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§ 96 Dnr 2022/263 

Kriget i Ukraina - åtgärder och beslut samt information 
från myndigheter 

Beskrivning av ärendet 
Kommundirektör, Caroline Smitmanis Smids, informerade om att 
upphandlingen av boende för skyddssökande från Ukraina snart är avslutad. 
Förvaltningen har börjat planera för ytterligare boenden till skyddssökande 
från Ukraina och kvotflyktingar.  

Allmänna utskottets beslut 
1. Informationen läggs till handlingarna. 

Beslutet skickas till 
Kommundirektör 
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§ 97 Dnr 2022/1246 

Information om delårsbokslut samt måluppfyllelse per 
2022 

Beskrivning av ärendet 
Ekonomichef, Ann-Charlotte, informerade om delårsbokslutet samt den 
övergripande måluppfyllelsen. Kommunen kommer nå alla mål utom ett mål 
då sektorerna inte kommer lyckas hålla budgeten.  

• Prognostiserat helårsresultat för kommunen 2022 är + 41,5 miljoner 
kronor mot budgeterat resultat + 20 miljoner kronor. Delårsresultat för 
kommunen beräknas till ca 66 miljoner kronor.  

• Det prognostiserade resultatet motsvarar ett överskott på 4,1% av skatter 
och generella statliga bidrag.  

• Prognostiserat helårsresultat för sektorerna är ett underskott med 6,6 
miljoner kronor. 

• Faktorer som påverkar resultatet är bland annat ersättning för ökade 
sjuklönekostnader för covid, hög efterfrågan på hemtjänst och minskade 
intäkter i Leksandshallen 

Allmänna utskottets beslut 
1. Informationen läggs till handlingarna  

Beslutet skickas till 
Ekonomichef  
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§ 98 Dnr 2022/264 

Riktlinjer föreningsbidrag Leksands kommun 

Beskrivning av ärendet 
Den 27 juli 2022 beslutade kommunfullmäktige att anta ny policy för stöd 
till föreningar i Leksands kommun. Syftet med policyn är att upprätthålla, 
bredda och förnya föreningsverksamheten i kommunen genom tydliga regler 
för beslutsstruktur samt genom att fastställa grundläggande kriterier för en 
enhetlig hantering av föreningsbidrag i Leksands kommun. Policyn skall 
gälla från och med verksamhetsåret 2023.  
Kommunfullmäktige uppdrog även förvaltningen att ta fram nya riktlinjer 
kopplade till policyn för att ytterligare specificera hur hanteringen av 
föreningsstöden ska ske samt tydliggöra för kommunens föreningar vilka 
krav som ställs i förhållande till de olika stödformerna.  

Sektorns/avdelningens bedömning 
Föreslagna riktlinjer bedöms av sektorn ge god vägledning till såväl 
tjänstepersoner som handlägger ansökningar och de föreningar som ska 
ansöka om stöd. Kopplat till riktlinjerna kommer även rutiner, e-tjänst samt 
kopplade mallar tas fram för att ytterligare säkerställa korrekt hantering och 
liknande förfarande inom de olika stödformer.  

Beslutsunderlag 
Tjänsteutlåtande daterat 2022-09-09 
Förslag till riktlinjer föreningsbidrag daterat 2022-09-09 

Allmänna utskottets förslag till kommunstyrelsen  
1. Anta riktlinjer för föreningsbidrag från 1 januari 2023.  
2. Samtliga tidigare beslut om föreningsstöd upphör att gälla från och 

med 1 januari 2023.  

Beslutet skickas till 
Sektorchef Åke Sjöberg 
Verksamhetsutvecklare Jenny Sarén  
Fritidschef Torkel Holst 
Kulturchef Pär Ohlsson  
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§ 99 Dnr 2022/1141 

