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§ 55 Dnr 2021/298 

Medfinansiering Leader Dalarnas utvecklingsområde 

Beskrivning av ärendet 
Leksands kommun har tillsammans med nio andra kommuner i Dalarna 
under programperioden 2014–2020 varit medfinansiär i det gemensamma 
Dalarnas Utvecklingsområde (DUO). Privat, ideell och offentlig sektor har 
gemensamt tagit fram en lokal utvecklingsstrategi där man kommit överens 
om vilka insatser som ska prioriteras för att utveckla utifrån lokala 
förutsättningar. Medfinansieringen har varit en förutsättning för att kunna ta 
del av EU:s struktur- och investeringsfonder. Medfinansieringen faller ut 
budgetmässigt 2016-2022 då programperioden i praktiken startades först 
2016. 
EU har förlängt nuvarande programperiod med två år och Dalarnas 
kommuner har därmed möjlighet att delta i förlängningen. Förutsättningar 
för detta är att det sker en kommunal medfinansiering som för perioden 
kommer att medföra utbetalningar under 2023 och 2024. 
Den kommunala medfinansieringen utgör 33% av de totala möjliga 
projektmedlen att fördela. Enligt sedan tidigare fastställd fördelningsmodell 
ska Leksands kommun bidra med 724 100 kronor under den tvååriga 
förlängningen. Detta innebär 362 050 kronor per år. 

Sektorns/avdelningens bedömning 
Möjligheten att skapa tillväxt, utveckling och förnyelse genom samordnade 
insatser är bra. För att realisera enskilda projekt är finansieringen direkt 
avgörande om de ska bli verklighet eller inte. Genom DUO har sammantaget 
betydande belopp tillskapats för att finansiera olika projekt fördelade i de tio 
kommunerna. 
Näringslivsavdelningen upplever att DUO varit en verksamhet som varit 
svår att få insyn i. Det har inte varit självklart att slussa initiativ och 
idéskapare till DUO eftersom kriterierna för att få ett projekt varit otydliga 
och svåra att tolka.  
Bristen på insyn och återrapportering har sänkt tilltron till att beviljade 
projekt har skapat värden som gynnar helheten i samhällsutvecklingen både 
lokalt och regionalt. 
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De kommuner som haft förmånen att ha en av dem utsedd tjänsteperson i 
styrelsen upplever vi har haft betydligt större möjligheter till inflytande och 
påverkan på vilka projekt som beviljats stöd och på vilka grunder.  
Brist på insyn och representation i beslutande organ riskerar också att 
möjligheter till samordning och samverkan uteblir på kommunal nivå. Vid 
en fortsättning av medfinansiering av DUO är det en självklarhet att det 
säkerställs att alla kommuner ska vara representerade och ha full insyn i 
verksamheten.  
Klara förbättringar har skett sedan tidigare verksamhetsperioder i fråga om 
tydligare krav på projektens fortlevnad och framför allt i att stötta projekten 
med administrativt stöd.  
Även om det finns brister i dialogen mellan kommunen och DUO är 
näringslivsavdelningens bedömning att finns det god förutsättningar för att 
möjliggöra projekt som gynnar samhällsutvecklingen.  
Med tydligare krav på delaktighet, transparens, förankring och bättre 
kommunikation/återrapportering föreslås en fortsatt medfinansiering. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteutlåtande från näringslivschef Per Strid, daterat 2021-04-22 
Skrivelse från Dalälvarnas Utvecklingsområde om förlängning och 
erbjudande om nya ekonomiska möjligheter, daterat 2021-03-10 

Allmänna utskottets förslag för beslut i kommunstyrelsen 
1. Förlänga medfinansieringen för två års förlängningsperiod av 

Dalälvarnas utvecklingsområde vilket innebär en medfinansiering med 
årligen 362 050 kronor under åren 2023 och 2024 på sammanlagt 
724 100 kronor. 

2. Som villkor för medfinansiering ska följande krav uppfyllas: 

 Regelbunden och tydliggjord kontakt mellan styrelsen för DUO 
och Leksands kommun ska finnas. 

