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§ 1 Information IT-avdelningen 
§ 2 Information om större plan- och byggärenden 2022 
§ 3 Coronaviruset och Leksands kommun 
§ 4 Information enskilda vägar 
§ 5 Handelspolicy för Leksands kommun 
§ 6 Remiss Enklare regelverk för mikroföretagande och en modernare bokföringslag 

(SOU 2021:60) 
§ 7 Remiss - Förslag till Länsplan för perioden 2022-2033 
§ 8 Revisionsrapport Leksands kommun - Granskning av bidrag och stöd till 

föreningar 2021 
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tidigare genomförda revisionsrapporter 
§ 10 Utökning av verksamhetsområde Tunsta  
§ 11 Allmän information 
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§ 1  

Information IT-avdelningen 

Beskrivning av ärendet 
IT-chef, Per Thulemark, informerar bland annat om: 

• 10 medarbetare inom IT-avdelningen med olika funktioner såsom 
supporttekniker, IT-tekniker, IT-samordnare med mera. 

• IT-avdelningens uppdrag 
o Revidering pågår av uppdraget. I stort handlar det om ansvar 

inom drift, support och utveckling inom kommunens hela IT-
miljö. 

• IT-strategiska råd 

• IT-säkerhet i fokus 
o Konstant ökad hotbild 
o Varit en intensiv period under hela december med att säkra 

upp IT-miljön. 
o Åtgärdsplan framåt 

• IT och digitalisering i samverkan 
o SKR, Inera, DIGG med flera 
o Nätverk i Dalarna för IT-chefer, IT-tekniker och 

digitaliseringsledare 
o Gemensam telefonilösning, långtidsarkiv, e-tjänsteplattform, 

bibliotekslösning 
o Samtal med Mora, Orsa, Älvdalen, Rättvik, Vansbro och 

Gagnef 

Beslutsunderlag 
Powerpointpresentation, daterad 2022-01-10 

Allmänna utskottets beslut 
1. Lägga informationen till handlingarna. 
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Beslutet skickas till 
Tf. sektorchef verksamhetsstöd, Ann-Charlotte Zackrisson 
IT-chef, Per Thulemark 
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§ 2 Dnr 2021/1289 

Information om större plan- och byggärenden 2022 

Beskrivning av ärendet 
Sektorchef samhällsutveckling, Åke Sjöberg informerar om följande: 

• Granberget – rekordveckor där man sålt säsongskort för 2 mkr.  

• VA-planen ska uppdateras. Omstart tillsammans med Dala Vatten 
och Avfall AB, så nu är tidsplanen att ha ett förslag klart i mars/april 
för beslut i kommunfullmäktige i maj. 

• På kommunstyrelsen den 24 januari är det en workshop om 
miljömålen. 

• Fått tillstånd från Länsstyrelsen att göra vissa åtgärder på Åkersön.  

• Slänten utmed strandpromenaden ska säkras upp genom stenläggning 
mot älven. 

• Ingen stängning aktuell för varken Kulturhuset, Leksandshallen eller 
Granberget utifrån pandemiläget. 

• Rekrytering pågår av ny näringslivschef på grund av pensionsavgång 
hösten 2022.  

• Plantillstånd är beviljat för containerterminalen Insjön och det har 
varit ett första möte med Bergkvist Siljan.  

• Det har inkommit 55 enskilda yttranden kring detaljplanen för Åkerö 
brofäste Järnavägen-Insjövägen. Utskottet för samhällsbyggnad 
kommer att behandla detaljplanen den 20 januari och föreslå beslut 
om antagande, vilket behandlas i kommunstyrelsen den 24 januari 
och kommunfullmäktige den 14 februari. 

• Detaljplanen för Lummerhöjden går ut för granskning under våren 
2022. 

• Arbete pågår även med ett antal mindre detaljplaner, bland annat 
området Myran. 

• Stort fokus just nu på fastighetsfrågor i samverkan med 
Leksandsbostäder. 
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Allmänna utskottets beslut 
1. Lägga informationen till handlingarna. 

Beslutet skickas till 
Sektorchef samhällsutveckling, Åke Sjöberg 
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§ 3 Dnr 2020/324 

Coronaviruset och Leksands kommun 

Beskrivning av ärendet 
Kommundirektör Caroline Smitmanis Smids informerar om: 

• Förvaltningen har infört stabsorientering varje dag med anledning av 
den ökade smittspridningen.  
 

• Omfattande smittspridning i hela samhället påverkar även våra 
verksamheter. Det pågår ständig smittspårning inom vård- och 
omsorgsverksamheterna. Det är svårt att avgöra var våra medarbetare 
smittats, det vill säga i hemmet eller arbetet eftersom spridningen är 
så stor. I dagsläget finns det ingen covidsmitta bland brukare, men 
provtagning sker regelbundet.  
 

• Många medarbetare är sjuka och/eller i familjekarantän vilket har lett 
till ett ansträngt, men hanterbart bemanningsläge. 
 

• Inom skolan har det varit ett lugnt läge på grund av jullovet. 
Förskolan har haft en del smittspårning bland personal. Det finns en 
oro bland lärare och rektorer inför skolstarten, vad gäller den fortsatta 
utvecklingen av smittspridning. 
 

• Regeringen presenterade idag nya restriktioner, vilka gäller från och 
med onsdag 12/1. 

Allmänna utskottets beslut 
1. Lägga informationen till handlingarna. 

Beslutet skickas till 
Kommundirektör, Caroline Smitmanis Smids 
Tf. sektorchef verksamhetsstöd, Ann-Charlotte Zackrisson 
HR- och säkerhetsskyddschef, Hannah Trädgårdh Oscarsson 
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§ 4  

Information enskilda vägar 

Beskrivning av ärendet 
Kommundirektör Caroline Smitmanis Smids informerar: 

• 19 januari kommer vi att ha ett informationsmöte via chatt med 
Rönnäs by med anledning av Lantmäteriets kommande 
förrättningsmöte.   

• Flera beslut i ärendet är överklagade. Ett av dem är i 
förvaltningsrätten för prövning och avser bidrag till förrättningar. 
Förvaltningsrätten kommer att behandla ärendet första kvartalet 
2022. 

Allmänna utskottets beslut 
1. Lägga informationen till handlingarna. 

Beslutet skickas till 
Kommundirektör, Caroline Smitmanis Smids 
Tf. sektorchef verksamhetsstöd, Ann-Charlotte Zackrisson 
Sektorchef samhällsutveckling, Åke Sjöberg 
Trafikenheten  
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§ 5 Dnr 2017/1755 

Handelspolicy för Leksands kommun 

Beskrivning av ärendet 
Handelspolicyn är ett stöddokument som ska visa på ståndpunkter och 
riktlinjer för lokalisering av utveckling och tillkommande handelsaktörer i 
Leksands kommun. Policyn behövs för att öka tydligheten i vilka 
handelsområden som är prioriterade för olika slag av handel och för fortsatt 
utveckling i Leksands kommun. 

Bakgrund 
Leksands kommun är i behov av en ny handelspolicy. Den tidigare antagna 
policyn är från 2003 och många av förutsättningarna för etablering av handel 
i kommunen har förändrats sedan dess. Handel har tillkommit och utvecklas 
på flera platser, bland annat Hjultorget i Insjön.  
En kraftig expansion av utbud och omfattning av handel har skett i 
omkringliggande kommuner. En utveckling som i allra högsta grad påverkar 
förutsättningarna för etableringar och utveckling av handeln i Leksands 
kommun.  
På senare tid har framför allt har handeln på olika digitala plattformar, e-
handeln, utmanat den fysiska handeln generellt. Tillväxten inom e-handeln 
har ökat allt snabbare under pandemin.  