Försäljning av mark i Siljansnäs Stugby 

Beskrivning av ärendet 
1994-09-01 undertecknade (nuvarande) Siljansnäs stugby (dåvarande 
Siljansnäs Idéutveckling AB) ett tomträttsavtal med Leksands kommun för 
fastigheten Björken 200:37. Avtalet löper till 2044-08-31. Därefter förlängs 
avtalet med 20 år i taget. Leksands kommun är ägare till marken medan 
Siljansnäs stugby äger de stugor som står på marken.  
En tomträtt är så nära äganderätt man kan komma utan att man formellt sett 
äger marken. Man kan behålla tomträtten under en längre obestämd 
tidsperiod och man kan även överlåta den till andra vilket är bra då man 
kanske vill sälja huset. Dessutom så kan man pantsätta tomten precis som 
om man hade ägt den.  
Den årliga tomträttsavgälden (årsavgift) till Leksands kommun utgör en 
krona för Siljansnäs stugby.   
2005 kom fastighetsägaren och tomträttsinnehavaren (då namnändrad till 
Siljansnäs hotell AB) överens om att en del av Björken 200:37 skulle 
avskiljas genom avstyckning och inte längre utgöra tomträtt. 
Fastighetsindelning gjordes för och kring respektive stuga och såldes 
sedermera till olika privatpersoner. Tomträtten för den kvarstående delen av 
fastigheten har Siljansnäs stugby fortfarande kvar. 
Nu har ägarna för Siljansnäs stugby aviserat om att de är intresserade av att 
säga upp kvarvarande tomrätt och förvärva kvarvarande del av fastigheten  
Björken 200:37 av Leksands kommun.  
Leksands kommun har ingen skyldighet att tillåta friköp av tomträtter. En 
bedömning görs i varje enskilt fall utifrån rådande förutsättningar. Ett 
politiskt beslut behöver därför fattas gällande en eventuell försäljning. I 
Leksands kommuns riktlinjer och rutiner för prissättning och försäljning av 
kommunalt ägd mark finns inget skrivet om friköpspris avseende 
tomträttsmark. Förslaget är därför att en obeorende markvärdering görs av 
fastigheten innan försäljning genomförs. 
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Sektorns/avdelningens bedömning 
Avdelningen ser positivt på att kvarvarande del av fastigheten Björken 
200:37 säljs och bedömer att försäljningen kan godkännas då marken inte är 
möjlig att säljas till annan part då marken redan är bebyggd av Siljansnäs 
stugbys fastigheter.  

Beslutsunderlag 
Tjänsteutlåtande, daterat 2022-09-08 
Fastighetsskiss 

Allmänna utskottets förslag till kommunstyrelsen för beslut  
1. Ge förvaltningen i uppdrag att initiera försäljning av fastigheten 

Björken 200:37. 

Beslutet skickas till 
Samhällsutveckling, Näringsliv 
Sektorchef Åke Sjöberg 
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§ 100 Dnr 2016/1390 

Förlängning markanvisningsavtal Leksand Edshult 1:36 

Beskrivning av ärendet 
2016-10-17 undertecknades ett första markanvisningsavtal avseende del av 
fastigheten Leksand Edshult 1:36, Rosen Västra, med Byggnadsingenjör Nils 
Skoglund AB.  
Arbete med framtagande av olika utredningar samt detaljplan har sedan dess 
skett. Orsaker som bland annat överklaganden kopplat till detaljplan för 
Åkerö Brofäste har försenat arbetet tidsmässigt varför flera förlängningar av 
markanvisningen har gjorts. Nyligen, 2022-08-30, gick den senaste 
förlängningen av markanvisningen ut och Byggnadsingenjör Nils Skoglund 
AB har inkommit med en begäran om ännu en förlängning med i huvudsak 
pandemin som orsak.  
2015-09-21 antog kommunfullmäktige Leksand kommuns första riktlinjer 
för markanvisningar. I riktlinjerna, som fortfarande är gällande, står det dock 
inget om vem som har rätt att teckna markanvisningsavtal och om, och i så 
fall vilken, politisk instans som ska fatta beslut om vilken exploatör som ska 
erhålla markanvisning.  
Det första markanvisningsavtalet avseende del av fastigheten Leksand 
Edshult 1:36 med Byggnadsingenjör Nils Skoglund AB signerades av 
dåvarande kommunens exploateringsansvarige.  
Enligt Kommunstyrelsens delegationsordning för 
Samhällsutvecklingssektorn, har kommunens mark- och 
exploateringsansvarig delegation på att ”Träffa avtal gällande förvärv, 
försäljning, byte och marköverföring av fast egendom eller byggnad, 
servitut, arrende, annan nyttjanderätt och ledningsrätt samt om annan 
härmed jämförlig rätt intill ett belopp om högst 30 basbelopp i varje enskilt 
fall och inom fastställda riktlinjer”. 
I markanvisningen från 2016 finns inget belopp angivet avseende 
markpris/belopp vilket gör det svårt att utröna om kommunens mark- och 
exploateringsansvarige har rätt att teckna avtalet eller inte. Mest troligt är att 
en markförsäljning för del av fastigheten som avses kommer att betinga mer 
än 30 basbelopp, vilket i så fall innebär att kommunens mark- och 
exploateringsansvarige inte har rätt att teckna avtalet. Inte heller 
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kommundirektören har den rättigheten. Istället ser vi att förlängningen av 
markanvisningen måste signeras av kommunstyrelsens ordförande.   

