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 § 12 Information om fastighetsstrategiska frågor 
 § 13 Information om större plan- och byggärenden 2022 
 § 14 Information om enskilda vägar 
 § 15 Revidering av kommunstyrelsens reglemente, tillägg hemtjänst i privat regi 
 § 16 Remiss från Region Dalarna - Förslag till avtal gällande kollektivtrafik 

(RD21/05246) 
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 § 18 Ansökan om utökad borgen - Leksand Vatten AB 
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 § 20 Slutkostnadskalkyl nya sporthallen 
 § 21 Barn/ungas aktiviteter under vår/sommar 2022 
 § 22 Allmän information 
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§ 12 Dnr 2022/106 

Information om fastighetsstrategiska frågor 

Beskrivning av ärendet 
Fastighetsstrateg, Veronica Lindberg Lekare, informerar om fastighets- och 
lokalfrågor.  
 
Byggprojekt: 

• Tibbleprojekten 
Tre hus som ingår i Tibbleprojekten håller på att renoveras. Arbetet följer 
budget och tidsplan.  

• Edshult 
Edshults kök behöver renoveras. Projektet påverkar flera verksamheter, 
Åkerö skola, Lyckavägen, Tibbleprojekten och andra kök.  
Förvaltningen håller på att titta på verksamheternas behov. Behov att ta 
hänsyn till är bland annat antal portioner som ska lagas till elever och 
äldre och antal elever nu och om fem och tio år. 

• Sammilsdalskolan 
För att minska trängseln och förbättra arbetsmiljön på Sammilsdalskolan 
ska moduler, 10 klassrum i två våningar, placeras utanför skolan. 
Kommunen ska hyra modulerna och tilldelning av leverantör av baracker 
beräknas vara klar inom kort. Skolan håller på att planera vilka 
verksamheter som ska hålla till i barackerna.   

Lokalförsörjningsplan: 
Förvaltningen har tagit fram en tidsplan för framtagande av 
lokalförsörjningsplan. I tidsplanen ingår inventering, behovsanalys, 
lokalrevision och förslag. Planen beräknas vara helt klar 2026.  
Under tidsperioden kommer flera förstudier att göras och planen kommer att 
göras klar i olika steg. För att påskynda arbetet kan det bli aktuellt att ta in 
konsultstöd i olika processer.  
Det är viktigt att planen speglar helheten och därför ska planen synkroniseras 
med översiktsplan, kompetensförsörjningsplan, attraktiv arbetsgivare och 
flera strategiska planer. 
Lokalförsörjningsplanen kommer att vara kopplad till en långsiktig 
investeringsplan.  
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Allmänna utskottets beslut 
1. Lägga informationen till handlingarna. 

Beslutet skickas till 
Sektorschef samhällsutveckling Åke Sjöberg 
Fastighetsstrateg Veronica Lindberg Lekare 
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§ 13 Dnr 2021/1289 

Information om större plan- och byggärenden 2022 

Beskrivning av ärendet 
Sektorchef samhällsutveckling, Åke Sjöberg, informerar om följande: 
Ny översiktsplan: 
Tidsplanen för framtagande av ny digital översiktsplan har ändrats, planen 
beräknas vara klar kvartal två 2025. 
Kompletterande utredningar behöver göras för LIS-områden, 
skyfallskarteringar och miljökonsekvensbeskrivning. 
Kulturmiljöprogram är klart och ny VA-plan beräknas vara klar i juni 2022. 
 
Strategiska planer: 
Sektor samhällsutveckling håller på att arbeta med ett antal viktiga 
strategiska planer som lokalförsörjningsplan, bostadsförsörjningsplan, nya 
miljömål och VA-plan.  
 
Pågående detaljplaner: 
Kommunen arbetar med ett större antal stora detaljplaner. Planer som är av 
stor vikt för att kunna fortsätta växa och expandera som kommun. Pågående 
detaljplaner är bland annat Åkerö brofäste, Lummerhöjden, Limsjöänget, 
Moskogsvägen, containerterminal Insjön och Djura skola.  
 
Vägbelysning 
Det är på gång med ett nytt avtal med Dala Energi gällande vägbelysning. 
Beslut om detta ska tas i kommunstyrelsen 7 mars.  

Allmänna utskottets beslut 
1. Lägga informationen till handlingarna. 

