan. 
En fysisk pappersmall finns att hämta i kommunhusets kundtjänst och har 
funnit där sedan förslagslådan infördes. Detta sätt att lämna in förslag i 
pappersformat har inte marknadsförts på annat sätt än genom information på 
anslagstavlan i kommunhusets foajé. Motsvarigheten till den fysiska 
pappersmallen har också funnits hos registrator och förvaltningen kan ladda 
upp den på hemsidan för egen utskrift. Om någon lämnar in en fysisk 
blankett eller e-postar blanketten separat kräver det viss ytterligare 
handpåläggning av registrator i form av återkopplingen till medborgaren 
samt eventuell skanning, men i slutändan är det ingen skillnad för 
hanteringen av förslagen. Det skickas alltjämt till partierna på samma sätt. 
Eftersom förfarandet på hemsidan är delvis automatiserat är det bra om i 
första hand avsett formulär används, men om blanketten laddas ner och 
sedan e-postas till kommun@leksand.se kan registrator använda samma rutin 
som idag gäller för förslag som kommer på papper. I övrigt har 
informationen om medborgarnas förslagslåda på hemsidan har setts över på 
nytt. Det är viktigt att det som kommer in där handlar om konkreta förslag. 
För allmänna synpunkter eller frågor finns andra kanaler, så som tjänsten 
Tyck till eller att kontakta berörd verksamhet. 
Det är en balansgång i vilken utsträckning det ska vara förvaltningens 
uppgift att höja kvaliteten på förslagen. Samma sak gäller i vilket skede som 
yrkanden ska behöva formuleras och av vem. En mall ska inte gärna göra 
förslagställandet svårare. Tanken med förslagslådan var att det skulle bli 
enklare för medborgarna att lämna egna förslag direkt till de politiska 
partierna och då också stärka partiernas roll i medborgardialogen och den 
lokala demokratin.  
Det är inte utrett i vilken omfattning de respektive partierna arbetat vidare 
med de förslag som inkommit och lämnats till partierna genom dess 
gruppledare. Detta är idag en fråga för partierna. Förslagsställarna lämnar i 
regel kontaktuppgifter och det är upp till partierna om de återkopplar sin syn 
på förslagen till förslagsställarna. I dialog med förslagsställarna kan partierna 
också förädla förslagen eller driva delar av förslagen vidare.  
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En fråga för förvaltningen blir det först om något parti anser ett förslag är bra 
och väljer att driva det vidare i någon form, exempelvis genom att motionera 
i fullmäktige eller väcka initiativ i nämnd. Om det finns ett sakförhållande 
som partierna behöver upplysningar om med anledning av ett förslag, kan de 
också kontakta berörd verksamhet för upplysningar innan partiet går vidare 
med frågan. Vad ledamöter sedan yrkar vid möten och hur sådana yrkanden 
formuleras, är mer en sammanträdesteknisk fråga och inte något som 
allmänheten bör behöva befatta sig med i samband med att förslag lämnas in. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteutlåtande, daterat 2021-02-04 

Allmänna utskottets förslag till kommunstyrelsen för beslut i 
kommunfullmäktige 
1. Med hänvisning till ärendets bedömning anse motionen besvarad. 

Beslutet skickas till 
Kommunstyrelsen
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§ 36 Dnr 2021/210 

Nytt samverkansavtal – ”Lokalt kollektivavtal om 
samverkan och arbetsmiljö” 

Beskrivning av ärendet 
I samband med att ett nytt centralt avtal om samverkan och arbetsmiljö 
tecknades så gjordes även ett arbete för att upprätta ett nytt lokalt avtal.  
 
Det nya lokala avtalet om samverkan och arbetsmiljö i Leksands kommun 
bygger på det centrala avtalet, tecknat 2017-10-24. Avtalet ersätter det 
tidigare samverkansavtalet från 2011-05-23 och gäller from 2021-05-01.  
 
Avtalet belyser i större grad syftet med samverkan - vikten av medarbetarnas 
delaktighet och engagemang. Det görs en tydligare koppling mellan 
samverkan, arbetsmiljö- och verksamhetsfrågor.  

 Strukturen i avtalet har förenklats och avtalsinnehållet har 
förtydligats. 

 Det har fastslagits att samverkan ersätter förhandlingsskyldighet och 
informationsskyldigheten enligt 11 och 19 §§ MBL.  

 Lokal part kan begära att viss fråga ska förhandlas enligt MBL 
istället för att hanteras i samverkan om detta görs senast vid första 
samverkanstillfället.  

 Frågor som typiskt sett ska förhandlas enligt MBL ska tas upp i 
samverkan om inte annat har överenskommits. 

Samverkan med fackliga organisationer 
Det nya lokala avtalet har tagits fram i en partsgemensam arbetsgrupp och 
har hanterats i central samverkan (Cesam). 

