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Ärendelista 
 

 § 85 Resurssättning och tidplaner för kommunens planarbete 2021 
 § 86 Miljövårdsprojekt Limån - samarbetsprojekt för fria vandringsvägar Siljansöring 
 § 87 Återrapport av genomförande - Framtidens styrning, ledning och organisation av 

kommunens fastigheter, gata/park och bostadsbolag - fastighetsutredning 
 § 88 Information från Leksandsbostäder om läget i verksamheterna sommaren 2021 
 § 89 Coronaviruset och Leksands kommun 
 § 90 Lägesrapport sektor verksamhetsstöd 2021 
 § 91 Redovisning av inkomna synpunkter/klagomål kvartal 2/2021 
 § 92 Översyn av den gemensamma vuxenutbildningsnämnden Leksand/Rättvik 
 § 93 Information - Budget 2022-2024 
 § 94 Vision 2030 för Leksands kommun 
 § 95 Allmän information 
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§ 85 Dnr 2021/628 

Resurssättning och tidplaner för kommunens 
planarbete 2021-2024 

Beskrivning av ärendet 
Sektorchef samhällsutveckling Åke Sjöberg presenterar ett förslag på tidplan 
för detaljplaner, exploateringsprojekt, översiktsplan samt andra större 
strategiska planer.  
Sektorchef påtalar att det är ett fåtal personer som ska arbeta med ett stort 
antal planer, utöver andra uppgifter som också dessa ansvarar över. Trycket 
på sektorns personal är stor.  
Exempel på planer som tidsatta är Åkerö brofäste, Moskogsvägen och 
Lummerhöjden. Lummerhöjden är i dagsläget även Leksands kommuns 
största exploateringsprojekt.  
Exempel på större strategiska planer är miljömål, översiktsplan, cykelplan, 
ny bostadsförsörjningsplan.  
Ett antal större byggprojekt återfinns också i sektorn. Färdigställande av ny 
sporthall pågår. Det initiala arbetet med ny väg till Åhlbybadet har påbörjats. 
Sektorn fortsätter också arbetet med nya gång- och cykelvägar med fokus på 
Tällberg samt att knyta ihop Leksand med Insjön.  

Allmänna utskottets beslut  
1. Godkänna rapporteringen. 

Beslutet skickas till 
Sektorchef Åke Sjöberg
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§ 86 Dnr 2020/1267 

Miljövårdsprojekt Limån - samarbetsprojekt för fria 
vandringsvägar Siljansöring 
Den 25 januari 2021 fattade kommunstyrelsen beslut om att ställa sig positiv 
till miljövårdsprojektet Limån vars syfte är att skapa fria vandringsvägar för 
Siljansöringen. Kommunstyrelsen uppdrog samtidigt till sektorchefen för 
sektor samhällsutveckling att förhandla med Dala Energi AB och berörda 
myndigheter, intresseorganisationer och fastighetsägare samt återkomma 
med underlag för vidare beslut i frågan. 
Projekt Limån, som representeras av tre ideella fiskevårdsföreningar (fvof), 
älvräddarna, länsstyrelsen, markägare samt boende i kommunen, har uttryckt 
önskemål om att Leksands kommun engagerar sig i projektet, men inte med 
bidrag, utan som huvudman under den tid som utrivning av de kraftverk som 
ska utrivas i projektet sker.  
Huvudmannaskapet innebär att Leksands kommun handlägger 
ansökningsprocessen till mark- och miljödomstolen tillsammans med 
länsstyrelsen. Kommunens uppgift är att ansvara för domstolsprocessen fram 
tills dess att utrivning och återställande är klara och godkända, samt att 
ansöka och sköta hanteringen av de bidrag (vattendomspengar) som söks hos 
länsstyrelsen. 
Dala Energi AB ansvarar för driften och äger de kraftverk som omfattas, och 
kommer att så göra fram till nedstängning. Ägandet övergår efter projektet 
till privata fastighetsägare. Ägarövergången hanteras och bekostas av Dala 
Energi AB. 
Bakgrund 
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 fungerande 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. Det innebär 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. 