Beslutet skickas till 
Sektorchef samhällsutveckling Åke Sjöberg 
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§ 14 Dnr 2016/716 

Information om enskilda vägar 

Beskrivning av ärendet 
Kommundirektör, Caroline Smitmanis Smids, informerar om arbetet med 
enskilda vägar. Arbetet går enligt plan. Kommunen har haft chattmöten där 
berörda fastighetsägare har haft möjlighet att ställa frågor.  

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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§ 15 Dnr 2021/1540 

Revidering av kommunstyrelsens reglemente, tillägg 
hemtjänst i privat regi 

Beskrivning av ärendet 
Vid en översyn av kravspecifikationen för privata utförare av hemtjänst har 
förvaltningen noterat att kommunstyrelsens reglemente behöver uppdateras. 
I 15 § i kommunstyrelsens reglemente behöver ett tillägg göras om att 
kommunstyrelsen har ansvaret för att fullgöra uppgifter gällande hemtjänst i 
privat regi.  

Beslutsunderlag 
Tjänsteutlåtande daterat 2021-12-17 
Kommunstyrelsens reglemente 

Allmänna utskottets förslag till kommunstyrelsen för beslut i 
kommunfullmäktige 

1. Komplettera 15 § i kommunstyrelsens reglemente med hemtjänst i 
privat regi. 

Beslutet skickas till 
Kommunstyrelsen 
 

7Protokoll allmänna utskottet 2022-02-14
(Signerat, SHA-256 048805375B9FF653CDC1AF23E2CD5DD1334E7FA2A77D814F7C745C48094C3A6C)

Sida 7 av 18



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 
1(2) 

Sammanträdesdatum 
2022-02-14 

 
  

Allmänna utskottet   
 

 
 Utdrag bestyrks 
  

 

§ 16 Dnr 2021/1365 

Remiss från Region Dalarna - Förslag till avtal gällande 
kollektivtrafik (RD21/05246) 

Beskrivning av ärendet 
Under 2018 inrättades den regionala kollektivtrafikmyndigheten, RKM, i 
samband med att kommunerna skatteväxlade allmän kollektivtrafik och 
färdtjänst. Huvudmannaskapet flyttades från kommunerna till regionen. 
Skatteväxlingsprocessen gick väldigt snabbt och det har inneburit en hel del 
oklarheter om parternas roller och ansvar. Lösningen blev att upprätta ett 
antal ad hoc-avtal vilket till slut ledde fram till ett svåröverblickbart 
lapptäcke. 
Under hösten 2019 påbörjades arbetet med ett nytt sammanhållet och 
sammanhängande avtal. Detta arbete resulterade i ett nytt avtalsförslag som 
skickades ut på remiss våren 2021 och som Leksands kommun var med och 
besvarade. Avtalsförslaget drogs dock tillbaka efter kritik från olika håll 
bland kommunerna. 
I maj 2021 tillsattes en styrgrupp och en arbetsgrupp för att ta fram ett nytt 
avtalsförslag. Det är resultatet av dessa gruppers arbete som nu utmynnat i 
ett nytt avtalsförslag som är föremål för remiss. 

Sektorns/avdelningens bedömning 
Sektorerna har bidragit med underlag till det sammanställda remissvar som 
förvaltningen tagit fram.  
Överlag är det nya avtalsförslaget genomarbetat och tydligt. Strukturen på 
avtalet utgår från ett tilläggsavtal.  

Beslutsunderlag 
Tjänsteutlåtande – Remiss av förslag till avtal gällande kollektivtrafik,  
2022-01-28 
Remissvar RD21/05246 - Förslag till avtal 
Missivbrev – Remiss av förslag till avtal gällande kollektivtrafik 
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Tilläggsavtal mellan Region Dalarna (tidigare Landstinget Dalarna) och 
Dalarnas kommuner om ansvar, samråd och ekonomiska effekter av 
skatteväxlingen av kollektivtrafiken 
Bilaga 1. Huvudavtal 
Bilaga 2. Samverkansbilaga till tilläggsavtal 
Bilaga 3. Som beskriver fördelningsnyckel för fördelning av Region 
Dalarnas overhead och trafikkostnader vid utförandet av uppdraget avseende 
serviceresor 
Tillägg till Skolskjutsreglemente för Dalarnas kommuner 
FAQ 9 

Allmänna utskottets förslag till kommunstyrelsen 
1. Anta förvaltningens yttrande som kommunstyrelsens och översända det 

till Region Dalarna. 