 Rutiner ska finnas där berörd kommun är remissinstans innan 
medel beviljas till ett projekt. 

 Kvartalsrapporter ska tillställas medfinansiärerna där det framgår 
vilka projekt som sökt, beviljats och på vilka grunder medel 
beviljats. 

3. Medfinansieringen med 362 050 kronor per år ska arbetas in i kommande 
budgetarbete för 2023 och 2024. 
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Beslutet skickas till 
Kommunstyrelsen
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§ 56 Dnr 2021/350 

Ansökan om ekonomiskt bidrag för 2021 - Munthes 
Hildasholm Leksand 

Beskrivning av ärendet 
Hildasholms stiftelse ansöker för år 2021 om 125 000 kr i bidrag till skötsel 
och underhåll av park och trädgårdar. 
Munthes Hildasholm har under senare år fått 500 000 kronor i bidrag från 
Leksands kommun; 125 000 per år i bidrag utbetalt för åren 2016, 2017, 
2018 och 2019.  

Sektorns/avdelningens bedömning 
Ekonomiskt bidrag till skötsel av Hildasholms park och trädgårdar kan inte 
motiveras inom de ramar sektorn för samhällsutveckling beviljar bidrag. 

Underhåll är inte ändamålsenligt kriterium för varken bidrag för nyskapande 
kultur (via Kulturavdelningen) eller för evenemangsutveckling via 
Evenemangsrådet). 

Ett särskilt och riktat bidrag till enskild aktör inom besöksnäringen kan 
sektorn heller inte motivera utifrån att Munthes Hildasholm inte betraktas 
som viktigare än något annat besöksmål i Leksands kommun. 

Munthes Hildasholm hittar istället ekonomiska bidrag att söka hos 
Länsstyrelsen, Visit Dalarna AB och Kulturrådet, vilka har ändamålsenliga 
stöd och bidrag relevanta för verksamhetens behov, rörelse och målsättning. 

Sektorns näringslivsavdelning erbjuder stöd och rådgivning för utveckling av 
verksamheter med funktionen Företagslots. 
 
Alternativ till ekonomiskt stöd är att Munthes Hildasholm erbjuds 
Företagslots tillsammans med näringslivsutvecklare och därigenom stöttar 
stiftelsen och verksamhetens målsättning. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteutlåtande daterat 2021-05-07  
Ansökan om ekonomiskt bistånd från Munthes Hildasholm 
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Beslut KS 2017-01-30 § 14 Ansökan om utökat stöd till Munthes 
Hildasholm i Leksand 

Allmänna utskottets förslag för beslut i kommunstyrelsen 
1. Avslå ansökan om ekonomiskt bidrag till stiftelsen Munthes Hildasholm. 

Beslutet skickas till 
Kommunstyrelsen
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§ 57 Dnr 2020/994 

Återrapport - Omorganisation för bemanningsenheten 

Beskrivning av ärendet 
Organisationen för kommunens bemanning av vikarier gjordes om från den 1 
januari och hanteringen flyttades från en central enhet ut till verksamheterna. 
Här är en återrapport hur arbetet med omorganisationen har gått hittills.  

Sektorns/avdelningens bedömning 
Det finns en del oklarheter kring den nya organisationen i både sociala 
sektorn och utbildningssektorn. Alla rutiner är inte på plats och vissa 
arbetssätt behöver ses över. Det finns också ett visst missnöje hos chefer och 
medarbetare som behöver hanteras och redas ut. Andra delar upplevs 
däremot fungera bättre än tidigare. 
Det är dock för tidigt att dra några större slutsatser om syftet med 
omorganisationen är uppnådd eller inte.  

Beslutsunderlag 
Tjänsteutlåtande, daterat 2021-04-22 
Återrapport bemanning 2021-04-22 

Allmänna utskottets beslut 
1. Lägga informationen till handlingarna.  
2. Uppdra till förvaltningen att redovisa ekonomiskt utfall, utförda åtgärder 

och planer framåt på allmänna utskottets sammanträde den 9 november 
2021. 