Sektorns/avdelningens bedömning 
I markanvisningsavtalet §7 avtalas att förlängning av markanvisning kan 
medges om särskilda skäl föreligger. Sektorn ser att utifrån de skäl som den 
sökande angivit kan medgivande till förlängning tillstås. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteutlåtande, Förlängning markanvisningsavtal Leksand Edshult 1:36, 
Rosen Västra, daterad 2022- 09-22.  
Markanvisningsavtal del av Leksand Edshult 1:36, daterat 2016-10-17. 
Förlängning markanvisningsavtal del av Leksand Edshult 1:36, daterat 2020-
08-24. 
Förslag på tilläggsavtal markanvisningsavtal del av Leksand Edshult 1:36, 
2022.  

Allmänna utskottets förslag till kommunstyrelsen för beslut  
1. Godkänna förlängning av markanvisning, avseende del av fastigheten 

Leksand Edshult 1:36, Rosen Västra. 
2. Uppdra till kommunstyrelsens ordförande att underteckna avtalet. 

Beslutet skickas till 
Sektorchef Samhällsutveckling 
Exploateringsansvarig, Näringsliv 
Mark – och exploateringsingenjör 
Byggnadsingenjör Nils Skoglund AB 
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§ 101 Dnr 2022/214 

Arkivfrågor Dala Vatten och Avfall AB 

Beskrivning av ärendet 
Enligt 8 § i arkivlagen (1990:782) ska kommunalt ägda bolag ha en 
kommunal arkivmyndighet. Enligt arkivlagen 3–6 §§ är en arkivmyndighet 
ansvarig för tillsyn av organisationens arkivvård. I dagsläget saknas det en 
uttalad arkivmyndighet för Dala Vatten och Avfall AB och bolaget har själv 
tagit kontakt med ägarkommunerna för att få tydlighet i frågan.  
Dala Vatten och Avfall AB ägs av Leksands, Rättviks, Vansbros och 
Gagnefs kommuner. Enligt bolagsordningen för Dala Vatten och Avfall AB 
§ 2 har styrelsen sitt säte i Leksands kommun och ska också förstås såsom 
värdkommun för samarbetet.  

Sektorns/avdelningens bedömning 
Eftersom Leksands kommun är värdkommun för Dala Vatten och Avfall AB 
är det avdelningen för Administrativ services bedömning att det vore 
lämpligt att Leksands kommun pekas ut som arkivmyndighet för Dala Vatten 
och Avfall AB.  
Att Leksands kommun antar rollen som arkivmyndighet för Dala Vatten och 
Avfall AB innebär ingen materiell skillnad i arbetsbelastning för 
avdelningen för Administrativ service. Arkivtillsyn sker inte särskilt ofta och 
den största arbetsinsats görs av organisationen som är föremål för tillsynen. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteutlåtande – Arkivmyndighet för Dala Vatten och Avfall AB – daterad 
2022-09-19 
Protokoll Dala Vatten och Avfall AB220209, § 12 Arkivfrågor D 
Bilaga – Arkivfrågor dokumenthantering Dala Vatten och avfall plus 
teknikbolag 
Bilaga – Förslag till beslut arkivfrågor Dala Vatten och avfall AB 
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Allmänna utskottets förslag till kommunstyrelsen för beslut i 
kommunfullmäktige 
1. Leksands kommun utses till arkivmyndighet för Dala Vatten och Avfall 

AB.  
2. Beslutet i punkt 1 gäller under förutsättning att övriga ägarkommuner 

fattar motsvarande beslut. 