Sektorns/avdelningens bedömning 
Ett omfattande arbete lades ner på att ta fram grunden till handelspolicyn 
under 2016. Den utredning som gjordes 2017 av HUI Research var mycket 
väl genomarbetad och till skillnad från alla tidigare gjorda utredningar 
adderades de positiva effekterna från besöksnäringen till analysen. Inklusive 
det så för kommunen viktiga fritidshusboendet. HUI:s rapport bekräftade i 
stort alla dess delar det arbete som gjordes i samverkan med näringen.   
Utvecklingen av handeln har genom pandemin drivits på. Förutsättningarna 
har förändrats. Hur dessa långsiktigt kommer att påverka handeln i Leksands 
kommun behöver utredas och resultatet menar vi ska ingå i en ny version av 
en handelspolicy. Vår bedömning är att ett sådant arbete kan inledas under 
hösten 2022 under förutsättning att resurser avsätts för detta då 
förutsättningarna för handeln efter pandemin blivit mer konstanta. 
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Beslutsunderlag 
Tjänsteutlåtande, daterat 2021-12-01 
Handelspolicy daterad 2021-12-14 
Sammanställning av remissvaren från näringslivsorganisationerna 
Remissvar Gagnefs kommun 

Allmänna utskottets förslag till kommunstyrelsen för beslut i 
kommunfullmäktige 

1. Anta föreslagen handelspolicy att gälla från och med 1 mars 2022 
 
2. Tidigare handelspolicy från 2003 upphör att gälla. 

Beslutet skickas till 
Kommunstyrelsen 
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§ 6 Dnr 2021/1271 

Remiss - Enklare regelverk för mikroföretagande och 
en modernare bokföringslag (SOU 2021:60) 

Beskrivning av ärendet 
Utredningen syftar till att utreda och lämna förslag till förenklingar av 
regelverk som har stor inverkan och betydelse för mikroföretagande. Det 
primära syftet är att stärka svensk konkurrenskraft genom att förenkla för 
berörda företag och ge bättre förutsättning för fler jobb i fler och växande 
företag.  
Mikroföretag definieras som ett företag som har färre en 10 anställda. 
Utredning har bland annat tittat på följande områden:  

• identifiera vilka regelverk som är särskilt betungande för 
mikroföretag och redovisa vilka av dessa som följer EU-lagstiftning,  

• analysera möjligheterna att förenkla sådana regelverk och lämna 
nödvändiga författningsförslag. 
 

Utredningen är uppdelad i tre områden; enklare regelverk för 
mikroföretagande, modernisering av bokföringslagen och tydligare regler för 
kombiuppdrag.  
De områden mikroföretag finner särskilt betungande är;  

• ha anställda,  
• skatte- och mervärdesskatteregler,  
• dataskydds- och informationssäkerhet, 
• offentlig upphandling,  
• miljöregler,  
• plan- och byggregler.  

 
I relation till plan- och bygglagen samt miljöbalken har man identifierat 
mindre byggnader i strandnära lägen som ett möjligt område där 
lagstiftningen skulle kunna ändras för att förenkla utveckling för 
mikroföretag.  
Utredningen föreslår en förenkling som innebär att en liten befintlig byggnad 
i strandskyddzon ska kunna ersättas av en annan lite byggnad utan krav på 
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dispens, även i de fall som det innebär en ändrad användning av byggnaden, 
om den ändrade användning inte har uppbenbar negativ betydelse för att 
tillgodose strandskyddets syfte. Förenklingen förslås genomföras genom en 
ny bestämmelse i Miljöbalken och en ny bestämmelse i Plan- och bygglagen. 
De föreslagna förändringarna föreslås vara generella, det vill säga gälla alla, 
inte bara mikroföretag.  
Kontakt har tagits med Arvika, Alvesta och Sandvikens kommuner, dessa 
avser inte att svara på remissen.  

Sektorns/avdelningens bedömning 
Leksands kommun är generellt sätt positiv till utredningens intention samt de 
föreslagna åtgärderna. I Leksands kommun har vi ett stort antal mindre 
företag och dessa utgör en viktig del i utvecklingen av Leksand. Att 
underlätta för dessa att kunna utvecklas och växa är av stort intresse för 
Leksands kommun, något vi också arbetar aktivt med på lokal nivå.  
Remissvar:  
4. Förenklade regelverk för mikroföretagande 
4.2.2 Avgränsande förenklingar av regler rörande befintliga små 
byggnader i strandskyddat område 

1. Då Leksands kommun befinner sig i områden som i stora delar 
omfattas av riksintressen för kulturmiljö eller som på annat sätt 
identifierats som viktiga områden att bevara, kommer den föreslagna 
lagändringen gällande plan- och bygglagen samt miljöbalken 
troligtvis har en relativt liten påverkan på handläggningen eftersom 
dessa aspekter ändock behöver tas i beaktning. Många av de 
byggnader som finns längs våra stränder är båthus och skulle dessa få 
en ändrad användning kommer detta ha stor påverkan på just 
tillgängligheten till strandområdet. Varje enskilt ärende kommer ändå 
behöva prövas för att ta dessa aspekter med i beaktning.  

2. Leksands kommun ser inte att de föreslagna förändringarna i plan- 
och bygglagen samt miljöbalken i sig utgör avgörande faktorer för att 
ett företag ska kunna expandera. Såväl strandskyddsdispensen som 
ansökan om ändrad användning är engångsföreteelser som inte heller 
generellt sett medför en stor kostnad för företagen.  

 
4.3.5 Efterhandsdebitering av avgifter för tobaks- och alkoholtillsyn 

1. Leksands kommun debiterar redan i dagsläget avgiften för tobaks- 
och alkoholtillsynen i efterhand och är helt överens med utredningen 
om att detta är ett arbetssätt att föredra och att det skapar tydlighet 
hos företagen vad de faktureras för. Förslaget följer också väl den 
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nya förordningen gällande avgifter för den offentliga kontrollen av 
livsmedel och vissa jordbruksprodukter (Förordning (2021:176) om 
avgifter för offentlig kontroll av livsmedel och vissa 
jordbruksprodukter), vilken möjliggör efterdebitering att 
livsmedelstillsynen.  

5.8.2 Utredningens förslag – myndigheter ska ha en handläggnings- och 
kvalitetsgaranti för sin verksamhet 
”Förvaltningsmyndigheter på statlig, regional och kommunal nivå ska på 
sina hemsidor informera om förväntade handläggningstider för sina olika 
ärendetyper som riktar sig mot företag” Utredningen pekar också på att 
önskvärt vore om man kunde diversifiera handläggningstiden utifrån olika 
typer av ärenden.  

• Leksands kommun förhåller sig till plan- och bygglagens 
handläggningstid som säger att beslut ska fattas inom 10 veckor från 
det att en komplett ansökan inlämnats. Detta gäller samtliga oavsett 
om det är företag eller inte och detta kommuniceras redan i dagsläget 
via vår hemsida.  

• Att göra skillnad på olika typer av ärenden kan vara svårt då 
handläggningsprocessen kan se väldigt annorlunda ut i de enskilda 
ärendena, beroende på var den tänkta byggnationen ligger, huruvida 
grannar har synpunkter eller inte med mera.  

 
I övrigt har Leksands kommun inget att erinra.  

Beslutsunderlag 
Tjänsteutlåtande daterat 2021-11-03 
Betänkande - Förenklingar för mikroföretag och modernisering av 
bokföringslagen (SOU 2021-60:2) 

Allmänna utskottets beslut 
1. Anta yttrandet som sitt eget och översända det till 

näringsdepartementet.   

Beslutet skickas till 
Näringsdepartementet 
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§ 7 Dnr 2021/1387 

Remiss -  Förslag till Länsplan för perioden 2022-2033 

Beskrivning av ärendet 
Det nu liggande förslaget till länsplan för perioden 2022-2033 visar med all 
tydlighet att de statligt avsatta medlen för länets infrastruktursatsningar inte 
står i rimlig proportion till vårt regionala behov. Det finns ett antal tydliga 
brister i transportsystemet för att utveckla Dalarna i enlighet med de 
funktioner som tagits fram utifrån de regionala målen. Järnvägsnätet har 
stora kapacitetsbrister och vägnätet har tillgänglighet-, trafiksäkerhets- och 
bärighetsbrister. 
Nu tillkommande förändringar av förutsättningar inför upprättande av ny 
länsplan med kostnadsökningar på ca 420 mkr för två av länsplanens 
namngivna objekt liksom en avräkning med 246 mkr motsvarar tillsammans 
över 50% av den ursprungliga ramen på 1294 mkr. Här behöver regeringen 
ta ansvar för de konsekvenser som nu uppstått för Region Dalarna utifrån de 
direktiv som getts till Trafikverket. Kostnadsökningarna för ett av dessa 
objekt (väg 66) beror i huvudsak på bristande bärighet vilket borde medföra 
att medel för bärighetshöjande åtgärder kan tillskjutas.  
Ytterligare en konsekvens av en minskad ekonomisk ram för länsplanen är 
att inget ekonomiskt utrymme medges för gång- och cykelåtgärder och 
övriga trafiksäkerhetsåtgärder på det statliga vägnätet 2022-2025. Leksands 
kommun har i tidigare yttranden framhållit vikten av ytterligare satsningar på 
gång- och cykelvägar med konkreta sträckor som bör prioriteras och 
inrymmas i länsplanen.  
Om infrastrukturen i vårt län liksom i flera andra nordliga län inte ges 
samma resurser som i södra delen av landet kväver man den positiva 
utveckling som finns i denna del av Sverige. Framtida transportinfrastruktur 
måste ta hänsyn till regionernas bidrag och platsers betydelse för landets 
konkurrenskraft. Det gäller beslut avseende såväl elektrifiering och 
utveckling av fossilfria drivmedel, som de investeringar av ny infrastruktur i 
norra och mellersta Sverige som måste ske för att möta upp den starka 
utveckling som finns inom exportindustri och besöksnäring 
 
