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Ärendelista 
 

   
1 § 104 Information om större plan- och byggärenden 2022 
2 § 105 Återrapport minnesmärke på Käringberget - förslag från medborgare 
3 § 106 Äskande av medel för strategiskt markinköp av Övre Heden 7:65 i Insjön 
4 § 107 Utökad samverkan e-arkiv Dalarna 
5 § 108 Riktlinje för medborgarskapscermonier 
6 § 109 Revidering av kommunstyrelsens delegeringsordning för sektorn 

samhällsutveckling 
7 § 110 Sammanträdesordning allmänna utskottet 2023 
8 § 111 Remiss - Lokal och regional klimatomställning 
9 § 112 Remiss - Näringslivets klimatomställning 
10 § 113 Remiss Trafikanalys Rapport 2022:14 – Förslag som leder till transportsektorns 

klimatomställning 
11 § 114 Allmän information allmänna utskottet 2022 
12 § 115 Utbyte av armaturer 
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§ 104 Dnr 2021/1289 

Information om större plan- och byggärenden 2022 

Beskrivning av ärendet 
Kommundirektör, Caroline Smitmanis Smids, informerade om följande: 
 

• Översiktsplan - Digital dialog med allmänheten pågår den 7 
november till och med den 5 december. Mycket stort intresse och 
många markeringar i kartan redan första veckan, 1935 inlägg hittills. 
 

• Detaljplan Lummerhöjden - Granskningsbeslut på 
samhällsbyggnadsutskottet den 17 november. Planerad granskning 
under december månad. 
 

• Detaljplan Åkerö brofäste- Inväntar dom från mark- och 
miljödomstolen 
 

• Detaljplan Rosen västra - Samrådsyttrande från länsstyrelsen som 
säger att slänten behöver åtgärdas innan detaljplanen antas. 
Ytterligare utredning kring detta ska startas upp. 
 

• Med anledning av att protokollet från kommunstyrelsens 
sammanträde den 14 juni 2022 och efterföljande beslut i 
kommunfullmäktige den 27 juni 2022, är överklagade med 
laglighetsprövning, och dom ännu inte inkommit från 
förvaltningsrätten, så har flera beslut ännu inte vunnit laga kraft, 
bland annat detaljplan för Limsjöänget. 

Allmänna utskottets beslut 
1. Informationen läggs till handlingarna 
2.  Uppdra till kommundirektören att ta kontakt med förvaltningsrätten för 
handläggningsbesked och tydliggörande av konsekvenserna av de långa 
handläggningstiderna. 
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Beslutet skickas till 
Kommundirektör 
Sektorchef samhällsutveckling 
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§ 105 Dnr 2022/455 

Återrapport minnesmärke på Käringberget - förslag 
från medborgare 

Beskrivning av ärendet 
Det har inkommit ett förslag via medborgarnas förslagslåda om att Leksands 
kommun ska inrätta ett minnesmärke över de oskyldiga kvinnor som 
avrättades och brändes på Käringberget 1671. 
Syftet med minnesmärket är bland annat att uppmärksamma platsen och 
årsdagen, göra informationen tillgänglig för besökande samt inspirera till 
exempel skolor till reflektioner om hur det var då och hur det är nu.  
KSAU 2022-05-23 § 69 beslutade att anvisa ärendet till 
utsmyckningsgruppen för beaktande. 
Utsmyckningsgruppen har träffat gruppen som lämnat förslaget om 
minnesmärket och har tittat på platsen som föreslås.  

Sektorns/avdelningens bedömning 
På utsmyckningsgruppen möte 2022-09-09 beslutades att kommunen kan 
vara en part tillsammans med andra aktörer och ge ett bidrag på 10 000 kr 
från utsmyckningsgruppens driftbudget för 2023 till minnesmärket. 
Kommunen kommer även att bidra med en sten som finns på 
kommunförrådet som minnesmärket kan placeras på och i samband med det 
även transport och montering. Utsmyckningsgruppen har även tryckt på 
vikten av aktiviteter kopplat till minnesmärket så att det blir ett levande 
projekt.  

Finansiering 
Pengar tas från utsmyckningsgruppens driftbudget för 2023 

Beslutsunderlag 
Tjänsteutlåtande, Minnesmärke på Käringberget – förslag  

Allmänna utskottets beslut 
1. Lägga informationen till handlingarna.  
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Beslutet skickas till 
Chef strategisk planering /stadsarkitekt 
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§ 106 Dnr 2022/1304 

Äskande av medel för strategiskt markinköp av Övre 
Heden 7:65 i Insjön 

Beskrivning av ärendet 
En allt väsentligare förutsättning för näringslivets utveckling och tillväxt är 
tillgången av hållbara och säkra logistiklösningar. Sambandet mellan 
råvaruförsörjning, lagerhållning och leveranser av färdiga produkter är 
avgörande för företagens lönsamhet och en betydande faktor när det gäller 
riskexponering. 
Sågverksföretaget Bergkvist-Siljan AB:s har idag en containerterminal i 
Insjön som de planerar att utöka för att möjliggöra fler transporter på 
järnväg. Terminalen används också av andra större företag i Insjön. 
Efterfrågan finns från dessa företag på ökade möjligheter att transportera 
ännu mer gods på järnväg, på större lagringsutrymmen för mer rationell 
godshantering och ytor för ett tullområde i direkt anslutning till 
containerterminalen.  
Näringslivet och kommunen ser att exploateringsbar mark i direkt anslutning 
till terminalen kommer att behövas för att möta efterfrågan och möjliggöra 
etableringar för främst lagerintensiva verksamheter men även tillverkning. 
Eftersom logistik är mycket av nyckeln till tillväxten inom näringslivet 
bedömer kommunen satsningarna och utvecklingen av ett Logistikcentrum 
Insjön som en framgångsfaktor för hela regionen. Idag är runt 1000 
arbetstillfällen direkt eller indirekt beroende av containerterminalen i 
kommunen. För att säkra dessa arbetstillfällen och möjliggöra att 
tillkommande verksamheter kan skapas, behöver markområden säkerställas 
runt terminalen. Området mellan sågverket, befintlig containerterminal, 
järnvägsspåret och Timmervägen planeras för att vara ett expansionsområde 
för tillkommande verksamheter enligt beskrivningen. Området består till 
största delen av jordbruksmark. Ur ett samhällsperspektiv bedömer 
kommunen att den marken utgör en betydande grund för fortsatt tillväxt 
inom näringslivet i regionen och därmed trygga och skapa fler 
arbetstillfällen. 
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Sektorns/avdelningens bedömning 
Sektorn anser att markförvärvet av del av fastigheten Övre Heden 7:65 är 
strategiskt mycket viktig för att säkra framtida arbetstillfällen och möjliggöra 
att tillkommande verksamheter kan skapas i Insjön och äskar därför 
ytterligare medel till markförvärvet. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteutlåtande, daterat 2022-10-18 
Karta över fastighet del av Övre Heden 7:65 

Allmänna utskottets förslag för beslut i kommunstyrelsen 
1. Godkänna markförvärv av del av Övre Heden 7:65.  
2. Kompletterande finansiering om 330 000 kr tas ur kommunstyrelsens 

reserv för investeringar 2022.  
3. Uppdra till exploateringschefen att underteckna markförvärvsavtalet 

för kommunens räkning. 

Beslutet skickas till 
Sektorchef Åke Sjöberg 
Exploateringschef Johanna Ingre 
Mark- och exploateringsingenjör David Wildemo 
Ekonomiavdelningen 
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§ 107 Dnr 2016/237 

Utökad samverkan e-arkiv Dalarna 

Beskrivning av ärendet 
Kommuncheferna/kommundirektörerna för alla samverkanskommuner beslutade 
2017-03-14 att bedriva projektet "Digitalt långtidsbevarande (e-arkiv)”, med målet 
att kommuner i Dalarnas län ska erbjuda medborgare, näringsliv, forskning och 
förvaltning enkel tillgång till offentlig digital information. Genom 
kommunsamverkan kan de gemensamma resurserna användas mest 
kostnadseffektivt och kommunerna får ett funktionellt verktyg för att uppnå 
öppenhet, demokrati, rättssäkerhet, ökad effektivitet och utveckling. 