Beslutet skickas till 
Kommundirektör, Caroline Smitmanis Smids 
Arkivarie, Andrew Tutt-Wixner 
Administrativ chef, Joel Johansson 
Dalavatten och Avfall AB  
Vansbro kommun 
Rättviks kommun 
Gagnefs kommun 
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§ 102 Dnr 2022/558 

Mål- och resultatrapporter för verksamhetsstöd och 
samhällsutveckling 2022 

Beskrivning av ärendet 
Sektorerna tar fram mål- och resultatrapport för 2022. Rapporten innehåller 
en uppföljning av politiska mål och fokusområden.  Faktiska resultat utifrån 
angivna indikatorer blir redovisade i rapporten om sådana finns tillgängliga 
vid tidpunkten för rapportens framtagande. Avvikelser som framkommer blir 
redovisade i rapporten.  

Beslutsunderlag 
Tjänsteutlåtande verksamhetsstöd, daterat 2022-10-03 
Tjänsteutlåtande samhällsutveckling, daterat 2022-09-14 
Mål- och resultatrapport 2 för verksamhetsstöd  
Mål – och resultatrapport 2 för samhällsutveckling  

Allmänna utskottets beslut 
1. Lägga rapporten till handlingarna. 

Beslutet skickas till 
Sektorchef verksamhetsstöd  
Sektorchef samhällsutveckling  
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§ 103 Dnr 2022/142 

Allmän information allmänna utskottet 2022 

Beskrivning av ärendet 
Kommundirektör, Caroline Smitmanis Smids informerade om att det har 
rapporterats via media att känsliga och sekretessbelagda personuppgifter som 
berör elever som går i skolan har läckt ut från ett system som heter V-klass.  
Leksands kommun använder det systemet men det har bekräftats att inga 
personuppgifter som berör elever i Leksand har läckt ut.  
 

Allmänna utskottets beslut 
1. Lägga informationen till handlingarna. 

Beslutet skickas till 
Kommundirektör 
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§ 96 Dnr 2022/263 


Kriget i Ukraina - åtgärder och beslut samt information 
från myndigheter 


Beskrivning av ärendet 
Kommundirektör, Caroline Smitmanis Smids, informerade om att 
upphandlingen av boende för skyddssökande från Ukraina snart är avslutad. 
Förvaltningen har börjat planera för ytterligare boenden till skyddssökande 
från Ukraina och kvotflyktingar.  


Allmänna utskottets beslut 
1. Informationen läggs till handlingarna. 


Beslutet skickas till 
Kommundirektör 


3







SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 
1(1) 


Sammanträdesdatum 
2022-10-10 


 
  


Allmänna utskottet   
 


 
Justeras Utdrag bestyrks 
  


 


§ 97 Dnr 2022/1246 


Information om delårsbokslut samt måluppfyllelse per 
2022 


Beskrivning av ärendet 
Ekonomichef, Ann-Charlotte, informerade om delårsbokslutet samt den 
övergripande måluppfyllelsen. Kommunen kommer nå alla mål utom ett mål 
då sektorerna inte kommer lyckas hålla budgeten.  


• Prognostiserat helårsresultat för kommunen 2022 är + 41,5 miljoner 
kronor mot budgeterat resultat + 20 miljoner kronor. Delårsresultat för 
kommunen beräknas till ca 66 miljoner kronor.  


• Det prognostiserade resultatet motsvarar ett överskott på 4,1% av skatter 
och generella statliga bidrag.  


• Prognostiserat helårsresultat för sektorerna är ett underskott med 6,6 
miljoner kronor. 


• Faktorer som påverkar resultatet är bland annat ersättning för ökade 
sjuklönekostnader för covid, hög efterfrågan på hemtjänst och minskade 
intäkter i Leksandshallen 


Allmänna utskottets beslut 
1. Informationen läggs till handlingarna  


Beslutet skickas till 
Ekonomichef  
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§ 98 Dnr 2022/264 


Riktlinjer föreningsbidrag Leksands kommun 


Beskrivning av ärendet 
Den 27 juli 2022 beslutade kommunfullmäktige att anta ny policy för stöd 
till föreningar i Leksands kommun. Syftet med policyn är att upprätthålla, 
bredda och förnya föreningsverksamheten i kommunen genom tydliga regler 
för beslutsstruktur samt genom att fastställa grundläggande kriterier för en 
enhetlig hantering av föreningsbidrag i Leksands kommun. Policyn skall 
gälla från och med verksamhetsåret 2023.  
Kommunfullmäktige uppdrog även förvaltningen att ta fram nya riktlinjer 
kopplade till policyn för att ytterligare specificera hur hanteringen av 
föreningsstöden ska ske samt tydliggöra för kommunens föreningar vilka 
krav som ställs i förhållande till de olika stödformerna.  