Beslutet skickas till 
Maria Bond, sektorchef Verksamhetsstöd 
Ulrika Gärdsback, Socialchef 
Carin Fredlin, Utbildningschef
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§ 58 Dnr 2021/521 

Utvärdering av Leksands kommuns hanering av covid-
19-pandemin 

Beskrivning av ärendet 
Leksands kommun ska i lärande syfte utvärdera kriser och särskilda 
händelser. Den pågående pandemin är den första krisen i modern tid som 
kommunen hanterat under en så pass utdragen tidsperiod och i en så stor 
omfattning. Förvaltningen får därför i uppdrag att utvärdera kommunens 
hantering av covid-19-pandemin. 

Sektorns/avdelningens bedömning 
Den 11 mars 2020 deklarerade världshälsoorganisationen WHO att 
spridningen av covid-19 är en pandemi. För Leksands kommun innebar det 
att förvaltningsledningen började arbeta i stabsläge från mitten av mars 2020 
och i slutet av mars 2020 aktiverades kommunen krisledningsnämnd. 
Pandemin har sedan mitten av juni 2020 återgått till att hanteras inom 
ordinarie styr-och ledningsorganisation. Den pågående situationen är den 
första krisen i modern tid som kommunen hanterat under en så pass utdragen 
tidsperiod. Det är också en kris som skiljer sig från andra eftersom samtliga 
kommunens verksamheter påverkats och många verksamheter även har stått 
i centrum för krisens utmaningar. Krisen har många dimensioner och 
omfattar i stort sett hela samhället.  
Varje krishantering vid händelser där kommunens krisledning aktiverats ska 
utvärderas i enlighet med kommunens krisledningsplan daterad 2019-05-03.  
Eftersom den fortfarande pågående pandemin är en kris som varat under lång 
tid och berört hela kommunen finns det många lärdomar som kan vara av 
stor betydelse för kommunens framtida krishantering. För att dra nytta av 
dessa lärdomar behöver kommunens hantering av pandemin utvärderas i ett 
lärande syfte. 
Myndigheten för samhällsskydd och beredskap har sedan tidigare och som 
en del av det ständigt pågående arbetet med krishantering och beredskap 
tagit fram en vägledning för kommuners utvärdering av inträffade händelser. 
Målet med vägledningen är att kommunernas lärande från inträffade 
händelser på lokal nivå ska öka.  
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Vägledningen ska fungera som ett praktiskt stöd för den som fått i uppdrag 
att utvärdera hanteringen av en inträffad olycka eller kris hos 
kommunen. Vägledningen bygger på en trappstegsmodell där syfte, metod 
och resultat definieras i ett tidigt skede.  
Förvaltningen föreslår att kommunens hantering av pandemin ska utvärderas 
i enlighet med den metod som beskrivs i MSB:s vägledning. Förvaltningen 
bedömer att utvärderingen kan ske inom ramen för kommunens ordinarie 
beredskapsorganisation.  
Hanteringen av pandemin pågår fortfarande och bedöms fortsätta under stora 
delar av hösten 2021. Förvaltningen bedömer därför att arbetet med 
utvärderingen bör starta när kommunens verksamheter inte befinner sig i 
aktiv hantering. En prognos är att utvärderingen bör kunna påbörjas någon 
gång under vinterhalvåret 2021/2022 men osäkerheten är hög.  

Beslutsunderlag 
Tjänsteutlåtande från kommundirektör Caroline Smitmanis Smids, daterat 
2021-04-30 
Vägledning utvärdering av hantering av inträffade händelser, Myndigheten 
för samhällsskydd och beredskap, december 2019. 

Allmänna utskottets beslut 
1. Uppdra till förvaltningen att utvärdera kommunens hantering av covid-

19-pandemin utifrån den vägledning som tagits fram av Myndigheten för 
samhällsskydd och beredskap som stöd för kommuners lärande av 
inträffade händelser på lokal nivå. 