Beslutet skickas till 
Kommunstyrelsen 
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§ 17 Dnr 2021/1489 

Remiss - Trafikverkets Förslag till nationell plan för 
transportinfrastrukturen 2022-2033 

Beskrivning av ärendet 
Region Dalarna har tagit fram förslag till yttrande gällande nationell plan för 
transportinfrastrukturen 2022–2023.  
 
Yttrandet täcker in Leksands kommuns synpunkter och påvisar brister i 
planen som påverkar såväl Leksands kommun som närliggande regioner.  
Förvaltningens förslag är att ställa sig bakom Region Dalarnas yttrande. 

Beslutsunderlag 
Förslag till nationell plan för transportinfrastrukturen 2022-2023 
Missiv – Trafikverkets förslag till nationell plan för transportinfrastruktur 
Svar på remiss från Trafikverket – förslag till nationell plan 
transportinfrastruktur 
Tjänsteutlåtande av trafikingenjör Lars Lindblom, daterat 2022-02-09 

Allmänna utskottets beslut 
1. Anta Region Dalarnas yttrande som kommunens och översända det till 

Regeringskansliet. 

Beslutet skickas till 
Regeringskansliet 
Trafikingenjör Lars Lindblom 
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§ 18 Dnr 2021/1213 

Ansökan om utökad borgen - Leksand Vatten AB 

Beskrivning av ärendet 
Leksand Vatten AB som är ett helägt dotterbolag till Leksands kommun har i 
skrivelse ansökt om utökad borgen med 70 miljoner kronor, från 380 till 450 
miljoner kronor.  
 
Ansökan motiveras av att Leksand Vatten AB har budgeterat för ett flertal 
större och mindre investeringsprojekt 2022.  
De tre största budgetposterna är: 
- Re- och nyinvesteringar i VA-nät och VA-anläggningar 37 mkr 
- Utbyggnad av VA-nät i Heden 21 mkr 
- Utbyggnad av VA-nät i Norra Kärringberget/Lummerhöjden 15 mkr. 

Sektorns/avdelningens bedömning 
Planerade investeringar är prioriterade och samordnade med kommunens 
exploateringsområden.   
Utökas inte kommunens borgensåtagande är Leksand Vatten AB:s 
bedömning att det inte går att färdigställa ovanstående investeringar. 

Beslutsunderlag 
1. Protokoll LVAB 210916 § 40 – Ansökan om utökad borgen inför 2022 
2. Tjänsteutlåtande från ekonomichef Ann-Charlotte Zackrisson daterat 

2022-01-05 

Allmänna utskottets förslag till kommunstyrelsen för beslut i 
kommunfullmäktige 

1. Såsom för egen skuld ingå borgen för Leksand Vatten AB:s 
låneförpliktelser upp till ett högsta lånebelopp om 450 miljoner 
kronor, jämte därpå löpande ränta och kostnader.  

Beslutet skickas till 
Kommunstyrelsen 
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§ 19 Dnr 2021/691 

Reviderad investeringsbudget 2022 

Beskrivning av ärendet 
Förvaltningen har tagit fram förslag till reviderad investeringsbudget 2022.  
Äskande av överflytt av medel från 2021 till 2022: 
- Samhällsutvecklingssektorn, 20 mkr. Gäller i huvudsak Lummerhöjden,  
  Limhagen och Limsjöänget. 
- Tilläggsanslag för investeringar, 2,4 mkr. 
Totalt äskande = 22,4 mkr 
Äskande av tilläggsanslag 2022: 
- Ny sporthall, 4,8 mkr.  
- Limhagen Olsvedsvägen, 2,9 mkr.  
- Skrivare, 1,3 mkr.  
- Gång och cykelväg Myran, 0,6 mkr. 
- Etablering, avetablering och markarbeten moduler Sammilsdalskolan,  
  2,5 mkr. 
- Möbler och utrustning moduler Sammilsdalskolan, 0,9 mkr. 
- Projektering arbetsmiljöåtgärder Ullvi och Gärde skola, 0,9 mkr. 
- Spånsug Åkerö skola, 0,2 mkr. 
Totalt äskande = 14,2 mkr 
Revidering beviljade investeringsmedel: 
- Ombyggnation av köket i Edshult, -15 mkr.  
- Lyckavägens särskilda boende, - 8 mkr.  
Total revidering = - 23 mkr 

Finansiering 
Finansiering av totalt investeringsvärde om 157,5 mkr (varav 44,1 mkr avser 
exploatering) ryms inom nuvarande beviljat lånetak på 550 mkr.  