Med detta som grund förordar Leksands kommun alternativ A i förslag till 
länsplan med tillägg att vi utgår från att regeringen tar sitt ansvar och justerar 
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Dalarnas planeringsram så att både etapp 1 och 2 för ombyggnation av väg 
66 (Smedjebacken-Fagersta) tillsammans med väg 70 (Särnaheden) kan 
genomföras inom planperioden 2022-2033. 
Vi ser även ett behov att regeringen tar ett större ansvar och avsätter 
ytterligare medel till länsplanen för elektrifiering och ytterligare utveckling 
av infrastrukturen för cykel. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteutlåtande, daterat 2021-12-02 
Remissförslag Länsplan 2022-2033 Region Dalarna, Beslut RUN 2021-10-
28 (Dnr: RD21/04248) 

Allmänna utskottets förslag till beslut i kommunstyrelsen 
1. Anta förslag till yttrande som sitt eget och översända det till Region 

Dalarna. 

Beslutet skickas till 
Kommunstyrelsen 
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§ 8 Dnr 2021/1344 

Revisionsrapport Leksands kommun - Granskning av 
bidrag och stöd till föreningar 2021 

Beskrivning av ärendet 
Leksands kommuns revisorer har gett KPMG i uppdrag att granska 
kommunens rutiner avseende föreningsbidrag. Uppdraget ingår i 
revisionsplanen för år 2021.  
Syftet med granskningen var att konstatera om kommunstyrelsen har 
ändamålsenliga rutiner och tillfredställande intern kontroll avseende 
handläggningen av föreningsbidrag. 
Utifrån genomförd granskning är KPMG:s sammanfattande bedömning att 
kommunstyrelsen inte har ändamålsenliga rutiner och tillfredställande intern 
kontroll avseende handläggningen av föreningsbidrag. 
Bedömningen baserar KPMG bland annat på att det vid intervjuer 
framkommer att ingen systematisk uppföljning genomförs av föreningarnas 
verksamhet för att kontrollera om bidrag använts enligt ansökan och inte 
heller kontrolleras att uppgifter i inkomna handlingar vid ansökan är 
korrekta. 
KPMG noterar att bidragsgivningen hanteras som en tjänstemannafråga och 
vi ser ett behov att uppdatera kommunstyrelsens delegationsordning för att 
tydliggöra att delegationen avser beslut om bidrag till föreningar. I 
delegationsordningen bör även beloppsnivåer anges. Kommunen måste även 
säkerställa att dessa delegationsbeslut rörande utbetalning av föreningsbidrag 
tydligt dokumenteras. 
Vidare anser KPMG att styrdokument för bidragsgivning till föreningar bör 
uppdateras med aktuella uppgifter, samt riktlinjer för återbetalningskrav 
samt stöd för tjänstemännen att prioritera mellan föreningars ansökningar, 
detta för att slippa att på egen hand prioritera mellan föreningars 
ansökningar. 
Vidare noterade KPMG i den genomförda stickprovsgranskningen flertalet 
avvikelser från det antagna styrdokumentet (Policyn och riktlinjer – Stöd till 
föreningar och organisationer). Bland annat saknas beslut om tilldelat bidrag 
för samtliga av fritidsavdelningens granskade bidrag och det saknas 
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motiveringar i de fall där annan summa än den som föreningen ansökt om 
betalats ut. 

Sektorns/avdelningens bedömning 
Se över och uppdatera styrdokument för bidragsgivning till föreningar. 

• Avdelningarna kultur och fritid kommer under 2022 se över och 
revidera styrdokumentet - ” Policy och riktlinjer – Stöd till föreningar 
och organisationer”. Ny policy kommer beslutas av förtroendevalda.  

Revidera kommunstyrelsens delegeringsordning avseende bidragsgivning till 
föreningar samt säkerställ att delegationsbeslut presenteras för 
kommunstyrelsen. 

• Revidera delegeringsordningen i enlighet med revisorernas förslag.  

• Rutin för att återrapportera fattade delegeringsbeslut finns, avdelning 
fritid kommer se över sin rutin för att säkerställa att delegeringsbeslut 
återrapporteras enligt rutin.  

• Avdelning kultur rapporterar redan i dagsläget delegeringsbeslut i 
enlighet med fastlagd rutin.  

Säkerställa att samtliga beslut om utbetalning av föreningsbeslut 
dokumenteras.  

• I dagsläget registrerar avdelningen fritid samtliga ansökningar och 
relaterade handlingar i systemet FRI. Under 2022 kommer 
avdelningen se över om nuvarande rutin behöver förbättras för att 
säkerställa att all relevant dokumentation registreras.  

• Kulturavdelningen använder sig redan idag av 
ärendehanteringssystemet Evolution för att registrera inkomna 
ansökningar samt beslut om beviljat stöd alternativt avslag. Dessa 
beslut rapporteras även till kommunstyrelsen på regelbunden basis 
genom att nämndsekreteraren skapar listor i 
ärendehanteringssystemet Evolution som delges kommunstyrelsen. 
Dessa listor visar vilka delegeringsbeslut som fattats och vem som 
fattat dem.    

Säkerställ att det i handläggningsprocessen genomförs kontroller av 
föreningarnas verksamhet för att säkerställa att bidraget använts på korrekt 
sätt. 

• Avdelningarna kultur och fritid kommer tillskapa en styrgrupp för att 
tillsammans hantera inkommande ansökningar. Styrgruppen kommer 
bestå av avdelningscheferna från respektive avdelning, sektorns 
kvalitetsutvecklare samt två administratörer.  
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• Kulturavdelningen genomför redan i dagsläget kontroller i samband 
med att ansökningarna inkommer. Detta görs genom att gå igenom 
efterfrågad dokumentation såsom revisionsrapport och 
årsredovisning. Enstaka stickprov genomförs i de fall frågetecken 
uppstår.  

• Baserat på nytt styrdokument kommer fritidsavdelningen arbeta fram 
nya rutiner för att säkerställa förbättrad kontroll av föreningarnas 
verksamheter.  

Säkerställ att kontroller av ansökningarnas uppgifter genomförs. 

• Avdelningarna kommer arbeta fram rutiner som säkerställer att 
samtliga handlingar som efterfrågas i ansökningsförfarandet 
inkommer och granskas. Detta arbete kommer vara en del av den ny 
styrgruppens arbetssätt.  

Beslutsunderlag 
Tjänsteutlåtande daterat 2021-11-03 
Revisionsrapport; Granskning av bidrag och stöd till föreningar               
daterad 21-09-28 

Allmänna utskottets förslag till kommunstyrelsen för beslut i 
kommunfullmäktige 

1. Anta yttrandet i enlighet med förslaget och översända det till 
revisorerna 

Allmänna utskottets beslut 
     1.   Ge förvaltningen i uppdrag att vidta de åtgärder som redovisats i  
           yttrandet och återrapportera till allmänna utskottet den 19 april 2022.  