2. Allmänna utskottet beslutar om start av utvärderingen och tidsplan 
utifrån rådande läge. 

Beslutet skickas till 
Kommunikations- och beredskapschef Kristina Backlund 
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§ 59 Dnr 2020/136 

Avtal uppdrag, samverkan och finansiering avseende 
regional kollektivtrafik 

Beskrivning av ärendet 
Hösten 2019 påbörjades ett arbete med att se över ett nytt avtal mellan 
Region Dalarna och kommunerna gällande regional kollektivtrafik. Ett av 
syftena är att renodla och tydliggöra roller och ansvar utifrån avtal. 
Nuvarande avtal upplevts som otydliga och svåröverblickbara, då många har 
lagts till ad hoc, vilket delvis var en följd av skatteväxlingen. 
I detta arbete som koordinerades av Region Dalarna ingick representanter 
från samtliga dalakommuner. För Leksands del ingick trafiksamordnaren. 
Ett första förslag till huvudavtal inklusive medföljande bilagor och 
underavtal lämnades över till kommunerna i början av februari 2020. För 
Leksands kommuns del påbörjades ett remissarbete som pågick under 
februari-mars 2020.  
De som ingick i remissgruppen var kommunledningsgruppen, 
avdelningschef från sociala sektorn, trafikingenjör, skolskjutshandläggare, 
tidigare och nuvarande trafiksamordnare. Kommunens remissvar fastställdes 
av krisledningsnämnden den 23 april 2020 § 33 och överlämnades till 
Region Dalarna. 
Region Dalarna har, efter remissförfarandet, översänt ett avtal för 
undertecknande. Dock har frågor uppkommit kring avtalsförslaget varför 
dialog ska ske för att reda ut oklarheterna.  

Beslutsunderlag 
Dokument inkomna från Region Dalarna 
a) Missiv 
b) Beslutsunderlag  
c) Huvudavtal - avtal Uppdrag, Samverkan och Finansiering av regional 

kollektivtrafik mellan Region Dalarna och Dalarnas kommuner.  
d) Bilaga 1 beskrivning av fördelningsnyckel  
e) Bilaga 2 samverkansformer  
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f) Underavtal färdtjänst  
g) Underavtal färdtjänstenhet  
h) Underavtal skolskjuts 
i) Underavtal övriga persontransporter 

Allmänna utskottets beslut 
1. Lägga informationen till handlingarna. 
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§ 60 Dnr 2021/563 

Mål- och resultatrapporter januari-april 2021 för sektor 
verksamhetsstöd och del av sektor samhällsutveckling 

Beskrivning av ärendet 
Verksamhetsstöd har tagit fram mål- och resultatrapport för januari-april. 
Rapporten innehåller en uppföljning av politiska mål och fokusområden. 
Faktiska resultat utifrån angivna indikatorer är redovisade i rapporten. De 
flesta indikatorer mäts dock senare i år eller efter årets slut. Avvikelser som 
ses redan nu är redovisade i rapporten.  
 
Sektor verksamhetsstöds ambition är att förbättra och förtydliga rapporten 
till politiken. En nyhet i år är att sektorn försöker förklara på ett tydligare sätt 
vad som görs och varför det görs. 
Även sektor samhällsutveckling har tagit fram mål- och resultatrapport för 
januari-april. För områden som kultur, fritid och infrastrukturfrågor är 
allmänna utskottet den politiska instans där sektorns frågor av denna typ 
behandlas. Därav behandlas delar av sektor samhällsutvecklings mål- och 
resultatrapport i allmänna utskottet. 

Sektorns/avdelningens bedömning 
Det är mycket som fortlöper enligt plan i sektor verksamhetsstöd, men det 
finns några saker som avviker och som oroar sektorn och det gäller 
framförallt chefernas arbetsmiljö. 

 Cheferna är slitna och hinner inte med sina arbetsuppgifter. Hanteringen 
av pandemi har tagit hårt på cheferna och pågått i över ett år nu. Även 
den senaste händelsen med anledning av vaccinationsutredningen inom 
sociala sektorn drabbar redan hårt belastade avdelningschefer inom 
sektorn.  
 