4



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 
2(3) 

Sammanträdesdatum 
2021-09-06 

 
  

Allmänna utskottet   

 
Justeras Utdrag bestyrks 
  

Riskbedömning 
Planerade åtgärder ligger helt i linje med Leksands miljömål likaså med de 
regionala och statliga miljömålen. 
Projektet kostnadsberäknades 2018 till 4 mkr och i budget finns 4,5 mkr.  
Ägarskapet av de båda verkens fastighet övergår efter slutfört projekt till 
närliggande fastigheter. Avtal med dessa ska tecknas innan kommunen åtar 
sig huvudmannaskapet för projektet. 
Ett förslag på samverkansavtal har tagits fram för parterna där även en 
riskklausul tagits med om fördelning av de kostnader som i nuläget inte är 
kända men som i värsta fall skulle kunna uppkomma i samband med 
domstolsförhandlingen. 
I övrigt finansieras arbetet dels av vattendomspengar som ska gå till 
fiskeåtgärder för att gynna bland annat Siljansöringen och dels av Siljansnäs 
fvof, Leksand-Insjöns fvof, Siljan södra fvof, Dala Energi samt 
naturskyddsföreningens Bra miljövalfond. Kommunens del är att inom 
ramen för huvudmannaskapet för projektet ansvara för domstolsprocessen 
fram till att utrivning och återställande är klara och godkända samt ansöka 
och sköta hanteringen av bidragen som söks hos länsstyrelsen. 
Oförutsedda kostnader som skulle kunna uppstå är eventuella i dagsläget 
okända krav från domstolen och eventuellt ersättningsyrkande från 
fastighetsägare berörda av projektet, vilka bedöms vara få och risken därmed 
låg. 
För att ta höjd för risken föreslår det i avtalet att processen kan avbrytas om 
de extra kostnaderna bedöms överstiga 1 miljon kronor. 
Upp till en miljon fördelas kostnaderna mellan Dala Energi 15 %, De tre fvof 
42,5 % med ett tak på 100 000 kr och Leksands kommun med resterande 
summa med ett tak på 600 000 kr. 
Vid avbruten process fördelas kostnaderna lika d.v.s 33 % var. 
 
Sektorns 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, dels från de ideella 
fiskevårdsområdesföreningarna och länsstyrelsen är unikt och oerhört 
positivt. 
Finansiering av utrivningen av kraftverken sker av tre 
fiskevårdsområdesföreningar, Dala Energi samt via fonden Bra miljöval.  
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Kommunen tar tillsammans med Dala Energi på sig huvudmannaskapet för 
projektet och utrivningen av befintliga dammar. Efter utrivning övergår 
ägandet av aktuella fastigheter inklusive eventuella kulturlämningar till 
fastighetsägare i området som sagt sig vara villiga att köpa denna mark från 
kommunen. 
Tidsplanen för projektet är start 2021 och om Mark- och miljödomstolen 
medger utrivning av kraftverken så beräknas detta praktiska arbete kunna 
genomföras under 2022 alternativt 2023. 
 
Finansiering 
Finansieringen avser totalt 4 100 000 kr exklusive moms för att genomföra 
tillståndsprövning, projektering och entreprenadarbeten. 
 
Dala Energi finansierar projektet med 1 000 000 kr exklusive moms. Dala 
Energi bekostar även lantmäteriförrättningar i samband med avstyckning av 
Björken 153:2*. 
 
Fiskevårdsföreningarna finansierar projektet med 150 000 kr.  
Naturskyddsföreningen genom Bra Miljövalsfonden finansierar projektet 
med 1 250 000 kr.  
 
Leksands kommun står som huvudman för projektet och bidrar med arbetstid 
i processen samt ansöker och handhar bidrag från Siljans 
vattenrestaureringsfond på 1 700 000 kr. 
 

Allmänna utskottets förslag till beslut i kommunstyrelsen 
1. Kommunen tar på sig huvudmannaskapet för projektet med utrivning 

av kraftverken i samarbete med Dala Energi AB. 
2. Kommunen ansöker om 1,7 mkr i bidrag från Länsstyrelsen, fonden 

för vattenrestaurering Siljan. 
3. Kommunen tar inte på sig någon finansiering utöver arbetsinsats på 

tjänstemannasidan utöver punkt 6. 
4. Arbetet upphandlas till ett fast pris. 
5. Leksands kommun går in med en garanti på ett maxbelopp 600 000 

kr utifall oförutsedda övriga kostnader skulle dyka upp i processen. 
6. Projektansvarig på kommunen blir samhällsutvecklingschef Åke 

Sjöberg. 