Projektet har samverkat kring anskaffning och förvaltning av e-arkiv samt att ge 
värdkommunen, vilken är Säters kommun, i uppdrag att ombesörja förvaltning av 
tjänsten e-arkiv. 

Under våren 2022 påbörjades en dialog kring utökad samverkan av e-arkiv med 
Hälsingerådet som består av hälsinglandskommunerna Bollnäs, Hudiksvall, 
Nordanstig, Ovanåker, Söderhamn och Ljusdal. Utöver dessa har dialog också förts 
med Sandvikens och Nora kommuner. Söderhamns kommun har vid ett senare 
tillfälle valt att avstå samverkan till förmån för en annan lösning.  

Med de nya kommunerna innebär det att samverkan kommer att utökas med 7 
kommuner och totalt omfatta 22 kommuner. 

Utökningen av samverkan gör att man behöver upphandla ett e-arkivsystem. Den 
preliminära tidplanen är att anskaffning av utökat e-arkiv startar i mars 2023. Avtal 
med leverantör skrivs i juni 2023 och därefter kan arbetet påbörjas i 
oktober/november 2023. 

Formerna för samverkan kommer att utgå från befintligt samverkansavtal. E-
arkivcentrum Dalarna behöver också göra ett namnbyte samt att e-
arkivförvaltningen behöver se över hur de ska organisera sig, med tanke på att 
utökning kommer att ske både gällande samverkande kommuner och 
personalresurs. 

Genom att inhämta information från nuvarande e-arkivsamverkan mellan 
kommunerna i Dalarna beräknas införandeårets kostnader till 2,3 mkr under oktober 
– december 2023, fördelat på 22 kommuner i samverkan. Dalakommunernas budget 
för verksamhetsåret 2023, enligt befintligt samverkansavtal, justeras till 3,1 mkr för 
perioden januari-september. 

Den efterföljande årliga kostnadsnivån för förvaltningen beräknas till 5,3 mkr. 
Beräkningen innehåller osäkerheter bl.a. för licens- och underhållskostnad. Exakta 
kostnader kan redovisas först efter genomförd upphandling. Kostnader för att 
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leverera information till e-arkivet ingår inte i den gemensamma budgeten, utan 
bekostas av respektive kommun, precis så som det fungerar i e-arkivsamverkan 
idag. Fördelat på samverkanskommunerna blir den årliga kostnaden för de 
gemensamma funktionerna lägre per kommun. Om fler eller färre organisationer 
deltar förändras givetvis kostnaden.  

För Leksands del betalar kommunen, innan utökningen, ca. 249 000 per år, baserat 
på att vi står för ca. 5,5 % av det totala befolkningsunderlaget i de samverkande 
kommunerna. 

Efter utökningen kommer beräknas motsvarande belopp blir ca. 193 000, baserat på 
3,4 % av den nya totala befolkningsmängden, dvs. att fler kommuner ingår i 
samverkan.  

Det innebär att för Leksands del att den årliga kostnaden för e-arkivet skulle minska 
med ca. 56 000 per förvaltningsår. 

E-arkivcentrum Dalarna önskar svar från kommunerna senast 23 januari 2023. 

Sektorns/avdelningens bedömning 
Förvaltningen ställer sig positiv till en utökad samverkan kring e-arkiv. En fördel är 
att organisationen blir robustare i och med att organisationen växer, t.ex. att 
ytterligare personalresurs kommer att kunna finansieras av de tillkommande 
kommunerna.  

Vidare kan utökad samverkan leda till ytterligare kunskapsutbyte gällande e-
arkivfrågor. Ingen bedömer av att detta skulle kunna leda till en kvalitetsförsämring. 

Styrgruppen har gjort en egen risk- och konsekvensanalys. Styrgruppen består av 
representanter från alla nuvarande medlemskommuner och där Leksands kommun 
företräds av administrativ chef. En risk som lyfts upp i styrgruppen är att 
upphandlingen skulle kunna ta mycket tid av e-arkivförvaltningen.  

Dock är e-arkivförvaltningens trygga med att de ska hinna med upphandlingsarbetet 
utan att det ska gå ut över förvaltningsarbetet med e-arkivet. 

Förvaltningen är också positiv till att kostnaderna minskas med ca. 56 000 per år i 
och med att fler kommuner är med och delar på kostnaderna. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteutlåtande - Utökad samverkan e-arkiv Dalarna, daterat 2022-10-20 
Förslag till avsiktsförklaring 2022-10-10 
Kalkyl utökad samverkan 2022-10-19 
Styrgruppsprotokoll e-arkiv 2022-09-23 
Mötesanteckning 2022-05-24 
Mötesanteckning 2022-06-07 
Mötesanteckning 2022-08-25 
Mötesanteckning 2022-09-21 
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Allmänna utskottets förslag till kommunstyrelsen för beslut i 
kommunfullmäktige 
1. Tillstyrka att samverkan inom E-arkivcentrum Dalarna utökas med Bollnäs, 

Hudiksvall, Ljusdal, Nordanstig, Ovanåker, Sandvikens och Nora kommuner. 

Beslutet skickas till 
Joanna Karabay, enhetschef, E-arkivcentrum Dalarna,  
Caroline Smitmanis Smids, kommundirektör 
Andrew Tutt-Wixner, arkivarie 
Joel Johansson, tf administrativ chef 
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§ 108 Dnr 2022/1353 

Riktlinje för medborgarskapscermonier 

Beskrivning av ärendet 
 Den 1 april 2015 trädde en ändring i lag (2001:82) om svenskt 
medborgarskap i kraft. En portalparagraf om medborgarskapets betydelse 
lyftes fram för att stärka medborgarskapets symboliska innebörd. 
1 § Det svenska medborgarskapet är ett rättsligt förhållande mellan 
medborgaren och staten som medför rättigheter och skyldigheter för båda 
parter. Medborgarskapet förenar alla medborgare och står för samhörighet 
med Sverige. 
 
Medborgarskapet representerar det formella medlemskapet i det svenska 
samhället och är en grund för demokratin.  

I denna lag regleras hur en person blir och upphör att vara svensk 
medborgare. Lag (2014:481). 

Kommunerna ska sedan dess ordna ceremonier för att fira nya svenska 
medborgare och deras medborgarskap. 

29 §   Varje kommun ska minst en gång per år anordna en ceremoni för nya 
svenska medborgare för att högtidlighålla deras nya medborgarskap. 

Till en medborgarskapsceremoni ska kommunen bjuda in den som vid tidpunkten 
för inbjudan är folkbokförd i kommunen och under de senaste 18 månaderna har 
förvärvat svenskt medborgarskap på annat sätt än vid födelsen och inte tidigare 
bjudits in till en sådan ceremoni. 

Vid medborgarskapsceremonierna ska innehållet i 1 § första stycket förmedlas. Lag 
(2014:481). 

Kommuner kan via Skatteverkets aviseringssystem Navet ta fram vilka 
personer som har blivit nya svenska medborgare.  