Beslutet skickas till 
Kommunstyrelsen 
Sektorchef samhällsutveckling, Åke Sjöberg  
Fritidschef, Torkel Holst 
Kulturchef, Pär Ohlsson 
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§ 9 Dnr 2021/1343 

Revisionsrapport - Uppföljande granskning Leksand 
2021 - Uppföljning av tidigare genomförda   
revisionsrapporter 

Beskrivning av ärendet 
På uppdrag av de förtroendevalda revisorerna i Leksands kommun har 
KPMG genomfört en uppföljning av ett antal granskningar genomförda åren 
2016 till 2018. De granskningar som ingått i uppföljningen är: 

• Granskningen avseende kommunens lönehantering, år 2016 

• Granskning avseende delegering och återrapportering av 
delegeringsbeslut, år 2017 

• Granskning av hemtjänst, år 2018 
Utifrån genomförd uppföljning är Leksands kommuns revisorers 
sammanfattande bedömning att kommunen övergripande har arbetat aktivt 
med de rekommendationer som lämnades i samband med tidigare 
granskningar. Inom lönehantering finns utifrån den uppföljande 
granskningen mer att göra för att säkerställa att ändamålsenliga åtgärder 
vidtagits utifrån varje rekommendation. 
Revisionen rekommenderar fullmäktige att, från kommunstyrelsen begära in 
ett yttrande avseende de förbättringsområden och rekommendationer som 
framgår av revisionsrapporten till fullmäktiges sammanträde i februari år 
2022. 
De identifierat förbättringsområdena och rekommendationerna är följande:  
Granskning avseende lönehantering  

• Säkerställa skriftliga rutiner för signering av utbetalning hos bank. 

• Säkerställa att intern kontrollplan fastställs i enlighet med 
reglementet. 

• Säkerställa skriftliga rutiner som stöd för chefer vid godkännande av 
utanordningslista. 

Granskning avseende delegering och återrapportering av delegeringsbeslut 
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• Ytterligare förtydliga ärendena Farmorsprincipen samt 
Förhandlingsrätt i delegeringsordningen. 

Granskning av hemtjänst 

• Säkerställa att fastställda rutiner uppdateras utifrån arbetssätt. 

Sektorns/avdelningens bedömning 
Granskning avseende lönehantering  

• Säkerställa skriftliga rutiner för signering av utbetalning hos bank. 

• Säkerställa att intern kontrollplan fastställs i enlighet med 
reglementet. 

• Säkerställa skriftliga rutiner som stöd för chefer vid godkännande av 
utanordningslista. 

Svar/åtgärd:  
Arbetet med att se och dokumentera roller i Heroma pågår och förväntas 
vara klart i vår. Vakans på avdelningen har försenat arbetet, och rollerna 
finns i Heroma men ska dokumenteras i systemdokumentationen.  
 
Arbetet med interkontroll kommer återupptas efter årsskiftet när 
personalstyrkan är fulltalig. Vissa kontroller och åtgärder har redan vidtagits 
så som ex mer detaljerad kontroll inför utanordning.  
 
Granskning avseende delegering och återrapportering av delegeringsbeslut 

• Ytterligare förtydliga ärendena Farmorsprincipen samt 
Förhandlingsrätt i delegeringsordningen. 

Svar/åtgärd:  
Förvaltningen kommer i början av 2022 uppdatera delegeringsordningen där 
de två områdena kommer förtydligas.  
 
Granskning av hemtjänst 
Säkerställa att fastställda rutiner uppdateras utifrån arbetssätt. 
Svar/åtgärd:  
Sociala sektorn kommer arbeta in rekommendationen under 2022. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteutlåtande daterat 2021-12-17 
Revisionsrapport, daterad 2021-09-02 
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Allmänna utskottets förslag till kommunstyrelsen för beslut i 
kommunfullmäktige 

1. Anta yttrandet i enlighet med förslaget och översända det till 
revisorerna. 

Allmänna utskottets beslut 
1. Ge förvaltningen i uppdrag att vidta de åtgärder som redovisats i 

yttrandet och återrapportera till allmänna utskottet den 19 april 2022. 

Beslutet skickas till 
Kommunstyrelsen 
Tf. sektorchef verksamhetsstöd, Ann-Charlotte Zakrisson 
Socialchef, Ulrika Gärdsback 
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§ 10 Dnr 2021/  

Utökning av verksamhetsområde Tunsta  

Beskrivning av ärendet 
Styrelsen i Leksand Vatten AB föreslår en utökning av verksamhetsområdet 
för vatten och spillvatten, ej dagvatten, för fastigheten Tunsta   
Inom Tunsta  finns sedan 2005 en detaljplan med byggrätter för 
småhus. Området ligger till viss del utanför nuvarande verksamhetsområde. 
Fastighetsägaren har nu inkommit med ansökan om VA-anslutning. 

Dala Vatten och Avfall AB:s bedömning 
Förslaget till utökning av VA - verksamhetsområdet innebär att ytterligare 3 
fastigheter, idag obebyggda, kan anslutas. 
Nu aktuella VA-anläggningsavgifter bedöms täcka de kostnader som uppstår 
för att anlägga servisledningar. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteutlåtande från Dala Vatten och Avfall AB, daterat 2021-06-15 
inklusive bilagor 
Protokoll Leksand Vatten AB, daterat 2021-09-16 
Yttrande från miljöenheten, Leksands kommun, daterat 2021-10-18  

Allmänna utskottets förslag till kommunstyrelsen för beslut i 
kommunfullmäktige 

1. Utöka verksamhetsområdet för vatten och avlopp, ej dagvatten, i 
enlighet med karta i bilaga 1. 

Beslutet skickas till 
Kommunstyrelsen 
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§ 11  

Allmän 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: 

• Dalarnas kommunförbund och beredningen för Utveckling i Dalarna 
Holding AB har haft möten i veckan om bland annat 
länstransportplan, implementering av Dalastrategi och finansiering 
och avtalsfrågan kring Visit Dalarna samt rekrytering av ny VD. 

• Startbesked har beviljats för byggnation av 40 lägenheter på 
Storgärdet. 

• Beslut har fattats om att gå vidare med nästa etapp gällande 
ombyggnation av Gamla Tibble, så att kvarvarande verksamheter 
inom sociala sektorn kan flytta från Limsjögården. Det handlar om 
ordinärt boende, korttidsboende och hälso- och sjukvård samt 
rehabilitering (HSR).  

 
Utbildningsutskottets ordförande, Tomas Bergsten, informerar om: 

• Det har förts en diskussion kring utökning av den gemensamma 
nämnden för vuxenutbildning att även införliva 
Arbetsmarknadsenheten (AME) i den. Förvaltningen fick i uppdrag i 
höstas att ta fram förslag till avtal tillsammans med Rättvik och det 
har man gjort och dessutom tagit fram riktlinjer kring arbetssätt och 
organisation med mera.  
Idén har funnits länge och båda kommunerna ser stora fördelar med 
att samverka kring detta. Den strategiska planeringen kring 
Arbetsmarknadsenheten (AME) finns förtydligad i dokumenten. 
Förslag på nämndnamn är ”VIA-nämnden” (Vuxenutbildning/ 
Integration/Arbetsmarknadsenhet).  
Ärendet har behandlats i utbildningsutskottet med förslag om att 
kommunfullmäktige tar beslut den 14 februari om utökning av den 
gemensamma nämnden. 
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Tf. sektorchef verksamhetsstöd, Ann-Charlotte Zackrisson: 

• Ansträngt läge just nu med en del sjukskrivningar som är 
arbetsrelaterade inom bland annat administrativ service och olika 
lösningar ses över. Tillsättning av en tillförordnad administrativ chef 
är på gång till månadsskiftet januari/februari 2022. 

• Kritiskt med hög sjukfrånvaro innan jul för kost- och lokalvård, men 
där säkrade man upp bra med Leksandsbostäder. 

• Extrem arbetsbelastning inom vissa centrala ledningsfunktioner 
under en längre tid.  

• Deadline 13 januari för årsbokslut. För tidigt nu att säga något om 
resultatet, men överlag ser det bra ut. 