Beslutsunderlag 
Tjänsteutlåtande av ekonomichef Ann-Charlotte Zackrisson daterat  
2021-02-11 
Bilaga 1 Reviderad investeringsbudget 2022-02-11 
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Allmänna utskottets förslag till kommunstyrelsen för beslut i 
kommunfullmäktige 
1. Anta förvaltningens förslag till reviderad investeringsbudget 2022 

Beslutet skickas till 
Kommunstyrelsen 
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§ 20 Dnr 2016/462 

Slutkostnadskalkyl nya sporthallen 

Beskrivning av ärendet 
Byggnation av ny sporthall pågår med Skanska som huvudentreprenör. 
Under byggtiden har materialkostnaderna ökat betydligt beroende på den 
pågående pandemin. Byggnationen håller sig väl inom given tidsram för 
projektet och har inte drabbats av några förseningar.  
Förvaltningen har tagit fram en slutkostnadskalkyl som beräknas till 69,1 
mkr inklusive byggherrekostnader jämfört med uppskattad budget om 64 
mkr som låg till grund för beslut om att byggnationen skulle starta.  
 
Den ökade kostnaden på 5,1 mkr beror framför allt på ökade 
materialkostnader.  

Sektorns/avdelningens bedömning 
Sektorn bedömer att den framtagna och genomarbetade slutkostnadskalkylen 
på 69,1 mkr är den realistiska bilden av kostnaden för att slutföra 
byggnationen av sporthallen.  
 
Den nya hallen kommer att vara av hög kvalitet och ha låga driftskostnader. 
Bedömningen är att driftkostnaden för hallen kommer att vara ca 600 tkr/år. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteutlåtande av sektorchef Åke Sjöberg daterat 2022-01-31 

Allmänna utskottets förslag till kommunstyrelsen för beslut i 
kommunfullmäktige 

 
1. Godkänna slutkostnadskalkylen och därmed ökade 

investeringskostnader för projektet på 5,1 mkr samt ta in 
slutkostnaden i reviderad investeringsbudget 2022. 

Beslutet skickas till 
Kommunstyrelsen 
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§ 21 Dnr 2022/148 

Barn/ungas aktiviteter under vår/sommar 2022 

Beskrivning av ärendet 
Det finns behov av att samordna aktiviteter för barn och unga under helger 
under våren och sommaren 2022. Helgerna som det främst handlar om är 
valborg, skolavslutning, midsommar och skolstart. 
 
Utskottets förslag är att ge kommundirektören i uppdrag att samordna 
aktiviteter under helger under våren och sommaren 2022.   

Allmänna utskottets beslut 
1. Ge kommundirektören i uppdrag att samordna aktiviteter under helger 

under våren och sommaren 2022. 
2. Kommundirektören ska rapportera uppdraget på utskottets möte 21 mars. 

Beslutet skickas till 
Kommundirektör Caroline Smitmanis Smids 
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§ 22 Dnr 2022/142 

Allmän information 

Beskrivning av ärendet 
Kommundirektör, Caroline Smitmanis Smids, informerar: 

• Incident gymnasiet 
Förra veckan inträffade en incident på gymnasiet. Incidenten hanterades 
mycket bra av gymnasiet. 

• Generellt hot mot landets socialtjänster 
Det finns ett generellt hot mot landets socialtjänster gällande 
omhändertagande av barn enligt LVU. 

Sektorschef, Ann-Charlotte Zackrisson, informerar: 

• Ansträngt läge 
Det är fortsatt ansträngt läge med personalfrånvaro, men läget har 
förbättrats lite de senaste veckorna.  
Sektorn prioriterar onboardingprocessen vilket handlar om att skapa e-
tjänster för en enkel och smidig väg in i organisationen vid nyanställning. 
Det handlar om anställningsavtal, passerkort, beställning av utrustning 
till arbetsplatsen, obligatoriska utbildningar med mera. 

Kommunstyrelsens ordförande, Ulrika Liljeberg informerar: 

• Möte med Brandkåren Norra Dalarna (BRAND) 
Förbundsordningen för BRAND ska ses över.  