Kommunerna kan själva bestämma över ceremoniernas innehåll och anpassa 
den efter egna förutsättningar och förhållanden. Ceremonin är tänkt att 
förmedla budskapet att: 

12Protokoll Allmänna utskottet 2022-11-14
(Signerat, SHA-256 818A33B672C62C34712BF39A432B1C68966361D87FBDA7215C390454048D4C85)

Sida 12 av 26



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 
2(3) 

Sammanträdesdatum 
2022-11-14 

 
  

Allmänna utskottet   
 

 
Justeras Utdrag bestyrks 
  

 

*det svenska medborgarskapet är det viktigaste rättsliga förhållandet mellan 
medborgaren och staten 
*medborgarskapet innebär friheter, rättigheter och skyldigheter 
*medborgarskapet är en grund för folkstyrelsen och står för samhörighet 
med Sverige 

Sektorns/avdelningens bedömning 
Leksands kommun har i enlighet med nya lagstiftningen 2015 regelbundet 
anordnat olika typer av arrangemang med syfte att välkomna nya svenska 
medborgare. Ceremonierna har genomgående bestått av tal, fika, presentpåse 
och representation från kommunstyrelse och kommunledning. Plats, aktivitet 
och tid på året har dock varierat.  
Genom åren har bland annat hållits ceremonier i kommunhusets Plenisal, i 
Kulturskolans lokaler, i Kulturhuset, i Sveasalen samt i loge på Tegera 
Arena. Programmet har inletts eller avslutats med aktivitet så som 
nationaldagsfirande, underhållning av Leksands kommuns kulturskola och 
ishockey i Tegera Arena.  
Under åren med pandemi har inga medborgarskapsceremonier genomförts. 
Utifrån tidigare erfarenhet av medborgarskapsceremonier ser förvaltningen 
ett behov av att fastställa en riktlinje för medborgarskapsceremonier för att 
skapa tydlighet och säkerställa kontinuitet i detta arbete.  
I framtagandet av riktlinje för medborgarskapsceremoni har förvaltningen 
utgått ifrån lag (2001:82) om svenskt medborgarskap samt ”instruktion för 
Leksands kommuns styrdokument” beslutad av kommundirektör 2021-02-
17. Syftet med riktlinje enligt instruktionen är att den reglerar den befintliga 
verksamheten, eller ett visst område, så att det bedrivs effektivt och med god 
kvalitet. Den anger ramarna i en viss fråga och finns till för att 
verksamheterna ska kunna genomföra likartade bedömningar och för att 
handläggningen ska vara rättssäker inom kommunen. 
Riktlinje för medborgarskapsceremoni är ett dokument som beskriver hur 
Leksands kommun ska anordna kommunens medborgarskapsceremonier. 
Här beskrivs den lagmässiga bakgrunden till medborgarskapsceremonier, på 
vilket sätt kommunen ska anordna dessa ceremonier samt vart i 
förvaltningen ansvaret ligger för att säkerställa att de genomförs i enlighet 
med riktlinjen.  
 

Beslutsunderlag 
Tjänsteutlåtande, 2022-10-26 
Bilaga 1. Riktlinje för medborgarskapsceremonier, 2022-10-26 
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Allmänna utskottets förslag för beslut i kommunstyrelsen 
1. Anta riktlinje för medborgarskapsceremonier  
2. Uppdra åt förvaltningen att införa Leksands kommuns riktlinje för 

medborgarskapsceremonier med start 2023.  

Beslutet skickas till 
Biträdande kommundirektör, Maria Bond 
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§ 109 Dnr 2020/1268 

Revidering av kommunstyrelsens delegeringsordning 
för sektorn samhällsutveckling 

Beskrivning av ärendet 
Sektor samhällsutveckling har identifierat ett antal ändringar som krävs i 
bilaga 2 till kommunstyrelsen delegeringsordning – ärenden inom 
samhällsutveckling. Ändringarna kopplat till allmänna utskottets 
ansvarsområden relaterar primärt till ändrade titlar samt tillägg av delegater 
inom sektorn. Titel som ändrats och lagts till är exploateringschef – tidigare 
titel exploateringsansvarig.  

Sektorns/avdelningens bedömning 
Sektor samhällsutveckling gör bedömningen att de föreslagna ändringarna i 
dagsläget är tillräckliga för att spegla de behov av revidering som 
identifierats.  
Ändringar gällande allmänna utskottets ansvarsområden är markerade med 
rött. Text markerat med rött kommer behandlas i samhällsbyggnadsutskottet.  

Beslutsunderlag 
Förslag på reviderad bilaga 2 till kommunstyrelsens delegeringsordning – 
ärenden inom samhällsutveckling, daterad 2022-09-29. 
Tjänsteutlåtande daterad 2022-09-29. 

Allmänna utskottets förslag för beslut i kommunstyrelsen 
1. Anta kommunstyrelsen reviderade delegeringsordning för ärenden 

inom samhällsutvecklingssektorn.  

Beslutet skickas till 
Kommundirektör 
Sektorchef för samhällsutveckling 
Administrativ koordinator, Helèn Norling  
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§ 110 Dnr 2022/1140 

Sammanträdesordning allmänna utskottet 2023 

Beskrivning av ärendet 
Förvaltningen har tagit fram förslag till sammanträdesordning för Allmänna 
utskottet 2023. Förslag till tider: 

• 16 januari 

• 14 februari 

• 20 mars 

• 18 april 

• 29 maj 

• 21 augusti 

• 26 september 

• 7 november  

• 12 december 
Samtliga sammanträden börjar kl.13:00 om inget annat anges i kallelsen.  

Beslutsunderlag 
Tjänsteutlåtande, 2022-10-27. 

Allmänna utskottets beslut 
1. Fastställa sammanträdesordning för Allmänna utskottet 2023. 

Beslutet skickas till 
Kommundirektör 
Sektorchefer 
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§ 111 Dnr 2022/1134 

Remiss - Lokal och regional klimatomställning 

Beskrivning av ärendet 
Enligt klimatlagen ska regeringen ta fram en ny klimatpolitisk handlingsplan vart 
fjärde år. Den första klimatpolitiska handlingsplanen lämnades i december 2019 till 
riksdagen.  
 
För att ta fram underlag till nästa klimatpolitiska handlingsplan gav regeringen i 
mars 2021 tre parallella uppdrag:  

• Länsstyrelsen i Uppsala län - lokal och regional klimatomställning 
(M2021/00669),  

• Trafikanalys – transportområdets klimatomställning (I2021/01006)  
• Tillväxtanalys - näringslivets klimatomställning (N2021/01037).  

 

Detta yttrande relaterar till uppdraget som gavs till Länsstyrelsen i Uppsala län – 
lokal och regional klimatomställning.  

Rapporten skickades ut på remiss i september 2022 med sista svarsdag den 15 
december 2022. Rapportens förslag innefattar dessa områden: 

Ledarskap för klimatomställning 

1. Nationell samordnare för Färdplan för kommuner och regioners 
klimatomställning 

1.1 Uppdrag som förändringsledare med kansli  

1.2 Färdplan för kommuner och regioners klimatomställning 

1.3 Kompetenslyft för klimatet - leda klimatomställning med helhetssyn 

 

Myndighetslyft för klimatet 

2. Myndighetslyft för kommuner och regioners klimatomställning 

2.1 Uppdrag till myndigheter om att utveckla samverkan för lokal och regional 
klimatomställning 

2.2 En kunskapsarena för kommuner och regioners klimatomställning 

2.3 Rådgivningscentral för försöksverksamhet 

2.4 Förstärkt uppdrag till statistikmyndigheter att utveckla statistik på lokal och 
regional nivå 
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Kommunalt klimatlyft 

3. Klimatomställningsfunktion på strategisk nivå hos kommuner 

4. Standardiserad redovisning av klimatåtgärder 

 

Regionalt klimatlyft 

5. Förstärkt uppdrag till länsstyrelsen för att leda och koordinera energi- och 
klimatomställning på lokal och regional nivå 

6. Regional upphandlingssamordning 

7. Regional mobilitets- och tillgänglighetssamordningsfunktion 

 

Kompletterande förslag med särskild relevans för lokal och regional 
klimatomställning 

8. Ökade klimatkrav i offentlig upphandling 

8.1 Uppdrag om att ta fram en vägledning för upphandlande enheters egna riktlinjer 

8.2 Uppdrag om att utreda framtagande av fördjupade vägledningar inom områden 
av extra relevans för minskad klimatpåverkan 

9. Ökad lokal implementeringsförmåga för kolinbindning via återvätning 

9.1 Kompetenssatsning för ökad kolinbindning genom återvätning av skogsmark 

9.2 Förlängt uppdrag om att etablera återvätningsavtal 

10. Utred tillstånds- respektive anmälningskrav för stora energi- och 
eleffektanvändare 

Yttrande 
Leksands kommun tillstyrker och välkomnar förslagen i rapporten.  
Rapporten speglar väl den verklighet regioner och kommuner befinner sig i. 
Leksands kommun anser att de förslag som presenteras för att underlätta och 
påskynda arbetet på kommunal nivå är väl analyserade och skulle hjälpa vår 
kommun framåt i arbetet med klimatomställning.  

Konkreta och tydliga förslag presenteras där en röd tråd från nationell, till regional 
och kommunal nivå återfinns. Dock är rollfördelningen mellan regionen och 
länsstyrelsen något oklar och klarare gränsdragning vore önskvärt.  