Sektorns/avdelningens bedömning 
Föreslagna riktlinjer bedöms av sektorn ge god vägledning till såväl 
tjänstepersoner som handlägger ansökningar och de föreningar som ska 
ansöka om stöd. Kopplat till riktlinjerna kommer även rutiner, e-tjänst samt 
kopplade mallar tas fram för att ytterligare säkerställa korrekt hantering och 
liknande förfarande inom de olika stödformer.  


Beslutsunderlag 
Tjänsteutlåtande daterat 2022-09-09 
Förslag till riktlinjer föreningsbidrag daterat 2022-09-09 


Allmänna utskottets förslag till kommunstyrelsen  
1. Anta riktlinjer för föreningsbidrag från 1 januari 2023.  
2. Samtliga tidigare beslut om föreningsstöd upphör att gälla från och 


med 1 januari 2023.  


Beslutet skickas till 
Sektorchef Åke Sjöberg 
Verksamhetsutvecklare Jenny Sarén  
Fritidschef Torkel Holst 
Kulturchef Pär Ohlsson  
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§ 99 Dnr 2022/1141 


Försäljning av mark i Siljansnäs Stugby 


Beskrivning av ärendet 
1994-09-01 undertecknade (nuvarande) Siljansnäs stugby (dåvarande 
Siljansnäs Idéutveckling AB) ett tomträttsavtal med Leksands kommun för 
fastigheten Björken 200:37. Avtalet löper till 2044-08-31. Därefter förlängs 
avtalet med 20 år i taget. Leksands kommun är ägare till marken medan 
Siljansnäs stugby äger de stugor som står på marken.  
En tomträtt är så nära äganderätt man kan komma utan att man formellt sett 
äger marken. Man kan behålla tomträtten under en längre obestämd 
tidsperiod och man kan även överlåta den till andra vilket är bra då man 
kanske vill sälja huset. Dessutom så kan man pantsätta tomten precis som 
om man hade ägt den.  
Den årliga tomträttsavgälden (årsavgift) till Leksands kommun utgör en 
krona för Siljansnäs stugby.   
2005 kom fastighetsägaren och tomträttsinnehavaren (då namnändrad till 
Siljansnäs hotell AB) överens om att en del av Björken 200:37 skulle 
avskiljas genom avstyckning och inte längre utgöra tomträtt. 
Fastighetsindelning gjordes för och kring respektive stuga och såldes 
sedermera till olika privatpersoner. Tomträtten för den kvarstående delen av 
fastigheten har Siljansnäs stugby fortfarande kvar. 
Nu har ägarna för Siljansnäs stugby aviserat om att de är intresserade av att 
säga upp kvarvarande tomrätt och förvärva kvarvarande del av fastigheten  
Björken 200:37 av Leksands kommun.  
Leksands kommun har ingen skyldighet att tillåta friköp av tomträtter. En 
bedömning görs i varje enskilt fall utifrån rådande förutsättningar. Ett 
politiskt beslut behöver därför fattas gällande en eventuell försäljning. I 
Leksands kommuns riktlinjer och rutiner för prissättning och försäljning av 
kommunalt ägd mark finns inget skrivet om friköpspris avseende 
tomträttsmark. Förslaget är därför att en obeorende markvärdering görs av 
fastigheten innan försäljning genomförs. 
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Sektorns/avdelningens bedömning 
Avdelningen ser positivt på att kvarvarande del av fastigheten Björken 
200:37 säljs och bedömer att försäljningen kan godkännas då marken inte är 
möjlig att säljas till annan part då marken redan är bebyggd av Siljansnäs 
stugbys fastigheter.  