Beslutet skickas till 
Sektorchef samhällsbyggnad, Åke Sjöberg
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§ 87 Dnr 2019/42 

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

Beskrivning av ärendet 
Sektorchef samhällsutveckling Åke Sjöberg informerar om nuvarande status 
gällande överflyttningen från fritidsavdelningen till Lekandsbostäder. 
Samtlig personal förutom två är nu överflyttad. Kontrakt samt ekonomi 
flyttas från kommunen till Leksandsbostäder vid årsskiftet.  
Flytten flyter på bra. En del frågetecken kvarstår att reda ut gällande 
ansvarsfördelning. Dessa kommer klargöras under hösten.  

Allmänna utskottets beslut 
1. Lägga informationen till handlingarna.  

Beslutet skickas till 
Sektorchef samhällsbyggnads, Åke Sjöberg  
VD Leksandsbostäder, Anders Eklund 
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§ 88 Dnr 2021/1038 

Information från Leksandsbostäder om läget i 
verksamheterna sommaren 2021 

Beskrivning av ärendet 
Enligt muntlig rapport har sommaren förflutit lugnt i Leksandsbostäder AB:s 
verksamheter.  

Allmänna utskottets beslut 
1. Lägga informationen till handlingarna. 

Beslutet skickas till 
VD Leksandsbostäder, Anders Eklund 
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§ 89 Dnr 2020/324 

Coronaviruset och Leksands kommun 

Beskrivning av ärendet 
Sektorchef sociala sektorn, Ulrika Gärdsback, beskriver nuvarande läge i 
Leksands kommun.  

 Situationen inom sociala sektorns verksamheter är stabil. Någon 
medarbetare och brukare inom den öppna verksamheten testas för 
covid. Edshultsgården har öppnats igen den här veckan.  

 Skolan har hög frånvaro, upp till 40-45 % i förra veckan, på grund av 
stor spridning av förkylningar.  

 Kommunens personal rekommenderas arbeta hemifrån september ut, 
i den mån det är möjligt.  

 Riktade insatser genomförs på gymnasiet för att hjälpa eleverna att 
vaccinera sig.  

Allmänna utskottets beslut  
1. Lägga informationen till handlingarna. 

Beslutet skickas till 
Caroline Smitmanis Smids, kommundirektör  
Ulrika Gärdsback, sektorchef vård och omsorg 
Maria Bond, biträdande kommundirektör 
Hanna Trädgårdh Oscarsson, HR- och säkerhetsskyddschef 
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§ 90 Dnr 2021/32 

Lägesrapport sektor verksamhetsstöd och service 2021 

Beskrivning av ärendet 
En lägesrapport från sektor verksamhetsstöd och service har sammanställts 
av sektorchef Maria Bond. 
Rapporten tar bland annat upp att sommaren för sektorn varit förhållandevis 
lugn. Medarbetare fortsätter att arbeta hemifrån eller växelvis på kontoret där 
så är möjligt och övriga verksamheter har anpassats efter rådande pandemi.  

Beslutsunderlag 
Lägesrapport verksamhetsstöd 2021-09-06 

Allmänna utskottets beslut 
1. Lägga lägesrapport 2021-09-06 för sektor verksamhetsstöd och service 

till handlingarna. 

Beslutet skickas till 
Sektorchef verksamhetsstöd och service, Maria Bond 
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§ 91 Dnr 2021/482 

Redovisning av inkomna synpunkter/klagomål kvartal 
2/2021 

Beskrivning av ärendet 
Medborgare och brukare har möjlighet att lämna synpunkter och klagomål 
(Tyck till) till kommunen. 
Förutom att ansvarig chef återkopplar till anmälaren om denna önskar detta 
så skickas åtgärdsredovisningen till respektive utskott för kännedom. 

Beslutsunderlag 
Inkomna synpunkter och klagomål samt vidtagna åtgärder, kvartal 2/2021, 
sektorerna samhällsutveckling och verksamhetsstöd.  

Allmänna utskottets beslut 
1. Lägga redovisningen till handlingarna. 