Leksands kommun vill dock lämna följande synpunkt: 

• Långsiktighet är viktigt för hållbara resultat och möjlighet till strategiskt 
tänk inom kommunen. Leksands kommun bedömer att de föreslagna 
åtgärderna som sträcker sig fram till 2030 är något kort tidsperspektiv.  
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Beslutsunderlag 
Missiv - Underlag lokal och regional klimatomställning M2022 01830 2 

Rapporten läses i sin helhet här: Visning av publikation | Länsstyrelsen Uppsala 
(lansstyrelsen.se) 

Tjänsteutlåtande/yttrande 2022-10-04 

Allmänna utskottets beslut 
1. Anta yttrandet som svar från Leksands kommun 

Beslutet skickas till 
Miljödepartementet 
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§ 112 Dnr 2022/1129 

Remiss - Näringslivets klimatomställning 

Beskrivning av ärendet 
Enligt klimatlagen ska regeringen ta fram en ny klimatpolitisk handlingsplan 
vart fjärde år. Den första klimatpolitiska handlingsplanen lämnades i 
december 2019 till riksdagen.  
 
För att ta fram underlag till nästa klimatpolitiska handlingsplan gav 
regeringen i mars 2021 tre parallella uppdrag:  

• Länsstyrelsen i Uppsala län - lokal och regional klimatomställning 
(M2021/00669),  

• Trafikanalys – transportområdets klimatomställning (I2021/01006)  
• Tillväxtanalys - näringslivets klimatomställning (N2021/01037).  

 
I denna rapport redovisar Tillväxtanalys regeringens uppdrag att ta fram 
underlag om näringslivets klimatomställning inför den kommande 
klimatpolitiska handlingsplanen 2023–2026. Uppdraget är genomfört med 
stöd från Naturvårdsverket, Energimyndigheten, Jordbruksverket, Boverket 
och Skogsstyrelsen. 
Resultatet av uppdraget utgår från den uppdragsbeskrivning som regeringen 
beslutade om den 24 mars 2021 (Regeringskansliet 2021a). I uppdraget ingår 
att: 

• göra en hinderanalys för uppfyllandet av de nationella och globala 
klimatmålen med tonvikt på jordbruks-, skogsbruks-, industri-, bygg-
, fastighets-, avfalls-och energisektorn 

• lämna förslag på nya eller förändrade styrmedel, åtgärder och 
eventuella kompensationsåtgärder för att på ett mer effektivt sätt 
bidra till att utsläppen minskar i linje med de nationella och globala 
klimatmålen samtidigt som näringslivet ställer om till 
nettonollutsläpp med bibehållen och stärkt konkurrenskraft 

Sammantaget presenterar rapporten 47 förslag och rekommendationer med 
beskrivningar och tillhörande analyser. Innovation påskyndar omställningen 
och skapar potential för nya affärsmöjligheter. Nya lösningar kräver dock tid 
att växa från experimentet till fullskaliga implementeringar. Därför är det 
viktigt med en politisk långsiktighet som fokuserar på klimatmålet 2045. 

20Protokoll Allmänna utskottet 2022-11-14
(Signerat, SHA-256 818A33B672C62C34712BF39A432B1C68966361D87FBDA7215C390454048D4C85)

Sida 20 av 26



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 
2(2) 

Sammanträdesdatum 
2022-11-14 

 
  

Allmänna utskottet   
 

 
Justeras Utdrag bestyrks 
  

 

Sektorns/avdelningens bedömning 
Leksands kommun har inga synpunkter på förslaget och ställer sig generellt 
sätt bakom det fortsatta arbetet och de givna förslagen.  

Beslutsunderlag 
Remissmissiv - Promemorian Näringslivets klimatomställning 
Remissen i sin helhet går att läsa här: 
https://www.tillvaxtanalys.se/download/18.d45083118258961b7f816dc/166
6165826507/PM2022_10_Na%CC%88ringslivets_klimatomsta%CC%88llni
ng.pdf 
Tjänsteutlåtande daterat 2022-10-28 

Allmänna utskottets beslut 
1. Anta yttrandet som svar från Leksands kommun  

Beslutet skickas till 
Näringslivschef Tobias Mårtensson 
Miljödepartementet  
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§ 113 Dnr 2022/1133 

Remiss Trafikanalys Rapport 2022:14 – Förslag som 
leder till transportsektorns klimatomställning 

Beskrivning av ärendet 
Företaget Trafikanalys har fått i uppdrag av regeringen (2018–2022) att ta 
fram underlag med analyser och förslag som leder till transportsektorns 
klimatomställning.  
Förslagen ska bidra till att de nationella och globala klimatmålen nås på ett 
långsiktigt hållbart och kostnadseffektivt sätt. 
Leksands kommun har blivit utvald som en av tre kommuner i regionen att 
svara på remissen om förslag till transportsektorns klimatomställning. 

Yttrande 
Leksands kommun har som en av många myndigheter getts möjligheten att 
inlämna ett yttrande på Remiss Trafikanalys Rapport 2022:14 – Förslag som 
leder till transportsektorns klimatomställning.  
Då tiden för yttrandet har varit knapp samt att det krävs specifik kompetens 
inom området för miljöomställning och energieffektivisering har vi efter 
dialog med Region Dalarna kommit fram att vi ställer oss bakom regionens 
yttrande i rubricerat ärende.  

Beslutsunderlag 
Tjänsteutlåtande daterat 2022-11-03 
Region Dalarnas Yttrande daterat 2022-11-03 
Remiss Trafikanalys Rapport 2022:14 – Förslag som leder till 
transportsektorns klimatomställning. 

Allmänna utskottets beslut 
1. Anta yttrandet som svar från Leksands kommun  

Beslutet skickas till 
Miljödepartementet, m.remissvar@regeringskansliet.se (M2022/01828) 
Chef för Samhällsutveckling, Åke Sjöberg 
Chef för Strategisk planering, Anna Ograhn 
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Trafikenheten 
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§ 114 Dnr 2022/142 

Allmän information allmänna utskottet 2022 

Beskrivning av ärendet 
Kommundirektör, Caroline Smitmanis Smids, informerade om följande: 

• Siljan Geopark – Drivs i ett samarbete mellan siljanskommunerna 
Leksand. Mora, Orsa och Rättvik, Länsstyrelsen Dalarna samt Visit 
Dalarna. Informeras om att ansvarig tjänsteman behöver utses samt 
att kommunstyrelsens ordförande är representerad i det så kallade 
Geoparksrådet. Nästa möte är den 7 december. 
 

• IT-chef har sagt upp sig och rekryteringsprocess har inletts. 
 

• Enskilda vägar – Lantmäteriet har i beslut 2022-11-11 avslagit 
Leksands kommuns begäran om vilandeförklaring av skapande av 
gemensamhetsanläggningar samt omprövning av befintliga, samt 
skapande av samfällighetsföreningar. 
 

• Inbjudan till markanvisning för bostäder på fastigheten Edshult 1:26 
–  Markanvisningsprocess för angiven fastighet har inletts. 
Intresseanmälan är öppen under perioden 2022-10-03-2022-12-31 för 
alla exploatörer som önskar inkomma med en idé om en tänkbar 
byggnation på fastigheten. 

 

Allmänna utskottets beslut 
1. Informationen läggs till handlingarna 

Beslutet skickas till 
Kommundirektören 
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§ 115 Dnr 2021/520 

Utbyte av armaturer 

Beskrivning av ärendet 
Kommundirektör, Caroline Smitmanis Smids, informerade om följande:  
Förvaltningen har sedan tidigare i uppdrag att se över 
energibesparingsåtgärder i budget 2023. 
 
Inför kommande höjning av elpriset, föreslår förvaltningen att utbyte av 
armaturer behöver göras så snart som möjligt, och att finansieringen tas från 
kommunstyrelsens reserv. Utbyte av armatur innebär cirka 60-70% 
energibesparing samt bättre belysning. 

 

Allmänna utskottets förslag för beslut i kommunstyrelsen  
1. Anslå 1 mkr för utbyte av armaturer. Medlen tas från  

kommunstyrelsens reserv. 