Beslutsunderlag 
Tjänsteutlåtande, daterat 2022-09-08 
Fastighetsskiss 


Allmänna utskottets förslag till kommunstyrelsen för beslut  
1. Ge förvaltningen i uppdrag att initiera försäljning av fastigheten 


Björken 200:37. 


Beslutet skickas till 
Samhällsutveckling, Näringsliv 
Sektorchef Åke Sjöberg 
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§ 100 Dnr 2016/1390 


Förlängning markanvisningsavtal Leksand Edshult 1:36 


Beskrivning av ärendet 
2016-10-17 undertecknades ett första markanvisningsavtal avseende del av 
fastigheten Leksand Edshult 1:36, Rosen Västra, med Byggnadsingenjör Nils 
Skoglund AB.  
Arbete med framtagande av olika utredningar samt detaljplan har sedan dess 
skett. Orsaker som bland annat överklaganden kopplat till detaljplan för 
Åkerö Brofäste har försenat arbetet tidsmässigt varför flera förlängningar av 
markanvisningen har gjorts. Nyligen, 2022-08-30, gick den senaste 
förlängningen av markanvisningen ut och Byggnadsingenjör Nils Skoglund 
AB har inkommit med en begäran om ännu en förlängning med i huvudsak 
pandemin som orsak.  
2015-09-21 antog kommunfullmäktige Leksand kommuns första riktlinjer 
för markanvisningar. I riktlinjerna, som fortfarande är gällande, står det dock 
inget om vem som har rätt att teckna markanvisningsavtal och om, och i så 
fall vilken, politisk instans som ska fatta beslut om vilken exploatör som ska 
erhålla markanvisning.  
Det första markanvisningsavtalet avseende del av fastigheten Leksand 
Edshult 1:36 med Byggnadsingenjör Nils Skoglund AB signerades av 
dåvarande kommunens exploateringsansvarige.  
Enligt Kommunstyrelsens delegationsordning för 
Samhällsutvecklingssektorn, har kommunens mark- och 
exploateringsansvarig delegation på att ”Träffa avtal gällande förvärv, 
försäljning, byte och marköverföring av fast egendom eller byggnad, 
servitut, arrende, annan nyttjanderätt och ledningsrätt samt om annan 
härmed jämförlig rätt intill ett belopp om högst 30 basbelopp i varje enskilt 
fall och inom fastställda riktlinjer”. 
I markanvisningen från 2016 finns inget belopp angivet avseende 
markpris/belopp vilket gör det svårt att utröna om kommunens mark- och 
exploateringsansvarige har rätt att teckna avtalet eller inte. Mest troligt är att 
en markförsäljning för del av fastigheten som avses kommer att betinga mer 
än 30 basbelopp, vilket i så fall innebär att kommunens mark- och 
exploateringsansvarige inte har rätt att teckna avtalet. Inte heller 
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kommundirektören har den rättigheten. Istället ser vi att förlängningen av 
markanvisningen måste signeras av kommunstyrelsens ordförande.   


Sektorns/avdelningens bedömning 
I markanvisningsavtalet §7 avtalas att förlängning av markanvisning kan 
medges om särskilda skäl föreligger. Sektorn ser att utifrån de skäl som den 
sökande angivit kan medgivande till förlängning tillstås. 


Beslutsunderlag 
Tjänsteutlåtande, Förlängning markanvisningsavtal Leksand Edshult 1:36, 
Rosen Västra, daterad 2022- 09-22.  
Markanvisningsavtal del av Leksand Edshult 1:36, daterat 2016-10-17. 
Förlängning markanvisningsavtal del av Leksand Edshult 1:36, daterat 2020-
08-24. 
Förslag på tilläggsavtal markanvisningsavtal del av Leksand Edshult 1:36, 
2022.  


Allmänna utskottets förslag till kommunstyrelsen för beslut  
1. Godkänna förlängning av markanvisning, avseende del av fastigheten 


Leksand Edshult 1:36, Rosen Västra. 
2. Uppdra till kommunstyrelsens ordförande att underteckna avtalet. 