 Vakanser och sjukfrånvaro innebär att medarbetare och chefer får täcka 
upp och det sliter hårt i längden. Det innebär också en risk att ens egna 
arbetsuppgifter blir eftersatta. 
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 Det tar längre tid och mer energi att rekrytera och introducera nya 
medarbetare på distans.  
 

 Sektorns mål i år är bland annat att förbättra arbetsmiljön för chefer och 
medarbetare samt att bredda kundtjänstens uppdrag för att öka till stödet 
till chefer. Just nu har sektorn svårt att hinna med detta eftersom den har 
fullt upp att hantera arbetsmiljön i den egna sektorn och framför allt 
chefernas arbetsmiljö. 

 
Inom sektor samhällsutveckling är cheferna pressade och har svårigheter att 
hinna återhämta sig. Kraven på formalia ökar och ställer ökade krav på våra 
chefer. Cheferna är dock nöjda med ledarskapet samt mål och styrning. 

Beslutsunderlag 
Mål- och resultatrapport för sektor verksamhetsstöd, januari-april 2021 
Mål- och resultatrapport för sektor samhällsutveckling, januari-april 2021 

Allmänna utskottets beslut 
1. Lägga mål- och resultatrapporter, januari-april 2021 för sektor 

verksamhetsstöd och del av sektor samhällsutveckling till handlingarna.  

Beslutet skickas till 
Sektorchef verksamhetsstöd Maria Bond 
Sektorchef samhällsutveckling Åke Sjöberg 
Kvalitetsutvecklare sektor verksamhetsstöd Lotta Arnesson 
Kvalitetsutvecklare sektor samhällsbyggnad Jenny Sarén
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§ 61 Dnr 2019/42 

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

Beskrivning av ärendet 
Ett ärende är på väg till kommunfullmäktige för att ta beslut om att 
organisatoriskt överföra följande verksamheter från Leksands kommuns 
sektor samhällsutveckling, fritidsavdelningen till Leksandsbostäder AB från 
och med den 1 januari 2022: 
 
- Servicegruppen 
- Skogsgruppen 
- Verkstad/förråd 
- Kommunens vaktmästargrupp 
Vid dagens sammanträde informerar sektorchef för sektor samhälls-
utveckling, Åke Sjöberg, om hur arbetet med genomförandet fortlöper. 
Förberedelser pågår med träffar mellan de båda organisationernas ekonomer 
för att diskutera överförandet av material och fordon. HR-avdelningen 
arbetar med formalia när det gäller övergången av personal från Leksands 
kommun till Leksandsbostäder AB från den 1 januari 2022. Ärendet har varit 
uppe för behandling i kommunens centrala samverkansgrupp (CESAM) vid 
två tillfällen. 
Mottagande organisation, Leksandsbostäder AB, har träffat all berörd 
personal tillsammans med fackförbundet Kommunal.  
I ”fastighetsutredningen” angavs behovet av att tillsätta en fastighetsstrateg 
inom sektor samhällsutveckling som är ansvarig för alla sektorers strategiska 
lokalfrågor i ett tätt samarbete med verksamheterna och Leksandsbostäder 
AB. Fastighetsstrategen är på plats sedan den 10 maj. 

Allmänna utskottets beslut 
1. Lägga informationen till handlingarna.  
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Beslutet skickas till 
VD Leksandsbostäder Anders Eklund 
Sektorchef Samhällsbyggnad
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§ 62 Dnr 2021/520 

Belysning/gatlampor i Leksands kommun 

Beskrivning av ärendet 
En stor del av kommunens belysningsanläggning har ursprungligen uppförts 
av tidigare belysningsföreningar och senare kommunalt elbolag. Ett resultat 
av den historiken är att väsentliga delar av kommunens belysnings-
anläggning är sammanbygg med Dala Energis anläggning. 
 