 

Allmänna utskottets beslut 
1. Information om projektet Belysning/gatlampor – ”Färdigt ljus”  

ska lämnas i samband med att kommunstyrelsen behandlar  
ärendet om anslag för utbyte av armaturer. 

 

Beslutet skickas till 
Kommundirektören 
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1 § 104 Information om större plan- och byggärenden 2022 
2 § 105 Återrapport minnesmärke på Käringberget - förslag från medborgare 
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4 § 107 Utökad samverkan e-arkiv Dalarna 
5 § 108 Riktlinje för medborgarskapscermonier 
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9 § 112 Remiss - Näringslivets klimatomställning 
10 § 113 Remiss Trafikanalys Rapport 2022:14 – Förslag som leder till transportsektorns 


klimatomställning 
11 § 114 Allmän information allmänna utskottet 2022 
12 § 115 Utbyte av armaturer 
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§ 104 Dnr 2021/1289 


Information om större plan- och byggärenden 2022 


Beskrivning av ärendet 
Kommundirektör, Caroline Smitmanis Smids, informerade om följande: 
 


• Översiktsplan - Digital dialog med allmänheten pågår den 7 
november till och med den 5 december. Mycket stort intresse och 
många markeringar i kartan redan första veckan, 1935 inlägg hittills. 
 


• Detaljplan Lummerhöjden - Granskningsbeslut på 
samhällsbyggnadsutskottet den 17 november. Planerad granskning 
under december månad. 
 


• Detaljplan Åkerö brofäste- Inväntar dom från mark- och 
miljödomstolen 
 


• Detaljplan Rosen västra - Samrådsyttrande från länsstyrelsen som 
säger att slänten behöver åtgärdas innan detaljplanen antas. 
Ytterligare utredning kring detta ska startas upp. 
 


• Med anledning av att protokollet från kommunstyrelsens 
sammanträde den 14 juni 2022 och efterföljande beslut i 
kommunfullmäktige den 27 juni 2022, är överklagade med 
laglighetsprövning, och dom ännu inte inkommit från 
förvaltningsrätten, så har flera beslut ännu inte vunnit laga kraft, 
bland annat detaljplan för Limsjöänget. 


Allmänna utskottets beslut 
1. Informationen läggs till handlingarna 
2.  Uppdra till kommundirektören att ta kontakt med förvaltningsrätten för 
handläggningsbesked och tydliggörande av konsekvenserna av de långa 
handläggningstiderna. 
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Beslutet skickas till 
Kommundirektör 
Sektorchef samhällsutveckling 
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§ 105 Dnr 2022/455 


Återrapport minnesmärke på Käringberget - förslag 
från medborgare 


Beskrivning av ärendet 
Det har inkommit ett förslag via medborgarnas förslagslåda om att Leksands 
kommun ska inrätta ett minnesmärke över de oskyldiga kvinnor som 
avrättades och brändes på Käringberget 1671. 
Syftet med minnesmärket är bland annat att uppmärksamma platsen och 
årsdagen, göra informationen tillgänglig för besökande samt inspirera till 
exempel skolor till reflektioner om hur det var då och hur det är nu.  
KSAU 2022-05-23 § 69 beslutade att anvisa ärendet till 
utsmyckningsgruppen för beaktande. 
Utsmyckningsgruppen har träffat gruppen som lämnat förslaget om 
minnesmärket och har tittat på platsen som föreslås.  


Sektorns/avdelningens bedömning 
På utsmyckningsgruppen möte 2022-09-09 beslutades att kommunen kan 
vara en part tillsammans med andra aktörer och ge ett bidrag på 10 000 kr 
från utsmyckningsgruppens driftbudget för 2023 till minnesmärket. 
Kommunen kommer även att bidra med en sten som finns på 
kommunförrådet som minnesmärket kan placeras på och i samband med det 
även transport och montering. Utsmyckningsgruppen har även tryckt på 
vikten av aktiviteter kopplat till minnesmärket så att det blir ett levande 
projekt.  


Finansiering 
Pengar tas från utsmyckningsgruppens driftbudget för 2023 


Beslutsunderlag 
Tjänsteutlåtande, Minnesmärke på Käringberget – förslag  


Allmänna utskottets beslut 
1. Lägga informationen till handlingarna.  
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Beslutet skickas till 
Chef strategisk planering /stadsarkitekt 
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§ 106 Dnr 2022/1304 


Äskande av medel för strategiskt markinköp av Övre 
Heden 7:65 i Insjön 


Beskrivning av ärendet 
En allt väsentligare förutsättning för näringslivets utveckling och tillväxt är 
tillgången av hållbara och säkra logistiklösningar. Sambandet mellan 
råvaruförsörjning, lagerhållning och leveranser av färdiga produkter är 
avgörande för företagens lönsamhet och en betydande faktor när det gäller 
riskexponering. 
Sågverksföretaget Bergkvist-Siljan AB:s har idag en containerterminal i 
Insjön som de planerar att utöka för att möjliggöra fler transporter på 
järnväg. Terminalen används också av andra större företag i Insjön. 
Efterfrågan finns från dessa företag på ökade möjligheter att transportera 
ännu mer gods på järnväg, på större lagringsutrymmen för mer rationell 
godshantering och ytor för ett tullområde i direkt anslutning till 
containerterminalen.  
Näringslivet och kommunen ser att exploateringsbar mark i direkt anslutning 
till terminalen kommer att behövas för att möta efterfrågan och möjliggöra 
etableringar för främst lagerintensiva verksamheter men även tillverkning. 
Eftersom logistik är mycket av nyckeln till tillväxten inom näringslivet 
bedömer kommunen satsningarna och utvecklingen av ett Logistikcentrum 
Insjön som en framgångsfaktor för hela regionen. Idag är runt 1000 
arbetstillfällen direkt eller indirekt beroende av containerterminalen i 
kommunen. För att säkra dessa arbetstillfällen och möjliggöra att 
tillkommande verksamheter kan skapas, behöver markområden säkerställas 
runt terminalen. Området mellan sågverket, befintlig containerterminal, 
järnvägsspåret och Timmervägen planeras för att vara ett expansionsområde 
för tillkommande verksamheter enligt beskrivningen. Området består till 
största delen av jordbruksmark. Ur ett samhällsperspektiv bedömer 
kommunen att den marken utgör en betydande grund för fortsatt tillväxt 
inom näringslivet i regionen och därmed trygga och skapa fler 
arbetstillfällen. 
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Sektorns/avdelningens bedömning 
Sektorn anser att markförvärvet av del av fastigheten Övre Heden 7:65 är 
strategiskt mycket viktig för att säkra framtida arbetstillfällen och möjliggöra 
att tillkommande verksamheter kan skapas i Insjön och äskar därför 
ytterligare medel till markförvärvet. 


Beslutsunderlag 
Tjänsteutlåtande, daterat 2022-10-18 
Karta över fastighet del av Övre Heden 7:65 


Allmänna utskottets förslag för beslut i kommunstyrelsen 
1. Godkänna markförvärv av del av Övre Heden 7:65.  
2. Kompletterande finansiering om 330 000 kr tas ur kommunstyrelsens 


reserv för investeringar 2022.  
3. Uppdra till exploateringschefen att underteckna markförvärvsavtalet 


för kommunens räkning. 


Beslutet skickas till 
Sektorchef Åke Sjöberg 
Exploateringschef Johanna Ingre 
Mark- och exploateringsingenjör David Wildemo 
Ekonomiavdelningen 
 
 


8







SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 
1(3) 


Sammanträdesdatum 
2022-11-14 


 
  


Allmänna utskottet   
 


 
Justeras Utdrag bestyrks 
  


 


§ 107 Dnr 2016/237 


Utökad samverkan e-arkiv Dalarna 


Beskrivning av ärendet 
Kommuncheferna/kommundirektörerna för alla samverkanskommuner beslutade 
2017-03-14 att bedriva projektet "Digitalt långtidsbevarande (e-arkiv)”, med målet 
att kommuner i Dalarnas län ska erbjuda medborgare, näringsliv, forskning och 
förvaltning enkel tillgång till offentlig digital information. Genom 
kommunsamverkan kan de gemensamma resurserna användas mest 
kostnadseffektivt och kommunerna får ett funktionellt verktyg för att uppnå 
öppenhet, demokrati, rättssäkerhet, ökad effektivitet och utveckling. 