Allmänna utskottets beslut 
1. Lägga informationen till handlingarna. 
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Plats och tid Kommunhuset, Torget 5 i Leksand, kl 13:00 – 15:50 
Beslutande 
 


Ledamöter 
Ulrika Liljeberg (C), ordförande (via länk) 
Sebastian Larsson (M), (via länk) 
Viktor Zakrisson (S), (via länk) 
Mikael Kyller (KD), (via länk) 
Tomas Bergsten (C), (via länk) 
Kenneth Dahlström (C), (via länk) 
Ingrid Rönnblad (S,) (via länk) 
 
 
 


 
 
 


 Tjänstgörande ersättare 
 
 
 
 
 
 
 
 Övriga närvarande Ej tjänstgörande ersättare 
Aarno Magnusson (C), (via länk) 
Per Florén (L), (via länk) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


 


 Tjänstemän 
Kommundirektör, Caroline Smitmanis Smids (via länk) 
Tf. sektorchef verksamhetsstöd, Ann-Charlotte 
Zackrisson (via länk) 
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Ärendelista 
 


§ 1 Information IT-avdelningen 
§ 2 Information om större plan- och byggärenden 2022 
§ 3 Coronaviruset och Leksands kommun 
§ 4 Information enskilda vägar 
§ 5 Handelspolicy för Leksands kommun 
§ 6 Remiss Enklare regelverk för mikroföretagande och en modernare bokföringslag 


(SOU 2021:60) 
§ 7 Remiss - Förslag till Länsplan för perioden 2022-2033 
§ 8 Revisionsrapport Leksands kommun - Granskning av bidrag och stöd till 


föreningar 2021 
§ 9 Revisionsrapport - Uppföljande granskning Leksand 2021 - Uppföljning av   


tidigare genomförda revisionsrapporter 
§ 10 Utökning av verksamhetsområde Tunsta 15:26 
§ 11 Allmän information 
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§ 1  


Information IT-avdelningen 


Beskrivning av ärendet 
IT-chef, Per Thulemark, informerar bland annat om: 


• 10 medarbetare inom IT-avdelningen med olika funktioner såsom 
supporttekniker, IT-tekniker, IT-samordnare med mera. 


• IT-avdelningens uppdrag 
o Revidering pågår av uppdraget. I stort handlar det om ansvar 


inom drift, support och utveckling inom kommunens hela IT-
miljö. 


• IT-strategiska råd 


• IT-säkerhet i fokus 
o Konstant ökad hotbild 
o Varit en intensiv period under hela december med att säkra 


upp IT-miljön. 
o Åtgärdsplan framåt 


• IT och digitalisering i samverkan 
o SKR, Inera, DIGG med flera 
o Nätverk i Dalarna för IT-chefer, IT-tekniker och 


digitaliseringsledare 
o Gemensam telefonilösning, långtidsarkiv, e-tjänsteplattform, 


bibliotekslösning 
o Samtal med Mora, Orsa, Älvdalen, Rättvik, Vansbro och 


Gagnef 


Beslutsunderlag 
Powerpointpresentation, daterad 2022-01-10 


Allmänna utskottets beslut 
1. Lägga informationen till handlingarna. 
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Beslutet skickas till 
Tf. sektorchef verksamhetsstöd, Ann-Charlotte Zackrisson 
IT-chef, Per Thulemark 
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§ 2 Dnr 2021/1289 


Information om större plan- och byggärenden 2022 


Beskrivning av ärendet 
Sektorchef samhällsutveckling, Åke Sjöberg informerar om följande: 


• Granberget – rekordveckor där man sålt säsongskort för 2 mkr.  


• VA-planen ska uppdateras. Omstart tillsammans med Dala Vatten 
och Avfall AB, så nu är tidsplanen att ha ett förslag klart i mars/april 
för beslut i kommunfullmäktige i maj. 


• På kommunstyrelsen den 24 januari är det en workshop om 
miljömålen. 


• Fått tillstånd från Länsstyrelsen att göra vissa åtgärder på Åkersön.  


• Slänten utmed strandpromenaden ska säkras upp genom stenläggning 
mot älven. 


• Ingen stängning aktuell för varken Kulturhuset, Leksandshallen eller 
Granberget utifrån pandemiläget. 


• Rekrytering pågår av ny näringslivschef på grund av pensionsavgång 
hösten 2022.  


• Plantillstånd är beviljat för containerterminalen Insjön och det har 
varit ett första möte med Bergkvist Siljan.  


• Det har inkommit 55 enskilda yttranden kring detaljplanen för Åkerö 
brofäste Järnavägen-Insjövägen. Utskottet för samhällsbyggnad 
kommer att behandla detaljplanen den 20 januari och föreslå beslut 
om antagande, vilket behandlas i kommunstyrelsen den 24 januari 
och kommunfullmäktige den 14 februari. 


• Detaljplanen för Lummerhöjden går ut för granskning under våren 
2022. 


• Arbete pågår även med ett antal mindre detaljplaner, bland annat 
området Myran. 


• Stort fokus just nu på fastighetsfrågor i samverkan med 
Leksandsbostäder. 
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Allmänna utskottets beslut 
1. Lägga informationen till handlingarna. 


Beslutet skickas till 
Sektorchef samhällsutveckling, Åke Sjöberg 
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§ 3 Dnr 2020/324 


Coronaviruset och Leksands kommun 


Beskrivning av ärendet 
Kommundirektör Caroline Smitmanis Smids informerar om: 


• Förvaltningen har infört stabsorientering varje dag med anledning av 
den ökade smittspridningen.  
 


• Omfattande smittspridning i hela samhället påverkar även våra 
verksamheter. Det pågår ständig smittspårning inom vård- och 
omsorgsverksamheterna. Det är svårt att avgöra var våra medarbetare 
smittats, det vill säga i hemmet eller arbetet eftersom spridningen är 
så stor. I dagsläget finns det ingen covidsmitta bland brukare, men 
provtagning sker regelbundet.  
 


• Många medarbetare är sjuka och/eller i familjekarantän vilket har lett 
till ett ansträngt, men hanterbart bemanningsläge. 
 


• Inom skolan har det varit ett lugnt läge på grund av jullovet. 
Förskolan har haft en del smittspårning bland personal. Det finns en 
oro bland lärare och rektorer inför skolstarten, vad gäller den fortsatta 
utvecklingen av smittspridning. 
 


• Regeringen presenterade idag nya restriktioner, vilka gäller från och 
med onsdag 12/1. 


Allmänna utskottets beslut 
1. Lägga informationen till handlingarna. 


Beslutet skickas till 
Kommundirektör, Caroline Smitmanis Smids 
Tf. sektorchef verksamhetsstöd, Ann-Charlotte Zackrisson 
HR- och säkerhetsskyddschef, Hannah Trädgårdh Oscarsson 
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§ 4  


Information enskilda vägar 


Beskrivning av ärendet 
Kommundirektör Caroline Smitmanis Smids informerar: 


• 19 januari kommer vi att ha ett informationsmöte via chatt med 
Rönnäs by med anledning av Lantmäteriets kommande 
förrättningsmöte.   


• Flera beslut i ärendet är överklagade. Ett av dem är i 
förvaltningsrätten för prövning och avser bidrag till förrättningar. 
Förvaltningsrätten kommer att behandla ärendet första kvartalet 
2022. 


Allmänna utskottets beslut 
1. Lägga informationen till handlingarna. 


Beslutet skickas till 
Kommundirektör, Caroline Smitmanis Smids 
Tf. sektorchef verksamhetsstöd, Ann-Charlotte Zackrisson 
Sektorchef samhällsutveckling, Åke Sjöberg 
Trafikenheten  
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§ 5 Dnr 2017/1755 


Handelspolicy för Leksands kommun 


Beskrivning av ärendet 
Handelspolicyn är ett stöddokument som ska visa på ståndpunkter och 
riktlinjer för lokalisering av utveckling och tillkommande handelsaktörer i 
Leksands kommun. Policyn behövs för att öka tydligheten i vilka 
handelsområden som är prioriterade för olika slag av handel och för fortsatt 
utveckling i Leksands kommun. 


Bakgrund 
Leksands kommun är i behov av en ny handelspolicy. Den tidigare antagna 
policyn är från 2003 och många av förutsättningarna för etablering av handel 
i kommunen har förändrats sedan dess. Handel har tillkommit och utvecklas 
på flera platser, bland annat Hjultorget i Insjön.  
En kraftig expansion av utbud och omfattning av handel har skett i 
omkringliggande kommuner. En utveckling som i allra högsta grad påverkar 
förutsättningarna för etableringar och utveckling av handeln i Leksands 
kommun.  
På senare tid har framför allt har handeln på olika digitala plattformar, e-
handeln, utmanat den fysiska handeln generellt. Tillväxten inom e-handeln 
har ökat allt snabbare under pandemin.  