• Möte planeringsförutsättningar 17 februari 
Ledamöter i kommunstyrelsen, fullmäktiges presidium, kommunens 
chefer, verksamhetsekonomer, kvalitetsutvecklare och VD:ar med flera i 
bolagen har bjudits in till en planeringsdag. Syftet med dagen är  
att titta på ekonomiska underlag och prognoser, skatteunderlag, 
standardkostnader, avvikelser och framtida utmaningar.  
Tanken är att alla ska få en gemensam bild av kommunens 
förutsättningar. 
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§ 12 Dnr 2022/106 


Information om fastighetsstrategiska frågor 


Beskrivning av ärendet 
Fastighetsstrateg, Veronica Lindberg Lekare, informerar om fastighets- och 
lokalfrågor.  
 
Byggprojekt: 


• Tibbleprojekten 
Tre hus som ingår i Tibbleprojekten håller på att renoveras. Arbetet följer 
budget och tidsplan.  


• Edshult 
Edshults kök behöver renoveras. Projektet påverkar flera verksamheter, 
Åkerö skola, Lyckavägen, Tibbleprojekten och andra kök.  
Förvaltningen håller på att titta på verksamheternas behov. Behov att ta 
hänsyn till är bland annat antal portioner som ska lagas till elever och 
äldre och antal elever nu och om fem och tio år. 


• Sammilsdalskolan 
För att minska trängseln och förbättra arbetsmiljön på Sammilsdalskolan 
ska moduler, 10 klassrum i två våningar, placeras utanför skolan. 
Kommunen ska hyra modulerna och tilldelning av leverantör av baracker 
beräknas vara klar inom kort. Skolan håller på att planera vilka 
verksamheter som ska hålla till i barackerna.   


Lokalförsörjningsplan: 
Förvaltningen har tagit fram en tidsplan för framtagande av 
lokalförsörjningsplan. I tidsplanen ingår inventering, behovsanalys, 
lokalrevision och förslag. Planen beräknas vara helt klar 2026.  
Under tidsperioden kommer flera förstudier att göras och planen kommer att 
göras klar i olika steg. För att påskynda arbetet kan det bli aktuellt att ta in 
konsultstöd i olika processer.  
Det är viktigt att planen speglar helheten och därför ska planen synkroniseras 
med översiktsplan, kompetensförsörjningsplan, attraktiv arbetsgivare och 
flera strategiska planer. 
Lokalförsörjningsplanen kommer att vara kopplad till en långsiktig 
investeringsplan.  
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Allmänna utskottets beslut 
1. Lägga informationen till handlingarna. 


Beslutet skickas till 
Sektorschef samhällsutveckling Åke Sjöberg 
Fastighetsstrateg Veronica Lindberg Lekare 
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§ 13 Dnr 2021/1289 


Information om större plan- och byggärenden 2022 


Beskrivning av ärendet 
Sektorchef samhällsutveckling, Åke Sjöberg, informerar om följande: 
Ny översiktsplan: 
Tidsplanen för framtagande av ny digital översiktsplan har ändrats, planen 
beräknas vara klar kvartal två 2025. 
Kompletterande utredningar behöver göras för LIS-områden, 
skyfallskarteringar och miljökonsekvensbeskrivning. 
Kulturmiljöprogram är klart och ny VA-plan beräknas vara klar i juni 2022. 
 
Strategiska planer: 
Sektor samhällsutveckling håller på att arbeta med ett antal viktiga 
strategiska planer som lokalförsörjningsplan, bostadsförsörjningsplan, nya 
miljömål och VA-plan.  
 
Pågående detaljplaner: 
Kommunen arbetar med ett större antal stora detaljplaner. Planer som är av 
stor vikt för att kunna fortsätta växa och expandera som kommun. Pågående 
detaljplaner är bland annat Åkerö brofäste, Lummerhöjden, Limsjöänget, 
Moskogsvägen, containerterminal Insjön och Djura skola.  
 
Vägbelysning 
Det är på gång med ett nytt avtal med Dala Energi gällande vägbelysning. 
Beslut om detta ska tas i kommunstyrelsen 7 mars.  


Allmänna utskottets beslut 
1. Lägga informationen till handlingarna. 


Beslutet skickas till 
Sektorchef samhällsutveckling Åke Sjöberg 
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§ 14 Dnr 2016/716 


Information om enskilda vägar 


Beskrivning av ärendet 
Kommundirektör, Caroline Smitmanis Smids, informerar om arbetet med 
enskilda vägar. Arbetet går enligt plan. Kommunen har haft chattmöten där 
berörda fastighetsägare har haft möjlighet att ställa frågor.  