Projektet har samverkat kring anskaffning och förvaltning av e-arkiv samt att ge 
värdkommunen, vilken är Säters kommun, i uppdrag att ombesörja förvaltning av 
tjänsten e-arkiv. 


Under våren 2022 påbörjades en dialog kring utökad samverkan av e-arkiv med 
Hälsingerådet som består av hälsinglandskommunerna Bollnäs, Hudiksvall, 
Nordanstig, Ovanåker, Söderhamn och Ljusdal. Utöver dessa har dialog också förts 
med Sandvikens och Nora kommuner. Söderhamns kommun har vid ett senare 
tillfälle valt att avstå samverkan till förmån för en annan lösning.  


Med de nya kommunerna innebär det att samverkan kommer att utökas med 7 
kommuner och totalt omfatta 22 kommuner. 


Utökningen av samverkan gör att man behöver upphandla ett e-arkivsystem. Den 
preliminära tidplanen är att anskaffning av utökat e-arkiv startar i mars 2023. Avtal 
med leverantör skrivs i juni 2023 och därefter kan arbetet påbörjas i 
oktober/november 2023. 


Formerna för samverkan kommer att utgå från befintligt samverkansavtal. E-
arkivcentrum Dalarna behöver också göra ett namnbyte samt att e-
arkivförvaltningen behöver se över hur de ska organisera sig, med tanke på att 
utökning kommer att ske både gällande samverkande kommuner och 
personalresurs. 


Genom att inhämta information från nuvarande e-arkivsamverkan mellan 
kommunerna i Dalarna beräknas införandeårets kostnader till 2,3 mkr under oktober 
– december 2023, fördelat på 22 kommuner i samverkan. Dalakommunernas budget 
för verksamhetsåret 2023, enligt befintligt samverkansavtal, justeras till 3,1 mkr för 
perioden januari-september. 


Den efterföljande årliga kostnadsnivån för förvaltningen beräknas till 5,3 mkr. 
Beräkningen innehåller osäkerheter bl.a. för licens- och underhållskostnad. Exakta 
kostnader kan redovisas först efter genomförd upphandling. Kostnader för att 
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leverera information till e-arkivet ingår inte i den gemensamma budgeten, utan 
bekostas av respektive kommun, precis så som det fungerar i e-arkivsamverkan 
idag. Fördelat på samverkanskommunerna blir den årliga kostnaden för de 
gemensamma funktionerna lägre per kommun. Om fler eller färre organisationer 
deltar förändras givetvis kostnaden.  


För Leksands del betalar kommunen, innan utökningen, ca. 249 000 per år, baserat 
på att vi står för ca. 5,5 % av det totala befolkningsunderlaget i de samverkande 
kommunerna. 


Efter utökningen kommer beräknas motsvarande belopp blir ca. 193 000, baserat på 
3,4 % av den nya totala befolkningsmängden, dvs. att fler kommuner ingår i 
samverkan.  


Det innebär att för Leksands del att den årliga kostnaden för e-arkivet skulle minska 
med ca. 56 000 per förvaltningsår. 


E-arkivcentrum Dalarna önskar svar från kommunerna senast 23 januari 2023. 


Sektorns/avdelningens bedömning 
Förvaltningen ställer sig positiv till en utökad samverkan kring e-arkiv. En fördel är 
att organisationen blir robustare i och med att organisationen växer, t.ex. att 
ytterligare personalresurs kommer att kunna finansieras av de tillkommande 
kommunerna.  


Vidare kan utökad samverkan leda till ytterligare kunskapsutbyte gällande e-
arkivfrågor. Ingen bedömer av att detta skulle kunna leda till en kvalitetsförsämring. 


Styrgruppen har gjort en egen risk- och konsekvensanalys. Styrgruppen består av 
representanter från alla nuvarande medlemskommuner och där Leksands kommun 
företräds av administrativ chef. En risk som lyfts upp i styrgruppen är att 
upphandlingen skulle kunna ta mycket tid av e-arkivförvaltningen.  


Dock är e-arkivförvaltningens trygga med att de ska hinna med upphandlingsarbetet 
utan att det ska gå ut över förvaltningsarbetet med e-arkivet. 


Förvaltningen är också positiv till att kostnaderna minskas med ca. 56 000 per år i 
och med att fler kommuner är med och delar på kostnaderna. 


Beslutsunderlag 
Tjänsteutlåtande - Utökad samverkan e-arkiv Dalarna, daterat 2022-10-20 
Förslag till avsiktsförklaring 2022-10-10 
Kalkyl utökad samverkan 2022-10-19 
Styrgruppsprotokoll e-arkiv 2022-09-23 
Mötesanteckning 2022-05-24 
Mötesanteckning 2022-06-07 
Mötesanteckning 2022-08-25 
Mötesanteckning 2022-09-21 
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Allmänna utskottets förslag till kommunstyrelsen för beslut i 
kommunfullmäktige 
1. Tillstyrka att samverkan inom E-arkivcentrum Dalarna utökas med Bollnäs, 


Hudiksvall, Ljusdal, Nordanstig, Ovanåker, Sandvikens och Nora kommuner. 


Beslutet skickas till 
Joanna Karabay, enhetschef, E-arkivcentrum Dalarna,  
Caroline Smitmanis Smids, kommundirektör 
Andrew Tutt-Wixner, arkivarie 
Joel Johansson, tf administrativ chef 
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§ 108 Dnr 2022/1353 


Riktlinje för medborgarskapscermonier 


Beskrivning av ärendet 
 Den 1 april 2015 trädde en ändring i lag (2001:82) om svenskt 
medborgarskap i kraft. En portalparagraf om medborgarskapets betydelse 
lyftes fram för att stärka medborgarskapets symboliska innebörd. 
1 § Det svenska medborgarskapet är ett rättsligt förhållande mellan 
medborgaren och staten som medför rättigheter och skyldigheter för båda 
parter. Medborgarskapet förenar alla medborgare och står för samhörighet 
med Sverige. 
 
Medborgarskapet representerar det formella medlemskapet i det svenska 
samhället och är en grund för demokratin.  


I denna lag regleras hur en person blir och upphör att vara svensk 
medborgare. Lag (2014:481). 


Kommunerna ska sedan dess ordna ceremonier för att fira nya svenska 
medborgare och deras medborgarskap. 


29 §   Varje kommun ska minst en gång per år anordna en ceremoni för nya 
svenska medborgare för att högtidlighålla deras nya medborgarskap. 


Till en medborgarskapsceremoni ska kommunen bjuda in den som vid tidpunkten 
för inbjudan är folkbokförd i kommunen och under de senaste 18 månaderna har 
förvärvat svenskt medborgarskap på annat sätt än vid födelsen och inte tidigare 
bjudits in till en sådan ceremoni. 


Vid medborgarskapsceremonierna ska innehållet i 1 § första stycket förmedlas. Lag 
(2014:481). 


Kommuner kan via Skatteverkets aviseringssystem Navet ta fram vilka 
personer som har blivit nya svenska medborgare.  