Sektorns/avdelningens bedömning 
Ett omfattande arbete lades ner på att ta fram grunden till handelspolicyn 
under 2016. Den utredning som gjordes 2017 av HUI Research var mycket 
väl genomarbetad och till skillnad från alla tidigare gjorda utredningar 
adderades de positiva effekterna från besöksnäringen till analysen. Inklusive 
det så för kommunen viktiga fritidshusboendet. HUI:s rapport bekräftade i 
stort alla dess delar det arbete som gjordes i samverkan med näringen.   
Utvecklingen av handeln har genom pandemin drivits på. Förutsättningarna 
har förändrats. Hur dessa långsiktigt kommer att påverka handeln i Leksands 
kommun behöver utredas och resultatet menar vi ska ingå i en ny version av 
en handelspolicy. Vår bedömning är att ett sådant arbete kan inledas under 
hösten 2022 under förutsättning att resurser avsätts för detta då 
förutsättningarna för handeln efter pandemin blivit mer konstanta. 
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Beslutsunderlag 
Tjänsteutlåtande, daterat 2021-12-01 
Handelspolicy daterad 2021-12-14 
Sammanställning av remissvaren från näringslivsorganisationerna 
Remissvar Gagnefs kommun 


Allmänna utskottets förslag till kommunstyrelsen för beslut i 
kommunfullmäktige 


1. Anta föreslagen handelspolicy att gälla från och med 1 mars 2022 
 
2. Tidigare handelspolicy från 2003 upphör att gälla. 


Beslutet skickas till 
Kommunstyrelsen 
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§ 6 Dnr 2021/1271 


Remiss - Enklare regelverk för mikroföretagande och 
en modernare bokföringslag (SOU 2021:60) 


Beskrivning av ärendet 
Utredningen syftar till att utreda och lämna förslag till förenklingar av 
regelverk som har stor inverkan och betydelse för mikroföretagande. Det 
primära syftet är att stärka svensk konkurrenskraft genom att förenkla för 
berörda företag och ge bättre förutsättning för fler jobb i fler och växande 
företag.  
Mikroföretag definieras som ett företag som har färre en 10 anställda. 
Utredning har bland annat tittat på följande områden:  


• identifiera vilka regelverk som är särskilt betungande för 
mikroföretag och redovisa vilka av dessa som följer EU-lagstiftning,  


• analysera möjligheterna att förenkla sådana regelverk och lämna 
nödvändiga författningsförslag. 
 


Utredningen är uppdelad i tre områden; enklare regelverk för 
mikroföretagande, modernisering av bokföringslagen och tydligare regler för 
kombiuppdrag.  
De områden mikroföretag finner särskilt betungande är;  


• ha anställda,  
• skatte- och mervärdesskatteregler,  
• dataskydds- och informationssäkerhet, 
• offentlig upphandling,  
• miljöregler,  
• plan- och byggregler.  


 
I relation till plan- och bygglagen samt miljöbalken har man identifierat 
mindre byggnader i strandnära lägen som ett möjligt område där 
lagstiftningen skulle kunna ändras för att förenkla utveckling för 
mikroföretag.  
Utredningen föreslår en förenkling som innebär att en liten befintlig byggnad 
i strandskyddzon ska kunna ersättas av en annan lite byggnad utan krav på 
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dispens, även i de fall som det innebär en ändrad användning av byggnaden, 
om den ändrade användning inte har uppbenbar negativ betydelse för att 
tillgodose strandskyddets syfte. Förenklingen förslås genomföras genom en 
ny bestämmelse i Miljöbalken och en ny bestämmelse i Plan- och bygglagen. 
De föreslagna förändringarna föreslås vara generella, det vill säga gälla alla, 
inte bara mikroföretag.  
Kontakt har tagits med Arvika, Alvesta och Sandvikens kommuner, dessa 
avser inte att svara på remissen.  


Sektorns/avdelningens bedömning 
Leksands kommun är generellt sätt positiv till utredningens intention samt de 
föreslagna åtgärderna. I Leksands kommun har vi ett stort antal mindre 
företag och dessa utgör en viktig del i utvecklingen av Leksand. Att 
underlätta för dessa att kunna utvecklas och växa är av stort intresse för 
Leksands kommun, något vi också arbetar aktivt med på lokal nivå.  
Remissvar:  
4. Förenklade regelverk för mikroföretagande 
4.2.2 Avgränsande förenklingar av regler rörande befintliga små 
byggnader i strandskyddat område 


1. Då Leksands kommun befinner sig i områden som i stora delar 
omfattas av riksintressen för kulturmiljö eller som på annat sätt 
identifierats som viktiga områden att bevara, kommer den föreslagna 
lagändringen gällande plan- och bygglagen samt miljöbalken 
troligtvis har en relativt liten påverkan på handläggningen eftersom 
dessa aspekter ändock behöver tas i beaktning. Många av de 
byggnader som finns längs våra stränder är båthus och skulle dessa få 
en ändrad användning kommer detta ha stor påverkan på just 
tillgängligheten till strandområdet. Varje enskilt ärende kommer ändå 
behöva prövas för att ta dessa aspekter med i beaktning.  


2. Leksands kommun ser inte att de föreslagna förändringarna i plan- 
och bygglagen samt miljöbalken i sig utgör avgörande faktorer för att 
ett företag ska kunna expandera. Såväl strandskyddsdispensen som 
ansökan om ändrad användning är engångsföreteelser som inte heller 
generellt sett medför en stor kostnad för företagen.  


 
4.3.5 Efterhandsdebitering av avgifter för tobaks- och alkoholtillsyn 


1. Leksands kommun debiterar redan i dagsläget avgiften för tobaks- 
och alkoholtillsynen i efterhand och är helt överens med utredningen 
om att detta är ett arbetssätt att föredra och att det skapar tydlighet 
hos företagen vad de faktureras för. Förslaget följer också väl den 
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nya förordningen gällande avgifter för den offentliga kontrollen av 
livsmedel och vissa jordbruksprodukter (Förordning (2021:176) om 
avgifter för offentlig kontroll av livsmedel och vissa 
jordbruksprodukter), vilken möjliggör efterdebitering att 
livsmedelstillsynen.  


5.8.2 Utredningens förslag – myndigheter ska ha en handläggnings- och 
kvalitetsgaranti för sin verksamhet 
”Förvaltningsmyndigheter på statlig, regional och kommunal nivå ska på 
sina hemsidor informera om förväntade handläggningstider för sina olika 
ärendetyper som riktar sig mot företag” Utredningen pekar också på att 
önskvärt vore om man kunde diversifiera handläggningstiden utifrån olika 
typer av ärenden.  


• Leksands kommun förhåller sig till plan- och bygglagens 
handläggningstid som säger att beslut ska fattas inom 10 veckor från 
det att en komplett ansökan inlämnats. Detta gäller samtliga oavsett 
om det är företag eller inte och detta kommuniceras redan i dagsläget 
via vår hemsida.  


• Att göra skillnad på olika typer av ärenden kan vara svårt då 
handläggningsprocessen kan se väldigt annorlunda ut i de enskilda 
ärendena, beroende på var den tänkta byggnationen ligger, huruvida 
grannar har synpunkter eller inte med mera.  


 
I övrigt har Leksands kommun inget att erinra.  


Beslutsunderlag 
Tjänsteutlåtande daterat 2021-11-03 
Betänkande - Förenklingar för mikroföretag och modernisering av 
bokföringslagen (SOU 2021-60:2) 


Allmänna utskottets beslut 
1. Anta yttrandet som sitt eget och översända det till 


näringsdepartementet.   