Beslutsunderlag 
Tjänsteutlåtande från HR- och säkerhetsskyddschef Hanna Trädgårdh 
Oscarsson, daterat 2021-02-28 
”Lokalt kollektivavtal om samverkan och arbetsmiljö” 

7



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 
2(2) 

Sammanträdesdatum 
2021-03-22 

 
  

Allmänna utskottet   

 
Justeras Utdrag bestyrks 
  

Allmänna utskottets förslag för beslut i kommunstyrelsen 
1. Anta ”Samverkansavtal – Lokalt kollektivavtal om samverkan och 

arbetsmiljö” 
2. Det nya samverkansavtalet om lokalt kollektivavtal om samverkan och 

arbetsmiljö gäller från och med den 1 maj 2021. 
3. Ovanstående lokala samverkansavtal ersätter tidigare samverkansavtal 

som beslutades av kommunstyrelsen 2011-05-23 § 114 (diarienummer 
2011.573 021). 

Beslutet skickas till 
Kommunstyrelsen 
 

8



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 
1(1) 

Sammanträdesdatum 
2021-03-22 

 
  

Allmänna utskottet   

 
Justeras Utdrag bestyrks 
  

§ 37 Dnr 2020/322 

Inriktning för investeringsprocessen 

Beskrivning av ärendet 
Förvaltningen har fått i uppdrag att arbeta fram en inriktning för 
investeringsprocessen. Vid dagens sammanträde informerar ekonomichef 
Ann-Charlotte Zackrisson övergripande om inriktning av investerings-
processen, definition av en investering samt en tänkt process.  

Allmänna utskottets beslut 
1. Lägga informationen till handlingarna. 

Beslutet skickas till 
Kommunstyrelsen
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§ 38 Dnr 2021/146 

Remissvar - reviderat utpekande av riksintressen för 
kommunikation 

Beskrivning av ärendet 
Trafikverket har tagit fram ett reviderat utpekande av riksintressen för 
kommunikation för trafikslagens anläggningar. Utpekandet utgår från nya 
kriterier. Länsstyrelsen har fått ärendet på remiss i syfte att inkomma med 
synpunkter på om riksintresseanspråken fungerar som planeringsunderlag för 
att hantera riksintressen i samhällsplaneringen. Länsstyrelsen remitterar i sin 
tur länets kommuner samt Region Dalarna för att ta del av era eventuella 
synpunkter på utpekandet. 

Del av yttrande 
I den generella funktionsbeskrivningen som ingår i underlaget till remissen 
framhålls att: 

 Depåer och kombiterminaler är en förutsättning för att trafikeringen 
av järnvägen ska kunna fungera samt för att överförflyttning från 
och till andra trafikslag ska kunna ske. 

 Riksintresseutpekandet sker för att långsiktigt säkerställa att 
anläggningarna ska kunna finnas. 

Leksands kommun är positiva till att Dalabanan och väg 70 fortsatt är 
anläggningar av riksintresse. Den senare är en nationell stamväg och en 
utpekad del av det funktionellt prioriterade vägnätet i Sverige för 
godstransporter, långväga personresor, dagliga personresor och 
kollektivtrafik som bör vara högt prioriterad.  
Dock finner vi det högst anmärkningsvärt och förvånande att 
kombiterminalen i Insjön och anslutningen till densamma i detta reviderade 
utpekande inte bedöms vara av riksintresse. I remissen kan vi inte hitta 
motivering till detta ställningstagande eller kriterier som kan utgöra grund 
för denna förändring.  
Kommunen vill därför uppmärksamma såväl länsstyrelsen som Trafikverket 
på kombiterminalen i Insjöns nuvarande betydelse för näringslivet i 
regionen.  
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Det pågår en planering för en betydande ökning av terminalens kapacitet 
som är direkt kopplat till företaget Bergkvist-Siljans AB:s ansökan om en 
utökning av produktionsvolymerna med 50 %. Vidare planeras en 
omfattande utökning av intilliggande verksamhetsområde för att kunna möta 
behovet av en hållbar och rationell logistiklösning med ökade godsvolymer 
med fokus på att föra över transporter från väg till järnväg.  
En generell reflektion gällande om riksintresseanspråken fungerar som 
planeringsunderlag för att hantera riksintressen i samhällsplaneringen är att 
vi önskar kartunderlag som visar var riksintressena är belägna. Vi skulle 
även gärna se ett underlag som mer i detalj beskriver eller visar omfattningen 
av hur stort respektive utbredningsområde bedöms vara. 
I det separata yttrandet som skickas till Trafikverket beskrivs 
kombiterminalens funktion, betydelse och planerad utveckling samt 
samhällsperspektivet. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteutlåtande från trafikingenjör Lars Lindblom, daterat 2021-02-25 
Yttrande till Trafikverket, daterat 2021-03-22 

Allmänna utskottets beslut 
1. Anta yttrandet och översända det till Region Dalarna 