Kommunerna kan själva bestämma över ceremoniernas innehåll och anpassa 
den efter egna förutsättningar och förhållanden. Ceremonin är tänkt att 
förmedla budskapet att: 
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*det svenska medborgarskapet är det viktigaste rättsliga förhållandet mellan 
medborgaren och staten 
*medborgarskapet innebär friheter, rättigheter och skyldigheter 
*medborgarskapet är en grund för folkstyrelsen och står för samhörighet 
med Sverige 


Sektorns/avdelningens bedömning 
Leksands kommun har i enlighet med nya lagstiftningen 2015 regelbundet 
anordnat olika typer av arrangemang med syfte att välkomna nya svenska 
medborgare. Ceremonierna har genomgående bestått av tal, fika, presentpåse 
och representation från kommunstyrelse och kommunledning. Plats, aktivitet 
och tid på året har dock varierat.  
Genom åren har bland annat hållits ceremonier i kommunhusets Plenisal, i 
Kulturskolans lokaler, i Kulturhuset, i Sveasalen samt i loge på Tegera 
Arena. Programmet har inletts eller avslutats med aktivitet så som 
nationaldagsfirande, underhållning av Leksands kommuns kulturskola och 
ishockey i Tegera Arena.  
Under åren med pandemi har inga medborgarskapsceremonier genomförts. 
Utifrån tidigare erfarenhet av medborgarskapsceremonier ser förvaltningen 
ett behov av att fastställa en riktlinje för medborgarskapsceremonier för att 
skapa tydlighet och säkerställa kontinuitet i detta arbete.  
I framtagandet av riktlinje för medborgarskapsceremoni har förvaltningen 
utgått ifrån lag (2001:82) om svenskt medborgarskap samt ”instruktion för 
Leksands kommuns styrdokument” beslutad av kommundirektör 2021-02-
17. Syftet med riktlinje enligt instruktionen är att den reglerar den befintliga 
verksamheten, eller ett visst område, så att det bedrivs effektivt och med god 
kvalitet. Den anger ramarna i en viss fråga och finns till för att 
verksamheterna ska kunna genomföra likartade bedömningar och för att 
handläggningen ska vara rättssäker inom kommunen. 
Riktlinje för medborgarskapsceremoni är ett dokument som beskriver hur 
Leksands kommun ska anordna kommunens medborgarskapsceremonier. 
Här beskrivs den lagmässiga bakgrunden till medborgarskapsceremonier, på 
vilket sätt kommunen ska anordna dessa ceremonier samt vart i 
förvaltningen ansvaret ligger för att säkerställa att de genomförs i enlighet 
med riktlinjen.  
 


Beslutsunderlag 
Tjänsteutlåtande, 2022-10-26 
Bilaga 1. Riktlinje för medborgarskapsceremonier, 2022-10-26 
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Allmänna utskottets förslag för beslut i kommunstyrelsen 
1. Anta riktlinje för medborgarskapsceremonier  
2. Uppdra åt förvaltningen att införa Leksands kommuns riktlinje för 


medborgarskapsceremonier med start 2023.  


Beslutet skickas till 
Biträdande kommundirektör, Maria Bond 
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§ 109 Dnr 2020/1268 


Revidering av kommunstyrelsens delegeringsordning 
för sektorn samhällsutveckling 


Beskrivning av ärendet 
Sektor samhällsutveckling har identifierat ett antal ändringar som krävs i 
bilaga 2 till kommunstyrelsen delegeringsordning – ärenden inom 
samhällsutveckling. Ändringarna kopplat till allmänna utskottets 
ansvarsområden relaterar primärt till ändrade titlar samt tillägg av delegater 
inom sektorn. Titel som ändrats och lagts till är exploateringschef – tidigare 
titel exploateringsansvarig.  


Sektorns/avdelningens bedömning 
Sektor samhällsutveckling gör bedömningen att de föreslagna ändringarna i 
dagsläget är tillräckliga för att spegla de behov av revidering som 
identifierats.  
Ändringar gällande allmänna utskottets ansvarsområden är markerade med 
rött. Text markerat med rött kommer behandlas i samhällsbyggnadsutskottet.  


Beslutsunderlag 
Förslag på reviderad bilaga 2 till kommunstyrelsens delegeringsordning – 
ärenden inom samhällsutveckling, daterad 2022-09-29. 
Tjänsteutlåtande daterad 2022-09-29. 


Allmänna utskottets förslag för beslut i kommunstyrelsen 
1. Anta kommunstyrelsen reviderade delegeringsordning för ärenden 


inom samhällsutvecklingssektorn.  


Beslutet skickas till 
Kommundirektör 
Sektorchef för samhällsutveckling 
Administrativ koordinator, Helèn Norling  
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§ 110 Dnr 2022/1140 


Sammanträdesordning allmänna utskottet 2023 


Beskrivning av ärendet 
Förvaltningen har tagit fram förslag till sammanträdesordning för Allmänna 
utskottet 2023. Förslag till tider: 


• 16 januari 


• 14 februari 


• 20 mars 


• 18 april 


• 29 maj 


• 21 augusti 


• 26 september 


• 7 november  


• 12 december 
Samtliga sammanträden börjar kl.13:00 om inget annat anges i kallelsen.  


Beslutsunderlag 
Tjänsteutlåtande, 2022-10-27. 


Allmänna utskottets beslut 
1. Fastställa sammanträdesordning för Allmänna utskottet 2023. 


Beslutet skickas till 
Kommundirektör 
Sektorchefer 


16







SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 
1(3) 


Sammanträdesdatum 
2022-11-14 


 
  


Allmänna utskottet   
 


 
Justeras Utdrag bestyrks 
  


 


§ 111 Dnr 2022/1134 


Remiss - Lokal och regional klimatomställning 


Beskrivning av ärendet 
Enligt klimatlagen ska regeringen ta fram en ny klimatpolitisk handlingsplan vart 
fjärde år. Den första klimatpolitiska handlingsplanen lämnades i december 2019 till 
riksdagen.  
 
För att ta fram underlag till nästa klimatpolitiska handlingsplan gav regeringen i 
mars 2021 tre parallella uppdrag:  


• Länsstyrelsen i Uppsala län - lokal och regional klimatomställning 
(M2021/00669),  


• Trafikanalys – transportområdets klimatomställning (I2021/01006)  
• Tillväxtanalys - näringslivets klimatomställning (N2021/01037).  


 


Detta yttrande relaterar till uppdraget som gavs till Länsstyrelsen i Uppsala län – 
lokal och regional klimatomställning.  


Rapporten skickades ut på remiss i september 2022 med sista svarsdag den 15 
december 2022. Rapportens förslag innefattar dessa områden: 


Ledarskap för klimatomställning 


1. Nationell samordnare för Färdplan för kommuner och regioners 
klimatomställning 


1.1 Uppdrag som förändringsledare med kansli  


1.2 Färdplan för kommuner och regioners klimatomställning 


1.3 Kompetenslyft för klimatet - leda klimatomställning med helhetssyn 


 


Myndighetslyft för klimatet 


2. Myndighetslyft för kommuner och regioners klimatomställning 


2.1 Uppdrag till myndigheter om att utveckla samverkan för lokal och regional 
klimatomställning 


2.2 En kunskapsarena för kommuner och regioners klimatomställning 


2.3 Rådgivningscentral för försöksverksamhet 


2.4 Förstärkt uppdrag till statistikmyndigheter att utveckla statistik på lokal och 
regional nivå 
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Kommunalt klimatlyft 


3. Klimatomställningsfunktion på strategisk nivå hos kommuner 


4. Standardiserad redovisning av klimatåtgärder 


 


Regionalt klimatlyft 


5. Förstärkt uppdrag till länsstyrelsen för att leda och koordinera energi- och 
klimatomställning på lokal och regional nivå 


6. Regional upphandlingssamordning 


7. Regional mobilitets- och tillgänglighetssamordningsfunktion 


 


Kompletterande förslag med särskild relevans för lokal och regional 
klimatomställning 


8. Ökade klimatkrav i offentlig upphandling 


8.1 Uppdrag om att ta fram en vägledning för upphandlande enheters egna riktlinjer 


8.2 Uppdrag om att utreda framtagande av fördjupade vägledningar inom områden 
av extra relevans för minskad klimatpåverkan 


9. Ökad lokal implementeringsförmåga för kolinbindning via återvätning 


9.1 Kompetenssatsning för ökad kolinbindning genom återvätning av skogsmark 


9.2 Förlängt uppdrag om att etablera återvätningsavtal 


10. Utred tillstånds- respektive anmälningskrav för stora energi- och 
eleffektanvändare 


Yttrande 
Leksands kommun tillstyrker och välkomnar förslagen i rapporten.  
Rapporten speglar väl den verklighet regioner och kommuner befinner sig i. 
Leksands kommun anser att de förslag som presenteras för att underlätta och 
påskynda arbetet på kommunal nivå är väl analyserade och skulle hjälpa vår 
kommun framåt i arbetet med klimatomställning.  