Beslutet skickas till 
Näringsdepartementet 
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§ 7 Dnr 2021/1387 


Remiss -  Förslag till Länsplan för perioden 2022-2033 


Beskrivning av ärendet 
Det nu liggande förslaget till länsplan för perioden 2022-2033 visar med all 
tydlighet att de statligt avsatta medlen för länets infrastruktursatsningar inte 
står i rimlig proportion till vårt regionala behov. Det finns ett antal tydliga 
brister i transportsystemet för att utveckla Dalarna i enlighet med de 
funktioner som tagits fram utifrån de regionala målen. Järnvägsnätet har 
stora kapacitetsbrister och vägnätet har tillgänglighet-, trafiksäkerhets- och 
bärighetsbrister. 
Nu tillkommande förändringar av förutsättningar inför upprättande av ny 
länsplan med kostnadsökningar på ca 420 mkr för två av länsplanens 
namngivna objekt liksom en avräkning med 246 mkr motsvarar tillsammans 
över 50% av den ursprungliga ramen på 1294 mkr. Här behöver regeringen 
ta ansvar för de konsekvenser som nu uppstått för Region Dalarna utifrån de 
direktiv som getts till Trafikverket. Kostnadsökningarna för ett av dessa 
objekt (väg 66) beror i huvudsak på bristande bärighet vilket borde medföra 
att medel för bärighetshöjande åtgärder kan tillskjutas.  
Ytterligare en konsekvens av en minskad ekonomisk ram för länsplanen är 
att inget ekonomiskt utrymme medges för gång- och cykelåtgärder och 
övriga trafiksäkerhetsåtgärder på det statliga vägnätet 2022-2025. Leksands 
kommun har i tidigare yttranden framhållit vikten av ytterligare satsningar på 
gång- och cykelvägar med konkreta sträckor som bör prioriteras och 
inrymmas i länsplanen.  
Om infrastrukturen i vårt län liksom i flera andra nordliga län inte ges 
samma resurser som i södra delen av landet kväver man den positiva 
utveckling som finns i denna del av Sverige. Framtida transportinfrastruktur 
måste ta hänsyn till regionernas bidrag och platsers betydelse för landets 
konkurrenskraft. Det gäller beslut avseende såväl elektrifiering och 
utveckling av fossilfria drivmedel, som de investeringar av ny infrastruktur i 
norra och mellersta Sverige som måste ske för att möta upp den starka 
utveckling som finns inom exportindustri och besöksnäring 
 
Med detta som grund förordar Leksands kommun alternativ A i förslag till 
länsplan med tillägg att vi utgår från att regeringen tar sitt ansvar och justerar 
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Dalarnas planeringsram så att både etapp 1 och 2 för ombyggnation av väg 
66 (Smedjebacken-Fagersta) tillsammans med väg 70 (Särnaheden) kan 
genomföras inom planperioden 2022-2033. 
Vi ser även ett behov att regeringen tar ett större ansvar och avsätter 
ytterligare medel till länsplanen för elektrifiering och ytterligare utveckling 
av infrastrukturen för cykel. 


Beslutsunderlag 
Tjänsteutlåtande, daterat 2021-12-02 
Remissförslag Länsplan 2022-2033 Region Dalarna, Beslut RUN 2021-10-
28 (Dnr: RD21/04248) 


Allmänna utskottets förslag till beslut i kommunstyrelsen 
1. Anta förslag till yttrande som sitt eget och översända det till Region 


Dalarna. 


Beslutet skickas till 
Kommunstyrelsen 
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§ 8 Dnr 2021/1344 


Revisionsrapport Leksands kommun - Granskning av 
bidrag och stöd till föreningar 2021 


Beskrivning av ärendet 
Leksands kommuns revisorer har gett KPMG i uppdrag att granska 
kommunens rutiner avseende föreningsbidrag. Uppdraget ingår i 
revisionsplanen för år 2021.  
Syftet med granskningen var att konstatera om kommunstyrelsen har 
ändamålsenliga rutiner och tillfredställande intern kontroll avseende 
handläggningen av föreningsbidrag. 
Utifrån genomförd granskning är KPMG:s sammanfattande bedömning att 
kommunstyrelsen inte har ändamålsenliga rutiner och tillfredställande intern 
kontroll avseende handläggningen av föreningsbidrag. 
Bedömningen baserar KPMG bland annat på att det vid intervjuer 
framkommer att ingen systematisk uppföljning genomförs av föreningarnas 
verksamhet för att kontrollera om bidrag använts enligt ansökan och inte 
heller kontrolleras att uppgifter i inkomna handlingar vid ansökan är 
korrekta. 
KPMG noterar att bidragsgivningen hanteras som en tjänstemannafråga och 
vi ser ett behov att uppdatera kommunstyrelsens delegationsordning för att 
tydliggöra att delegationen avser beslut om bidrag till föreningar. I 
delegationsordningen bör även beloppsnivåer anges. Kommunen måste även 
säkerställa att dessa delegationsbeslut rörande utbetalning av föreningsbidrag 
tydligt dokumenteras. 
Vidare anser KPMG att styrdokument för bidragsgivning till föreningar bör 
uppdateras med aktuella uppgifter, samt riktlinjer för återbetalningskrav 
samt stöd för tjänstemännen att prioritera mellan föreningars ansökningar, 
detta för att slippa att på egen hand prioritera mellan föreningars 
ansökningar. 
Vidare noterade KPMG i den genomförda stickprovsgranskningen flertalet 
avvikelser från det antagna styrdokumentet (Policyn och riktlinjer – Stöd till 
föreningar och organisationer). Bland annat saknas beslut om tilldelat bidrag 
för samtliga av fritidsavdelningens granskade bidrag och det saknas 
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motiveringar i de fall där annan summa än den som föreningen ansökt om 
betalats ut. 


Sektorns/avdelningens bedömning 
Se över och uppdatera styrdokument för bidragsgivning till föreningar. 


• Avdelningarna kultur och fritid kommer under 2022 se över och 
revidera styrdokumentet - ” Policy och riktlinjer – Stöd till föreningar 
och organisationer”. Ny policy kommer beslutas av förtroendevalda.  


Revidera kommunstyrelsens delegeringsordning avseende bidragsgivning till 
föreningar samt säkerställ att delegationsbeslut presenteras för 
kommunstyrelsen. 


• Revidera delegeringsordningen i enlighet med revisorernas förslag.  


• Rutin för att återrapportera fattade delegeringsbeslut finns, avdelning 
fritid kommer se över sin rutin för att säkerställa att delegeringsbeslut 
återrapporteras enligt rutin.  


• Avdelning kultur rapporterar redan i dagsläget delegeringsbeslut i 
enlighet med fastlagd rutin.  


Säkerställa att samtliga beslut om utbetalning av föreningsbeslut 
dokumenteras.  


• I dagsläget registrerar avdelningen fritid samtliga ansökningar och 
relaterade handlingar i systemet FRI. Under 2022 kommer 
avdelningen se över om nuvarande rutin behöver förbättras för att 
säkerställa att all relevant dokumentation registreras.  


• Kulturavdelningen använder sig redan idag av 
ärendehanteringssystemet Evolution för att registrera inkomna 
ansökningar samt beslut om beviljat stöd alternativt avslag. Dessa 
beslut rapporteras även till kommunstyrelsen på regelbunden basis 
genom att nämndsekreteraren skapar listor i 
ärendehanteringssystemet Evolution som delges kommunstyrelsen. 
Dessa listor visar vilka delegeringsbeslut som fattats och vem som 
fattat dem.    


Säkerställ att det i handläggningsprocessen genomförs kontroller av 
föreningarnas verksamhet för att säkerställa att bidraget använts på korrekt 
sätt. 


• Avdelningarna kultur och fritid kommer tillskapa en styrgrupp för att 
tillsammans hantera inkommande ansökningar. Styrgruppen kommer 
bestå av avdelningscheferna från respektive avdelning, sektorns 
kvalitetsutvecklare samt två administratörer.  
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• Kulturavdelningen genomför redan i dagsläget kontroller i samband 
med att ansökningarna inkommer. Detta görs genom att gå igenom 
efterfrågad dokumentation såsom revisionsrapport och 
årsredovisning. Enstaka stickprov genomförs i de fall frågetecken 
uppstår.  


• Baserat på nytt styrdokument kommer fritidsavdelningen arbeta fram 
nya rutiner för att säkerställa förbättrad kontroll av föreningarnas 
verksamheter.  


Säkerställ att kontroller av ansökningarnas uppgifter genomförs. 


• Avdelningarna kommer arbeta fram rutiner som säkerställer att 
samtliga handlingar som efterfrågas i ansökningsförfarandet 
inkommer och granskas. Detta arbete kommer vara en del av den ny 
styrgruppens arbetssätt.  


Beslutsunderlag 
Tjänsteutlåtande daterat 2021-11-03 
Revisionsrapport; Granskning av bidrag och stöd till föreningar               
daterad 21-09-28 


Allmänna utskottets förslag till kommunstyrelsen för beslut i 
kommunfullmäktige 


1. Anta yttrandet i enlighet med förslaget och översända det till 
revisorerna 


Allmänna utskottets beslut 
     1.   Ge förvaltningen i uppdrag att vidta de åtgärder som redovisats i  
           yttrandet och återrapportera till allmänna utskottet den 19 april 2022.  