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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§ 15 Dnr 2021/1540 


Revidering av kommunstyrelsens reglemente, tillägg 
hemtjänst i privat regi 


Beskrivning av ärendet 
Vid en översyn av kravspecifikationen för privata utförare av hemtjänst har 
förvaltningen noterat att kommunstyrelsens reglemente behöver uppdateras. 
I 15 § i kommunstyrelsens reglemente behöver ett tillägg göras om att 
kommunstyrelsen har ansvaret för att fullgöra uppgifter gällande hemtjänst i 
privat regi.  


Beslutsunderlag 
Tjänsteutlåtande daterat 2021-12-17 
Kommunstyrelsens reglemente 


Allmänna utskottets förslag till kommunstyrelsen för beslut i 
kommunfullmäktige 


1. Komplettera 15 § i kommunstyrelsens reglemente med hemtjänst i 
privat regi. 


Beslutet skickas till 
Kommunstyrelsen 
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§ 16 Dnr 2021/1365 


Remiss från Region Dalarna - Förslag till avtal gällande 
kollektivtrafik (RD21/05246) 


Beskrivning av ärendet 
Under 2018 inrättades den regionala kollektivtrafikmyndigheten, RKM, i 
samband med att kommunerna skatteväxlade allmän kollektivtrafik och 
färdtjänst. Huvudmannaskapet flyttades från kommunerna till regionen. 
Skatteväxlingsprocessen gick väldigt snabbt och det har inneburit en hel del 
oklarheter om parternas roller och ansvar. Lösningen blev att upprätta ett 
antal ad hoc-avtal vilket till slut ledde fram till ett svåröverblickbart 
lapptäcke. 
Under hösten 2019 påbörjades arbetet med ett nytt sammanhållet och 
sammanhängande avtal. Detta arbete resulterade i ett nytt avtalsförslag som 
skickades ut på remiss våren 2021 och som Leksands kommun var med och 
besvarade. Avtalsförslaget drogs dock tillbaka efter kritik från olika håll 
bland kommunerna. 
I maj 2021 tillsattes en styrgrupp och en arbetsgrupp för att ta fram ett nytt 
avtalsförslag. Det är resultatet av dessa gruppers arbete som nu utmynnat i 
ett nytt avtalsförslag som är föremål för remiss. 


Sektorns/avdelningens bedömning 
Sektorerna har bidragit med underlag till det sammanställda remissvar som 
förvaltningen tagit fram.  
Överlag är det nya avtalsförslaget genomarbetat och tydligt. Strukturen på 
avtalet utgår från ett tilläggsavtal.  


Beslutsunderlag 
Tjänsteutlåtande – Remiss av förslag till avtal gällande kollektivtrafik,  
2022-01-28 
Remissvar RD21/05246 - Förslag till avtal 
Missivbrev – Remiss av förslag till avtal gällande kollektivtrafik 
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Tilläggsavtal mellan Region Dalarna (tidigare Landstinget Dalarna) och 
Dalarnas kommuner om ansvar, samråd och ekonomiska effekter av 
skatteväxlingen av kollektivtrafiken 
Bilaga 1. Huvudavtal 
Bilaga 2. Samverkansbilaga till tilläggsavtal 
Bilaga 3. Som beskriver fördelningsnyckel för fördelning av Region 
Dalarnas overhead och trafikkostnader vid utförandet av uppdraget avseende 
serviceresor 
Tillägg till Skolskjutsreglemente för Dalarnas kommuner 
FAQ 9 


Allmänna utskottets förslag till kommunstyrelsen 
1. Anta förvaltningens yttrande som kommunstyrelsens och översända det 


till Region Dalarna. 


Beslutet skickas till 
Kommunstyrelsen 
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§ 17 Dnr 2021/1489 


Remiss - Trafikverkets Förslag till nationell plan för 
transportinfrastrukturen 2022-2033 


Beskrivning av ärendet 
Region Dalarna har tagit fram förslag till yttrande gällande nationell plan för 
transportinfrastrukturen 2022–2023.  
 
Yttrandet täcker in Leksands kommuns synpunkter och påvisar brister i 
planen som påverkar såväl Leksands kommun som närliggande regioner.  
Förvaltningens förslag är att ställa sig bakom Region Dalarnas yttrande. 