Konkreta och tydliga förslag presenteras där en röd tråd från nationell, till regional 
och kommunal nivå återfinns. Dock är rollfördelningen mellan regionen och 
länsstyrelsen något oklar och klarare gränsdragning vore önskvärt.  


Leksands kommun vill dock lämna följande synpunkt: 


• Långsiktighet är viktigt för hållbara resultat och möjlighet till strategiskt 
tänk inom kommunen. Leksands kommun bedömer att de föreslagna 
åtgärderna som sträcker sig fram till 2030 är något kort tidsperspektiv.  
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Beslutsunderlag 
Missiv - Underlag lokal och regional klimatomställning M2022 01830 2 


Rapporten läses i sin helhet här: Visning av publikation | Länsstyrelsen Uppsala 
(lansstyrelsen.se) 


Tjänsteutlåtande/yttrande 2022-10-04 


Allmänna utskottets beslut 
1. Anta yttrandet som svar från Leksands kommun 


Beslutet skickas till 
Miljödepartementet 
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§ 112 Dnr 2022/1129 


Remiss - Näringslivets klimatomställning 


Beskrivning av ärendet 
Enligt klimatlagen ska regeringen ta fram en ny klimatpolitisk handlingsplan 
vart fjärde år. Den första klimatpolitiska handlingsplanen lämnades i 
december 2019 till riksdagen.  
 
För att ta fram underlag till nästa klimatpolitiska handlingsplan gav 
regeringen i mars 2021 tre parallella uppdrag:  


• Länsstyrelsen i Uppsala län - lokal och regional klimatomställning 
(M2021/00669),  


• Trafikanalys – transportområdets klimatomställning (I2021/01006)  
• Tillväxtanalys - näringslivets klimatomställning (N2021/01037).  


 
I denna rapport redovisar Tillväxtanalys regeringens uppdrag att ta fram 
underlag om näringslivets klimatomställning inför den kommande 
klimatpolitiska handlingsplanen 2023–2026. Uppdraget är genomfört med 
stöd från Naturvårdsverket, Energimyndigheten, Jordbruksverket, Boverket 
och Skogsstyrelsen. 
Resultatet av uppdraget utgår från den uppdragsbeskrivning som regeringen 
beslutade om den 24 mars 2021 (Regeringskansliet 2021a). I uppdraget ingår 
att: 


• göra en hinderanalys för uppfyllandet av de nationella och globala 
klimatmålen med tonvikt på jordbruks-, skogsbruks-, industri-, bygg-
, fastighets-, avfalls-och energisektorn 


• lämna förslag på nya eller förändrade styrmedel, åtgärder och 
eventuella kompensationsåtgärder för att på ett mer effektivt sätt 
bidra till att utsläppen minskar i linje med de nationella och globala 
klimatmålen samtidigt som näringslivet ställer om till 
nettonollutsläpp med bibehållen och stärkt konkurrenskraft 


Sammantaget presenterar rapporten 47 förslag och rekommendationer med 
beskrivningar och tillhörande analyser. Innovation påskyndar omställningen 
och skapar potential för nya affärsmöjligheter. Nya lösningar kräver dock tid 
att växa från experimentet till fullskaliga implementeringar. Därför är det 
viktigt med en politisk långsiktighet som fokuserar på klimatmålet 2045. 
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Sektorns/avdelningens bedömning 
Leksands kommun har inga synpunkter på förslaget och ställer sig generellt 
sätt bakom det fortsatta arbetet och de givna förslagen.  


Beslutsunderlag 
Remissmissiv - Promemorian Näringslivets klimatomställning 
Remissen i sin helhet går att läsa här: 
https://www.tillvaxtanalys.se/download/18.d45083118258961b7f816dc/166
6165826507/PM2022_10_Na%CC%88ringslivets_klimatomsta%CC%88llni
ng.pdf 
Tjänsteutlåtande daterat 2022-10-28 


Allmänna utskottets beslut 
1. Anta yttrandet som svar från Leksands kommun  


Beslutet skickas till 
Näringslivschef Tobias Mårtensson 
Miljödepartementet  
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§ 113 Dnr 2022/1133 


Remiss Trafikanalys Rapport 2022:14 – Förslag som 
leder till transportsektorns klimatomställning 


Beskrivning av ärendet 
Företaget Trafikanalys har fått i uppdrag av regeringen (2018–2022) att ta 
fram underlag med analyser och förslag som leder till transportsektorns 
klimatomställning.  
Förslagen ska bidra till att de nationella och globala klimatmålen nås på ett 
långsiktigt hållbart och kostnadseffektivt sätt. 
Leksands kommun har blivit utvald som en av tre kommuner i regionen att 
svara på remissen om förslag till transportsektorns klimatomställning. 


Yttrande 
Leksands kommun har som en av många myndigheter getts möjligheten att 
inlämna ett yttrande på Remiss Trafikanalys Rapport 2022:14 – Förslag som 
leder till transportsektorns klimatomställning.  
Då tiden för yttrandet har varit knapp samt att det krävs specifik kompetens 
inom området för miljöomställning och energieffektivisering har vi efter 
dialog med Region Dalarna kommit fram att vi ställer oss bakom regionens 
yttrande i rubricerat ärende.  


Beslutsunderlag 
Tjänsteutlåtande daterat 2022-11-03 
Region Dalarnas Yttrande daterat 2022-11-03 
Remiss Trafikanalys Rapport 2022:14 – Förslag som leder till 
transportsektorns klimatomställning. 


Allmänna utskottets beslut 
1. Anta yttrandet som svar från Leksands kommun  


Beslutet skickas till 
Miljödepartementet, m.remissvar@regeringskansliet.se (M2022/01828) 
Chef för Samhällsutveckling, Åke Sjöberg 
Chef för Strategisk planering, Anna Ograhn 
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Trafikenheten 
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§ 114 Dnr 2022/142 


Allmän information allmänna utskottet 2022 


Beskrivning av ärendet 
Kommundirektör, Caroline Smitmanis Smids, informerade om följande: 


• Siljan Geopark – Drivs i ett samarbete mellan siljanskommunerna 
Leksand. Mora, Orsa och Rättvik, Länsstyrelsen Dalarna samt Visit 
Dalarna. Informeras om att ansvarig tjänsteman behöver utses samt 
att kommunstyrelsens ordförande är representerad i det så kallade 
Geoparksrådet. Nästa möte är den 7 december. 
 


• IT-chef har sagt upp sig och rekryteringsprocess har inletts. 
 


• Enskilda vägar – Lantmäteriet har i beslut 2022-11-11 avslagit 
Leksands kommuns begäran om vilandeförklaring av skapande av 
gemensamhetsanläggningar samt omprövning av befintliga, samt 
skapande av samfällighetsföreningar. 
 


• Inbjudan till markanvisning för bostäder på fastigheten Edshult 1:26 
–  Markanvisningsprocess för angiven fastighet har inletts. 
Intresseanmälan är öppen under perioden 2022-10-03-2022-12-31 för 
alla exploatörer som önskar inkomma med en idé om en tänkbar 
byggnation på fastigheten. 


 


Allmänna utskottets beslut 
1. Informationen läggs till handlingarna 


Beslutet skickas till 
Kommundirektören 
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§ 115 Dnr 2021/520 


Utbyte av armaturer 


Beskrivning av ärendet 
Kommundirektör, Caroline Smitmanis Smids, informerade om följande:  
Förvaltningen har sedan tidigare i uppdrag att se över 
energibesparingsåtgärder i budget 2023. 
 
Inför kommande höjning av elpriset, föreslår förvaltningen att utbyte av 
armaturer behöver göras så snart som möjligt, och att finansieringen tas från 
kommunstyrelsens reserv. Utbyte av armatur innebär cirka 60-70% 
energibesparing samt bättre belysning. 


 


Allmänna utskottets förslag för beslut i kommunstyrelsen  
1. Anslå 1 mkr för utbyte av armaturer. Medlen tas från  


kommunstyrelsens reserv. 


 


Allmänna utskottets beslut 
1. Information om projektet Belysning/gatlampor – ”Färdigt ljus”  


ska lämnas i samband med att kommunstyrelsen behandlar  
ärendet om anslag för utbyte av armaturer. 


 


Beslutet skickas till 
Kommundirektören 
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