Den kommunala gatubelysningen består av: 

 ca 5 900 ljuspunkter/gatlampor med tillhörande stolpar och 
fundament, varav ca 900 sitter längs statlig väg. 

 ca 250 tändpunkter (en punkt där ström tillförs anläggningen) samt 
lika många elabonnemang  

 uppskattningsvis minst 150 km elledningar (såväl luftledningar som 
nedgrävda ledningar). 

 övrig elektrisk utrustning såsom astrour, ljussensorer, reläer, styrning 
för nattsänkning (upp till 50% lägre effekt nattetid) mm. 

 
Belysningen är geografiskt spridd över stor del av kommunen så att i stort 
sett alla våra byar har tillgång till kommunal gatubelysning. 

 
Karta som visar ljuspunkter från inventering 2010 
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Det finns gällande avtal mellan kommunen och Dala Energi gällande drift 
och underhåll av gatubelysningen. Leksand och Rättviks kommun har 
samma form av avtal med Dala Energi AB. Då avtalet har många år på 
nacken är det med den teknikutveckling som skett (tex LED-armaturer, 
digital styrning etc.) idag ett otidsenligt avtal. Det täcker heller inte in och 
reglerar alla nödvändiga delar för en god förvaltning och innebär att det kan 
uppstå en hel del oklarheter mellan avtalets parter. Dala Energi har 
informerat såväl Leksand som Rättviks kommun att våra respektive avtal 
kommer att sägas upp under innevarande år. 
 
För att trygga en säker och effektiv förvaltning av vår kommunala 
belysningsanläggning behöver nya avtal rörande drift och underhåll 
upprättas. 

Finansiering 
Kommunen har ett nytt avtal för el som innebär en kostnadsökning med  
50 % för elförbrukningen i vår belysningsanläggning. Även nätavgifterna för 
eldistribution har ökat med över 20 %.  
 
Vidare behöver anläggningen anpassas till lagkrav gällande mätning av den 
ström som förbrukas. Idag sker mätning av elförbrukning genom så kallad 
schablonberäkning baserat på anläggningens märkeffekt och årliga brinntid. 
För att leva upp till lagkravet behöver alla punkter där ström tillförs till 
anläggningen (tändpunkter) ha separat elmätare som från år 2025 även ska 
klarar av timavräkning. Som ett första steg i denna anpassning mot gällande 
krav har varje tändpunkt (ca 250 stycken) nu fått ett eget abonnemang med 
årlig kostnad på ca 1500 kronor per abonnemang. 
 
Dessa förändringar av elkostnader innebär en kostnadsökning för 
vägbelysningen med ca 700 tkr/år. Denna kostnadsökning hade varit 
betydligt större om inte kommunen gjort satsningar på en mer energieffektiv 
belysning. Teknikutvecklingen går fort och det finns stor potential för 
ytterligare energieffektivisering i vår anläggning. 
Detta innebär att vi i kommande budget behöver ta höjd för en högre kostnad 
för vår kommunala vägbelysning om vi vill behålla nuvarande 
belysningsgrad.  

Beslutsunderlag 
Tjänsteutlåtande från trafikingenjör Lars Lindblom, daterat 2021-04-27 
Presentation ”Färdigt ljus” 
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Allmänna utskottets förslag för beslut i kommunstyrelsen 
1. Ge förvaltningen i uppdrag att arbeta fram ett avtal för 

belysning/gatlampor i Leksands kommun att gälla från den 1 januari 
2022 och återkomma med förslaget för beslut. 
 

2. I kommande budgetarbete ta höjd för kostnad för vägbelysning på ca 4,6 
miljoner kronor per år från år 2022. 

Beslutet skickas till 
Kommunstyrelsen
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§ 63 Dnr 2017/1515 

Rapportering - Utvecklingsgrupp för Djurabygden 

Beskrivning av ärendet 
I samband med kommunfullmäktiges beslut 2019-04-08 kring grundskolans 
framtida organisation och arbetsformer, med bland annat nedläggning av 
Djura skola, fick förvaltningen i uppdrag att arbeta vidare med utvecklingen 
av Djurabygden. Uppdraget gavs till dåvarande kommundirektören Göran 
Wigert.  