Beslutsunderlag 
Förslag till nationell plan för transportinfrastrukturen 2022-2023 
Missiv – Trafikverkets förslag till nationell plan för transportinfrastruktur 
Svar på remiss från Trafikverket – förslag till nationell plan 
transportinfrastruktur 
Tjänsteutlåtande av trafikingenjör Lars Lindblom, daterat 2022-02-09 


Allmänna utskottets beslut 
1. Anta Region Dalarnas yttrande som kommunens och översända det till 


Regeringskansliet. 


Beslutet skickas till 
Regeringskansliet 
Trafikingenjör Lars Lindblom 
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§ 18 Dnr 2021/1213 


Ansökan om utökad borgen - Leksand Vatten AB 


Beskrivning av ärendet 
Leksand Vatten AB som är ett helägt dotterbolag till Leksands kommun har i 
skrivelse ansökt om utökad borgen med 70 miljoner kronor, från 380 till 450 
miljoner kronor.  
 
Ansökan motiveras av att Leksand Vatten AB har budgeterat för ett flertal 
större och mindre investeringsprojekt 2022.  
De tre största budgetposterna är: 
- Re- och nyinvesteringar i VA-nät och VA-anläggningar 37 mkr 
- Utbyggnad av VA-nät i Heden 21 mkr 
- Utbyggnad av VA-nät i Norra Kärringberget/Lummerhöjden 15 mkr. 


Sektorns/avdelningens bedömning 
Planerade investeringar är prioriterade och samordnade med kommunens 
exploateringsområden.   
Utökas inte kommunens borgensåtagande är Leksand Vatten AB:s 
bedömning att det inte går att färdigställa ovanstående investeringar. 


Beslutsunderlag 
1. Protokoll LVAB 210916 § 40 – Ansökan om utökad borgen inför 2022 
2. Tjänsteutlåtande från ekonomichef Ann-Charlotte Zackrisson daterat 


2022-01-05 


Allmänna utskottets förslag till kommunstyrelsen för beslut i 
kommunfullmäktige 


1. Såsom för egen skuld ingå borgen för Leksand Vatten AB:s 
låneförpliktelser upp till ett högsta lånebelopp om 450 miljoner 
kronor, jämte därpå löpande ränta och kostnader.  


Beslutet skickas till 
Kommunstyrelsen 
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§ 19 Dnr 2021/691 


Reviderad investeringsbudget 2022 


Beskrivning av ärendet 
Förvaltningen har tagit fram förslag till reviderad investeringsbudget 2022.  
Äskande av överflytt av medel från 2021 till 2022: 
- Samhällsutvecklingssektorn, 20 mkr. Gäller i huvudsak Lummerhöjden,  
  Limhagen och Limsjöänget. 
- Tilläggsanslag för investeringar, 2,4 mkr. 
Totalt äskande = 22,4 mkr 
Äskande av tilläggsanslag 2022: 
- Ny sporthall, 4,8 mkr.  
- Limhagen Olsvedsvägen, 2,9 mkr.  
- Skrivare, 1,3 mkr.  
- Gång och cykelväg Myran, 0,6 mkr. 
- Etablering, avetablering och markarbeten moduler Sammilsdalskolan,  
  2,5 mkr. 
- Möbler och utrustning moduler Sammilsdalskolan, 0,9 mkr. 
- Projektering arbetsmiljöåtgärder Ullvi och Gärde skola, 0,9 mkr. 
- Spånsug Åkerö skola, 0,2 mkr. 
Totalt äskande = 14,2 mkr 
Revidering beviljade investeringsmedel: 
- Ombyggnation av köket i Edshult, -15 mkr.  
- Lyckavägens särskilda boende, - 8 mkr.  
Total revidering = - 23 mkr 


Finansiering 
Finansiering av totalt investeringsvärde om 157,5 mkr (varav 44,1 mkr avser 
exploatering) ryms inom nuvarande beviljat lånetak på 550 mkr.  