Beslutet skickas till 
Sektorchef Samhällsutveckling 
Exploateringsansvarig, Näringsliv 
Mark – och exploateringsingenjör 
Byggnadsingenjör Nils Skoglund AB 
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§ 101 Dnr 2022/214 


Arkivfrågor Dala Vatten och Avfall AB 


Beskrivning av ärendet 
Enligt 8 § i arkivlagen (1990:782) ska kommunalt ägda bolag ha en 
kommunal arkivmyndighet. Enligt arkivlagen 3–6 §§ är en arkivmyndighet 
ansvarig för tillsyn av organisationens arkivvård. I dagsläget saknas det en 
uttalad arkivmyndighet för Dala Vatten och Avfall AB och bolaget har själv 
tagit kontakt med ägarkommunerna för att få tydlighet i frågan.  
Dala Vatten och Avfall AB ägs av Leksands, Rättviks, Vansbros och 
Gagnefs kommuner. Enligt bolagsordningen för Dala Vatten och Avfall AB 
§ 2 har styrelsen sitt säte i Leksands kommun och ska också förstås såsom 
värdkommun för samarbetet.  


Sektorns/avdelningens bedömning 
Eftersom Leksands kommun är värdkommun för Dala Vatten och Avfall AB 
är det avdelningen för Administrativ services bedömning att det vore 
lämpligt att Leksands kommun pekas ut som arkivmyndighet för Dala Vatten 
och Avfall AB.  
Att Leksands kommun antar rollen som arkivmyndighet för Dala Vatten och 
Avfall AB innebär ingen materiell skillnad i arbetsbelastning för 
avdelningen för Administrativ service. Arkivtillsyn sker inte särskilt ofta och 
den största arbetsinsats görs av organisationen som är föremål för tillsynen. 


Beslutsunderlag 
Tjänsteutlåtande – Arkivmyndighet för Dala Vatten och Avfall AB – daterad 
2022-09-19 
Protokoll Dala Vatten och Avfall AB220209, § 12 Arkivfrågor D 
Bilaga – Arkivfrågor dokumenthantering Dala Vatten och avfall plus 
teknikbolag 
Bilaga – Förslag till beslut arkivfrågor Dala Vatten och avfall AB 
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Allmänna utskottets förslag till kommunstyrelsen för beslut i 
kommunfullmäktige 
1. Leksands kommun utses till arkivmyndighet för Dala Vatten och Avfall 


AB.  
2. Beslutet i punkt 1 gäller under förutsättning att övriga ägarkommuner 


fattar motsvarande beslut. 


Beslutet skickas till 
Kommundirektör, Caroline Smitmanis Smids 
Arkivarie, Andrew Tutt-Wixner 
Administrativ chef, Joel Johansson 
Dalavatten och Avfall AB  
Vansbro kommun 
Rättviks kommun 
Gagnefs kommun 
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§ 102 Dnr 2022/558 


Mål- och resultatrapporter för verksamhetsstöd och 
samhällsutveckling 2022 


Beskrivning av ärendet 
Sektorerna tar fram mål- och resultatrapport för 2022. Rapporten innehåller 
en uppföljning av politiska mål och fokusområden.  Faktiska resultat utifrån 
angivna indikatorer blir redovisade i rapporten om sådana finns tillgängliga 
vid tidpunkten för rapportens framtagande. Avvikelser som framkommer blir 
redovisade i rapporten.  


Beslutsunderlag 
Tjänsteutlåtande verksamhetsstöd, daterat 2022-10-03 
Tjänsteutlåtande samhällsutveckling, daterat 2022-09-14 
Mål- och resultatrapport 2 för verksamhetsstöd  
Mål – och resultatrapport 2 för samhällsutveckling  


Allmänna utskottets beslut 
1. Lägga rapporten till handlingarna. 


Beslutet skickas till 
Sektorchef verksamhetsstöd  
Sektorchef samhällsutveckling  
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§ 103 Dnr 2022/142 


Allmän information allmänna utskottet 2022 


Beskrivning av ärendet 
Kommundirektör, Caroline Smitmanis Smids informerade om att det har 
rapporterats via media att känsliga och sekretessbelagda personuppgifter som 
berör elever som går i skolan har läckt ut från ett system som heter V-klass.  
Leksands kommun använder det systemet men det har bekräftats att inga 
personuppgifter som berör elever i Leksand har läckt ut.  
 


Allmänna utskottets beslut 
1. Lägga informationen till handlingarna. 


Beslutet skickas till 
Kommundirektör 
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