Sektorns/avdelningens bedömning 
En intressegrupp för Djurabygden har skapats och ett möte hanns med innan 
pandemin slog till.  
Leksandsbostäder AB har i uppdrag att se över olika användningsområden 
för den före detta skollokalen. De olika alternativen redovisas i ett separat 
ärende till politiken.  
Näringslivsavdelningen planerar för en workshop tillsammans med 
intressegruppen för Djurabyarna för att se vilka styrkor och svagheter som 
finns. Det ska sedan visa inriktning för fortsatt arbete där utvecklingsmedel 
kan sökas.  

Beslutsunderlag 
Tjänsteutlåtande, daterat 2021-04-28 
Återrapport utvecklingsgruppen Djura, daterat 2021-04-28 

Allmänna utskottets förslag till kommunstyrelsen för beslut i 
kommunfullmäktige 
1. Överföra ansvaret för det uppdrag som kommundirektören tilldelades av 

kommunfullmäktige den 8 april 2019 till näringslivsavdelningen för 
fortsatt hantering och dialog. 

Beslutet skickas till 
Kommunstyrelsen 
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§ 64 Dnr 2021/522 

F.d. Djura skola - nytt användningsområde 

Beskrivning av ärendet 
Förvaltningen har fått i uppdrag att se över alternativ för framtida 
användning av Djura skola. 
Målet är att hitta ett bra användningsområde för fastigheten. En förutsättning 
är att förskolan är kvar.  

Allmänna utskottets beslut 
1. Uppdra till förvaltningen att sammanställa ett underlag så att ett 

inriktningsbeslut i ärendet kan fattas på kommunstyrelsens sammanträde 
den 16 juni.  

Beslutet skickas till 
Kommunstyrelsen 
Sektorchef samhällsutveckling Åke Sjöberg 
VD Leksandsbostäder AB Anders Eklund 
Fastighetsstrateg Veronica Lindberg Lekare
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§ 65 Dnr 2021/628 

Resurssättning och tidplaner för kommunens 
planarbete 2021 

Beskrivning av ärendet 
Allmänna utskottet önskar få ta del av sektor samhällsutvecklings 
resurssättning och tidplaner för kommunens planarbete under 2021. 
Sektorchef Åke Sjöberg informerar att arbetet med denna sammanställning 
inte är klar ännu. 

Allmänna utskottets beslut 
1. Lägga informationen till handlingarna. 

Beslutet skickas till 
Sektorchef samhällsutveckling Åke Sjöberg
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§ 66 Dnr 2020/1419 

Information om större plan- och byggärenden 2021 

Beskrivning av ärendet 
Sektorchef samhällsutveckling informerar om följande: 

 Två chattsamtal med kommunmedborgare och övriga intresserade av 
kommunens nya bostadsområde Lummerhöjden genomförs idag den 17 
maj. 

 Det finns en app att ladda ner till sin telefon där man sedan kan gå runt i 
det blivande området Lummerhöjden och se hur det kan tänkas bli 
framöver. 

 En kulturkonsekvensanalys är snart klar när det gäller Åkerö brofäste.  

 Utredning kring dagvatten och en översyn av trafiksituationen pågår när 
det gäller Limsjöänget.  

 I Tunsta är planen inte i gång. Här förs dialog kring avlopps-
redningsverket. 

 Bygget av den nya sporthallen löper på enligt tidplanen.  

 För vägen till Åhlbybadet pågår arbete med kalkyl. 

 Ansvarsutredning pågår kring ett miljöbrott där gamla tranformatorer 
som läcker olja har hittats. 

 När det gäller den blivande Moskogsvägen pågår samtal med 
Trafikverket om anslutning av vägen till statlig väg. 