Beslutet skickas till 
Sektorchef verksamhetsstöd och service, Maria Bond  
Sektorschef samhällsbyggnad, Åke Sjöberg
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§ 92 Dnr 2021/801 

Översyn av den gemensamma 
vuxenutbildningsnämnden Leksand/Rättvik 

Beskrivning av ärendet 
Tomas Bergsten (C) informerar om ärendets gång. Allmänna utskottet och 
kommunstyrelsen har fått en dragning av ärendet från utredaren. Ärendet 
kommer nu att tas upp på utbildningsutskottet den 7:e september 2021. 
Därefter går ärendet vidare till kommunstyrelsen för beslut den 27 september 
2021.  

Allmänna utskottets beslut 
1. Lägga informationen till handlingarna 

Beslutet skickas till 
Joel Johansson, verksamhetsutvecklare, Leksand 
Kristina Lundberg, kvalificerad handläggare, Rättvik 
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§ 93 Dnr 2021/691 

Information - Budget 2022-2024 

Beskrivning av ärendet 

Ann-Charlotte Zackrisson, ekonomichef, informerar om nuläget gällande 
budget 2022-2024. Leksands kommun har fått en ny skatteprognos den 26:e 
augusti. Förändringarna på totalen är dock marginella. Kommunen har sedan 
årsskiftet sett en positiv befolkningstillväxt med en ökning på 139 personer 
fram till sista juni. Slutlig förslag på budget 2022-2024 kommer lämnas den 
10 oktober.  

Beslutsunderlag 

Presentation, daterad 2021-08-30. 

Allmänna utskottets beslut 
1. Lägga informationen till handlingarna  

Beslutet skickas till 
Ekonomichef Ann-Charlotte Zackrisson

13



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 
1(1) 

Sammanträdesdatum 
2021-09-06 

 
  

Allmänna utskottet   

 
Justeras Utdrag bestyrks 
  

§ 94 Dnr 2021/99 

Vision 2030 för Leksands kommun 

Beskrivning av ärendet 
Kommundirektör Caroline Smitmanis Smids ger en nulägesrapport gällande 
processen med att ta fram en ny vision för Leksands kommun.  

 Samtliga partier har bjudits in att delta i de två digitala workshops 
som har hållits.  

 Material har delgivits samtliga partier som in sin tur har i uppgift att 
bearbeta materialet och återkoppla till projektgruppen.  

 Förvaltningen förbereder och håller i ett antal fokusgrupper.  

 Förvaltningen planerar informationsdragningar med kommunens 
samrådsgrupper.  

 En sammanställd bild kommer presenteras för kommunstyrelsen den 
27 september.  

Allmänna utskottets beslut 
1. Lägga informationen till handlingarna. 

Beslutet skickas till 
Kommundirektör, Caroline Smitmanis Smids 
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§ 95  

Allmän 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: 

 Läget på förskolan Myran. 

 Rapport från möte med operativa BRÅ om att sommaren överlag har 
varit lugn.  

 Förvaltningen har börjat titta på en gemensam projektmodell för att 
projekt som kräver större investeringar.  

 
Allmänna utskottets ordförande Ulrika Liljeberg (C) informerar om: 

 Deltagit tillsammans med kommundirektör Caroline Smitmanis 
Smids samt oppositionsråd Viktor Zakrisson (S) på möte med Musik 
i Dalarna, Folkmusikens hus och Dalapop. 
Musik i Dalarnas vill öka sin närvaro ute i länets kommuner. 

 Vid nästkommande utskottsmöte kommer fokus ligga på 
fastighetsfrågor.  
 

Oppositionsråd Viktor Zakrisson (S) ställer följande fråga:  

 Hur ser samarbetet mellan Rättvik- och Leksands kommuner ut 
gällande fältarbetare? Tomas Bergsten (C) meddelar att en rapport 
kommer presenteras på utbildningsutskottet den 7 september.  
 

Ingrid Rönnblad (S) ställer följande fråga:  

 Hur ser överenskommelsen med anställda ut gällande studier på 
arbetstid inom ramenför Äldrelyftet? Förvaltningen tar med sig 
frågan och återrapporterar på nästkommande möte.  

15



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 
2(2) 

Sammanträdesdatum 
2021-09-06 

 
  

Allmänna utskottet   

 
Justeras Utdrag bestyrks 
  

Allmänna utskottets beslut 
1. Lägga informationen till handlingarna. 
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