Beslutet skickas till 
Kommunstyrelsen 
Sektorchef samhällsutveckling, Åke Sjöberg  
Fritidschef, Torkel Holst 
Kulturchef, Pär Ohlsson 
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§ 9 Dnr 2021/1343 


Revisionsrapport - Uppföljande granskning Leksand 
2021 - Uppföljning av tidigare genomförda   
revisionsrapporter 


Beskrivning av ärendet 
På uppdrag av de förtroendevalda revisorerna i Leksands kommun har 
KPMG genomfört en uppföljning av ett antal granskningar genomförda åren 
2016 till 2018. De granskningar som ingått i uppföljningen är: 


• Granskningen avseende kommunens lönehantering, år 2016 


• Granskning avseende delegering och återrapportering av 
delegeringsbeslut, år 2017 


• Granskning av hemtjänst, år 2018 
Utifrån genomförd uppföljning är Leksands kommuns revisorers 
sammanfattande bedömning att kommunen övergripande har arbetat aktivt 
med de rekommendationer som lämnades i samband med tidigare 
granskningar. Inom lönehantering finns utifrån den uppföljande 
granskningen mer att göra för att säkerställa att ändamålsenliga åtgärder 
vidtagits utifrån varje rekommendation. 
Revisionen rekommenderar fullmäktige att, från kommunstyrelsen begära in 
ett yttrande avseende de förbättringsområden och rekommendationer som 
framgår av revisionsrapporten till fullmäktiges sammanträde i februari år 
2022. 
De identifierat förbättringsområdena och rekommendationerna är följande:  
Granskning avseende lönehantering  


• Säkerställa skriftliga rutiner för signering av utbetalning hos bank. 


• Säkerställa att intern kontrollplan fastställs i enlighet med 
reglementet. 


• Säkerställa skriftliga rutiner som stöd för chefer vid godkännande av 
utanordningslista. 


Granskning avseende delegering och återrapportering av delegeringsbeslut 
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• Ytterligare förtydliga ärendena Farmorsprincipen samt 
Förhandlingsrätt i delegeringsordningen. 


Granskning av hemtjänst 


• Säkerställa att fastställda rutiner uppdateras utifrån arbetssätt. 


Sektorns/avdelningens bedömning 
Granskning avseende lönehantering  


• Säkerställa skriftliga rutiner för signering av utbetalning hos bank. 


• Säkerställa att intern kontrollplan fastställs i enlighet med 
reglementet. 


• Säkerställa skriftliga rutiner som stöd för chefer vid godkännande av 
utanordningslista. 


Svar/åtgärd:  
Arbetet med att se och dokumentera roller i Heroma pågår och förväntas 
vara klart i vår. Vakans på avdelningen har försenat arbetet, och rollerna 
finns i Heroma men ska dokumenteras i systemdokumentationen.  
 
Arbetet med interkontroll kommer återupptas efter årsskiftet när 
personalstyrkan är fulltalig. Vissa kontroller och åtgärder har redan vidtagits 
så som ex mer detaljerad kontroll inför utanordning.  
 
Granskning avseende delegering och återrapportering av delegeringsbeslut 


• Ytterligare förtydliga ärendena Farmorsprincipen samt 
Förhandlingsrätt i delegeringsordningen. 


Svar/åtgärd:  
Förvaltningen kommer i början av 2022 uppdatera delegeringsordningen där 
de två områdena kommer förtydligas.  
 
Granskning av hemtjänst 
Säkerställa att fastställda rutiner uppdateras utifrån arbetssätt. 
Svar/åtgärd:  
Sociala sektorn kommer arbeta in rekommendationen under 2022. 


Beslutsunderlag 
Tjänsteutlåtande daterat 2021-12-17 
Revisionsrapport, daterad 2021-09-02 
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Allmänna utskottets förslag till kommunstyrelsen för beslut i 
kommunfullmäktige 


1. Anta yttrandet i enlighet med förslaget och översända det till 
revisorerna. 


Allmänna utskottets beslut 
1. Ge förvaltningen i uppdrag att vidta de åtgärder som redovisats i 


yttrandet och återrapportera till allmänna utskottet den 19 april 2022. 


Beslutet skickas till 
Kommunstyrelsen 
Tf. sektorchef verksamhetsstöd, Ann-Charlotte Zakrisson 
Socialchef, Ulrika Gärdsback 
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§ 10 Dnr 2021/1212 


Utökning av verksamhetsområde Tunsta 15:26 


Beskrivning av ärendet 
Styrelsen i Leksand Vatten AB föreslår en utökning av verksamhetsområdet 
för vatten och spillvatten, ej dagvatten, för fastigheten Tunsta 15:26.  
Inom Tunsta 15:26 finns sedan 2005 en detaljplan med byggrätter för 
småhus. Området ligger till viss del utanför nuvarande verksamhetsområde. 
Fastighetsägaren har nu inkommit med ansökan om VA-anslutning. 


Dala Vatten och Avfall AB:s bedömning 
Förslaget till utökning av VA - verksamhetsområdet innebär att ytterligare 3 
fastigheter, idag obebyggda, kan anslutas. 
Nu aktuella VA-anläggningsavgifter bedöms täcka de kostnader som uppstår 
för att anlägga servisledningar. 


Beslutsunderlag 
Tjänsteutlåtande från Dala Vatten och Avfall AB, daterat 2021-06-15 
inklusive bilagor 
Protokoll Leksand Vatten AB, daterat 2021-09-16 
Yttrande från miljöenheten, Leksands kommun, daterat 2021-10-18  


Allmänna utskottets förslag till kommunstyrelsen för beslut i 
kommunfullmäktige 


1. Utöka verksamhetsområdet för vatten och avlopp, ej dagvatten, i 
enlighet med karta i bilaga 1. 


Beslutet skickas till 
Kommunstyrelsen 
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§ 11  


Allmän 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: 


• Dalarnas kommunförbund och beredningen för Utveckling i Dalarna 
Holding AB har haft möten i veckan om bland annat 
länstransportplan, implementering av Dalastrategi och finansiering 
och avtalsfrågan kring Visit Dalarna samt rekrytering av ny VD. 


• Startbesked har beviljats för byggnation av 40 lägenheter på 
Storgärdet. 


• Beslut har fattats om att gå vidare med nästa etapp gällande 
ombyggnation av Gamla Tibble, så att kvarvarande verksamheter 
inom sociala sektorn kan flytta från Limsjögården. Det handlar om 
ordinärt boende, korttidsboende och hälso- och sjukvård samt 
rehabilitering (HSR).  


 
Utbildningsutskottets ordförande, Tomas Bergsten, informerar om: 


• Det har förts en diskussion kring utökning av den gemensamma 
nämnden för vuxenutbildning att även införliva 
Arbetsmarknadsenheten (AME) i den. Förvaltningen fick i uppdrag i 
höstas att ta fram förslag till avtal tillsammans med Rättvik och det 
har man gjort och dessutom tagit fram riktlinjer kring arbetssätt och 
organisation med mera.  
Idén har funnits länge och båda kommunerna ser stora fördelar med 
att samverka kring detta. Den strategiska planeringen kring 
Arbetsmarknadsenheten (AME) finns förtydligad i dokumenten. 
Förslag på nämndnamn är ”VIA-nämnden” (Vuxenutbildning/ 
Integration/Arbetsmarknadsenhet).  
Ärendet har behandlats i utbildningsutskottet med förslag om att 
kommunfullmäktige tar beslut den 14 februari om utökning av den 
gemensamma nämnden. 
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Tf. sektorchef verksamhetsstöd, Ann-Charlotte Zackrisson: 


• Ansträngt läge just nu med en del sjukskrivningar som är 
arbetsrelaterade inom bland annat administrativ service och olika 
lösningar ses över. Tillsättning av en tillförordnad administrativ chef 
är på gång till månadsskiftet januari/februari 2022. 


• Kritiskt med hög sjukfrånvaro innan jul för kost- och lokalvård, men 
där säkrade man upp bra med Leksandsbostäder. 


• Extrem arbetsbelastning inom vissa centrala ledningsfunktioner 
under en längre tid.  


• Deadline 13 januari för årsbokslut. För tidigt nu att säga något om 
resultatet, men överlag ser det bra ut. 


Allmänna utskottets beslut 
1. Lägga informationen till handlingarna. 
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