Beslutet skickas till 
Trafikverket 
Länsstyrelsen i Dalarnas län  
Kent Söderlund, Region Dalarna 
Internt Leksands kommun: 
Samhällsutvecklingschef Åke Sjöberg 
Näringslivschef Per Strid 
Chef Strategisk planering Anna Ograhn 
Trafikingenjör Lars Lindblom  
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§ 39 Dnr 2019/42 

Återrapport av genomförandeprocessen - Framtidens 
styrning, ledning och organisation av kommunens 
fastigheter, gata/park och bostadsbolag - 
fastighetsutredning 

Beskrivning av ärendet 
Vid kommunstyrelsens sammanträde den 11 mars 2019, § 20, beslutades att 
uppdra till förvaltningen att bl.a. utreda och föreslå det lämpligaste sättet att 
organisera kommunens fastigheter och vid behov komma med förslag för att 
renodla och utveckla Leksandsbostäder som ett bostadsbolag. 
Under utredningen har en gemensam målbild växt fram och processen har 
fört kommunen och Leksandsbostäder AB mot en samsyn om hur en bra 
verksamhet kan göras ännu bättre och effektivare.  
Vid kommunstyrelsens sammanträde den 8 mars 2021, § 26 beslutades att ge 
förvaltningen i uppdrag att i samverkan med Leksandsbostäder AB 
genomföra förändringar i enlighet med utredningen och att återrapportering 
av genomförandeprocessen ska ske till allmänna utskottets sammanträden. 
Vid dagens sammanträde informerar samhällsbyggnadschef Åke Sjöberg att 
samtal pågår med berörd personal. Träff med arbetsmarknadsenheten har 
skett för att prata om utökat samarbete och praktikplatser. Dialog med 
avdelningen kost- och lokalvård har skett för att hitta en lösning för leverans 
av mat till kommunens verksamheter.  

Allmänna utskottets beslut 
1. Lägga återrapporten till handlingarna. 

Beslutet skickas till 
Samhällsbyggnadschef Åke Sjöberg 
VD Leksandsbostäder Anders Eklund 
Kommundirektör Caroline Smitmanis Smids
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§ 40 Dnr 2020/1419 

Information om större plan- och byggärenden 2021 

Beskrivning av ärendet 
Samhällsbyggnadschef Åke Sjöberg informerar om: 

 Detaljplan Lummerhöjden – planerat beslut om samråd på utskottet för 
samhällsbyggnad den 22 april 

 Detaljplan Åkerö brofäste 

 Detaljplan för Limsjöänget 

 Gång- och cykelväg till Häradsbygden 

 Moskogsvägen 

 Drift och skötsel av kommunens vägbelysning 

 Stort inkommande flöde med ansökningar om bygglov 

Allmänna utskottets beslut 
1. Lägga informationen till handlingarna. 

Beslutet skickas till 
Samhällsbyggnadschef Åke Sjöberg
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§ 41 Dnr 2020/1132 

Mål- och resultatrapport för 2020 

Beskrivning av ärendet 
Resultaten för kommunens sektorer i relation till de politiska målen 
redovisas. 

Beslutsunderlag 
Slutrapport för mål- och resultat 2020 för kommunens fyra sektorer (sektor 
verksamhetsstöd, samhällsutvecklingssektorn, utbildningssektorn och sociala 
sektorn). 

Allmänna utskottets beslut 
1. Lägga mål- och resultatrapporterna för 2020 till handlingarna. 

Beslutet skickas till 
Kommundirektör Caroline Smitmanis Smids 
Biträdande kommundirektör Maria Bond 
Kommunens kvalitetsutvecklare
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§ 42 Dnr 2017/1515 

Återrapportering - Utvecklingsgrupp för Djurabygden 

Beskrivning av ärendet 
Den 8 april 2019, § 16, beslutade kommunfullmäktige att uppdra till 
förvaltningen att tillsätta en utvecklingsgrupp för Djurabygden och att 
arbetet skulle återredovisas till kommunstyrelsen.  
En rapport är under utarbetande och kommer att redovisas på nästkommande 
kommunstyrelse den 12 april. 

Allmänna utskottets beslut 
1. Lägga återrapporteringen till handlingarna. 

Beslutet skickas till 
Kommunstyrelsen 
Kommundirektör Caroline Smitmanis Smids 
Biträdande kommundirektör Maria Bond
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§ 43 Dnr 2021/32 

Lägesrapport sektor verksamhetsstöd 2021 

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

Beslutsunderlag 
Lägesrapport för sektor verksamhetsstöd, daterad 2021-03-10 

Allmänna utskottets beslut 
1. Lägga lägesrapport för sektor verksamhetsstöd 2021-03-10 till 

handlingarna. 

Beslutet skickas till 
Sektorchef verksamhetsstöd Maria Bond
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§ 44  

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: 

 Köp av aktier i Dala Energi. 
Kommundirektör Caroline Smitmanis Smids informerar om: 

 Träff med kommunens revisorer 

 Avstämning med KPMG utifrån ”vaccinutredningen”. 

Allmänna utskottets beslut 
1. Lägga informationen till handlingarna.
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