Beslutsunderlag 
Tjänsteutlåtande av ekonomichef Ann-Charlotte Zackrisson daterat  
2021-02-11 
Bilaga 1 Reviderad investeringsbudget 2022-02-11 
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Allmänna utskottets förslag till kommunstyrelsen för beslut i 
kommunfullmäktige 
1. Anta förvaltningens förslag till reviderad investeringsbudget 2022 


Beslutet skickas till 
Kommunstyrelsen 
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§ 20 Dnr 2016/462 


Slutkostnadskalkyl nya sporthallen 


Beskrivning av ärendet 
Byggnation av ny sporthall pågår med Skanska som huvudentreprenör. 
Under byggtiden har materialkostnaderna ökat betydligt beroende på den 
pågående pandemin. Byggnationen håller sig väl inom given tidsram för 
projektet och har inte drabbats av några förseningar.  
Förvaltningen har tagit fram en slutkostnadskalkyl som beräknas till 69,1 
mkr inklusive byggherrekostnader jämfört med uppskattad budget om 64 
mkr som låg till grund för beslut om att byggnationen skulle starta.  
 
Den ökade kostnaden på 5,1 mkr beror framför allt på ökade 
materialkostnader.  


Sektorns/avdelningens bedömning 
Sektorn bedömer att den framtagna och genomarbetade slutkostnadskalkylen 
på 69,1 mkr är den realistiska bilden av kostnaden för att slutföra 
byggnationen av sporthallen.  
 
Den nya hallen kommer att vara av hög kvalitet och ha låga driftskostnader. 
Bedömningen är att driftkostnaden för hallen kommer att vara ca 600 tkr/år. 


Beslutsunderlag 
Tjänsteutlåtande av sektorchef Åke Sjöberg daterat 2022-01-31 


Allmänna utskottets förslag till kommunstyrelsen för beslut i 
kommunfullmäktige 


 
1. Godkänna slutkostnadskalkylen och därmed ökade 


investeringskostnader för projektet på 5,1 mkr samt ta in 
slutkostnaden i reviderad investeringsbudget 2022. 


Beslutet skickas till 
Kommunstyrelsen 
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§ 21 Dnr 2022/148 


Barn/ungas aktiviteter under vår/sommar 2022 


Beskrivning av ärendet 
Det finns behov av att samordna aktiviteter för barn och unga under helger 
under våren och sommaren 2022. Helgerna som det främst handlar om är 
valborg, skolavslutning, midsommar och skolstart. 
 
Utskottets förslag är att ge kommundirektören i uppdrag att samordna 
aktiviteter under helger under våren och sommaren 2022.   


Allmänna utskottets beslut 
1. Ge kommundirektören i uppdrag att samordna aktiviteter under helger 


under våren och sommaren 2022. 
2. Kommundirektören ska rapportera uppdraget på utskottets möte 21 mars. 


Beslutet skickas till 
Kommundirektör Caroline Smitmanis Smids 
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§ 22 Dnr 2022/142 


Allmän information 


Beskrivning av ärendet 
Kommundirektör, Caroline Smitmanis Smids, informerar: 


• Incident gymnasiet 
Förra veckan inträffade en incident på gymnasiet. Incidenten hanterades 
mycket bra av gymnasiet. 


• Generellt hot mot landets socialtjänster 
Det finns ett generellt hot mot landets socialtjänster gällande 
omhändertagande av barn enligt LVU. 


Sektorschef, Ann-Charlotte Zackrisson, informerar: 


• Ansträngt läge 
Det är fortsatt ansträngt läge med personalfrånvaro, men läget har 
förbättrats lite de senaste veckorna.  
Sektorn prioriterar onboardingprocessen vilket handlar om att skapa e-
tjänster för en enkel och smidig väg in i organisationen vid nyanställning. 
Det handlar om anställningsavtal, passerkort, beställning av utrustning 
till arbetsplatsen, obligatoriska utbildningar med mera. 


Kommunstyrelsens ordförande, Ulrika Liljeberg informerar: 


• Möte med Brandkåren Norra Dalarna (BRAND) 
Förbundsordningen för BRAND ska ses över.  


• Möte planeringsförutsättningar 17 februari 
Ledamöter i kommunstyrelsen, fullmäktiges presidium, kommunens 
chefer, verksamhetsekonomer, kvalitetsutvecklare och VD:ar med flera i 
bolagen har bjudits in till en planeringsdag. Syftet med dagen är  
att titta på ekonomiska underlag och prognoser, skatteunderlag, 
standardkostnader, avvikelser och framtida utmaningar.  
Tanken är att alla ska få en gemensam bild av kommunens 
förutsättningar. 
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Beslut 
1. Lägga informationen till handlingarna. 
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