Allmänna utskottets beslut 
1. Lägga informationen till handlingarna. 
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§ 67 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, upprättad 2021-05-07 

Allmänna utskottets beslut 
1. Lägga lägesrapport 2021-05-07 för sektor verksamhetsstöd till 

handlingarna.  

Beslutet skickas till 
Sektorchef Maria Bond
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§ 68 Dnr 2021/482 

Redovisning av inkomna synpunkter/klagomål kvartal 
1/2021 

Beskrivning av ärendet 
Sedan den 1 november 2011 har kommuninvånare och andra besökare 
möjlighet att på vår webbplats lämna synpunkter, klagomål och förslag till 
förbättring av kommunens verksamheter.  

Beslutsunderlag 
Redovisning av synpunkter/klagomål kvartal 1/2021 för sektor 
verksamhetsstöd 

Allmänna utskottets beslut 
1. Lägga redovisning av synpunkter/klagomål kvartal 1/2021 för sektor 

verksamhetsstöd till handlingarna.  

Beslutet skickas till 
Sektorchef verksamhetsstöd Maria Bond
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§ 69  

Information 

Beskrivning av ärendet 
Under denna punkt finns möjlighet för utskottets deltagare samt 
kommundirektör att lämna information till utskottet. 
Kommundirektör Caroline Smitmanis Smids informerar om: 

 Lättnader i restriktionerna för pandemin förväntas från den 1 juni. Vi ska 
titta på vad det kan innebära för oss och kommunens verksamheter. 

 Försenade leveranser till om- och tillbyggnaden av Tibble servicehus 
samt sjukdom kan eventuellt försena bygget. 

Allmänna utskottets ordförande Ulrika Liljeberg (C) informerar om: 

 Årsstämma för Sätergläntans ekonomiska förening 

 Besök av Sveriges EU-revisor Eva Lindström.  

 Besök av Japans ambassadör Shigeyuki Hiroki. 

Allmänna utskottets beslut 
1. Lägga informationen till handlingarna.
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§ 70 Dnr 2021/625 

Ansökan om bygdemedel (vattenregleringsfonder) 

Beskrivning av ärendet 
Länsstyrelsens enhet för landsbygd och tillväxt delar ut bidraget 
Bygdemedel (vattenregleringsfonder). Detta bidrag kan sökas för att 
förbättra den allmänna livsmiljön för medborgarna i de kommuner som 
berörs av vattenregleringspåverkan i sjösystemet.  
Bidraget kan sökas av vem som helst men ska enligt en kommunal 
beredningsgrupp kunna relateras till vattenregleringsskador. Länsstyrelsen 
tar stor hänsyn till kommunens bedömning och utlåtande när de beslutar 
utbetalning av medel.  
Det tillgängliga bidragsbeloppet för Leksands kommun 2020 gällande 
ansökningar av bygdemedel är 120 000 kronor. 
 

Sektorns/avdelningens bedömning 
Länsstyrelsen har tagit emot två ansökningar till Siljans- och 
Snesen/Flatensjöarnas regleringsfond för 2020. Båda ansökningarna kan 
relateras till vattenregleringsskador. Ansökningarna kommer från Almo 
Bysamfällighet i samarbete med Almo båtklubb samt Insjöns båtklubb.  
Sektorns bedömning är att dessa två ansökningar är likvärdiga och anser att 
båda två är berättigade bidrag och att bidragsbeloppet ska delas upp med 
hälften var till de båda sökande.  

Beslutsunderlag 
Tjänsteutlåtande daterat 2021-05-07 
Ansökan bygdemedel Almo Bysamfällighet i samarbete med Almo båtklubb 
Ansökan bygdemedel Insjöns båtklubb 

Allmänna utskottets beslut  
1. Rekommendera Länsstyrelsen i Dalarna att dela tillgängligt 

bidragsbelopp för 2020 mellan de båda sökande med 60 000 kronor var 
till Almo Bysamfällighet i samarbete med Almo båtklubb samt Insjöns 
båtklubb.  
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Beslutet skickas till 
Fritidschef Torkel Holst 
Länsstyrelsen i Dalarna Veronica Tikka
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