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 § 96 Information: Budget 2022-2024 
 § 97 Vision 2030 för Leksands kommun 
 § 98 Externa taxor inom avdelningen kost och lokalvård 2022 
 § 99 Återrapport av genomförande - Framtidens styrning, ledning och organisation av 

kommunens fastigheter, gata/park och bostadsbolag - fastighetsutredning 
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§ 96 Dnr 2021/691 

Information: Budget 2022-2024 

Beskrivning av ärendet 
Ann-Charlotte Zackrisson, ekonomichef, informerar om viktiga justeringar 
gällande budget 2022-2024. 
BNP tillväxt och befolkningstillväxt:  

 SKR räknar med starkare skatteunderlagstillväxt både 2021 och 
2022. Leksand har fram till och med augusti månad haft en positiv 
befolkningstillväxt med 200 personer.  

 Underlaget har uppdaterats med SKR:s prognos samt justerats utifrån  
befolkningstillväxt. Totalt ger detta en ökning av skatter och bidrag 
på cirka 12 miljoner jämfört med sommarens underlag.  

Förändringar:  

 Ytterligare volymjusteringar för grundskolan på cirka 2,5 miljoner.  

 PO-påslaget föreslås sänkas från 40,15 till 39,75 från och med 2022. 
Detta sänker personalkostnaden med cirka 1,9 miljoner.  

 Äldreomsorgssatsningen flyttat från finans till intäkt i sektorn.  

 Justering av finansnettot, lägre räntor och högre finansiella intäkter.  

 Nettointäkter för exploatering justeras i enlighet med tidplan och 
preliminär budget för nya bostadsområdet Lummerhöjden.  

 Fastighetsuppdraget flyttas till samhällsutveckling.  
Föreslagen budget:  

 Budgeten återhållsam och har lagts med målsättningen att den ska 
kunna ha ett planerat överskott under planeringsperioden.  

Allmänna utskottets beslut 
1. Lägga informationen till handlingarna.  

Beslutet skickas till 
Ekonomichef Ann-Charlotte Zackrisson
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§ 97 Dnr 2021/99 

Vision 2030 för Leksands kommun 

Beskrivning av ärendet 
Allmänna utskottets ordförande Ulrika Liljeberg informerar om nuläget 
gällande processen att ta fram en ny vision för Leksands kommun. Totalt har 
tre workshops med kommunstyrelsen genomförts och samråd med bland 
annat kommunbygderådet har genomförts. Utsedda fokusgrupper har fått 
arbeta fram hur deras respektive drömscenario för Leksands kommun skulle 
se ut. Dessa fokusgrupper innefattar bland annat representanter från 
Leksands gymnasium, nyanställda inom Leksands kommun och 
föräldragrupper.  
Ett sammanställt underlag har delats med de politiska partierna. Nu 
processas materialet politiskt och målsättningen är att kunna presentera 
förslag i början på november.  

Allmänna utskottets beslut 
1. Lägga informationen till handlingarna 

Beslutet skickas till 
Kommundirektör, Caroline Smitmanis Smids  
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§ 98 Dnr 2021/1179 

Externa taxor inom avdelningen kost och lokalvård 
2022 

Beskrivning av ärendet 
En översyn har gjorts av taxor inom kosten och lokalvården. Taxorna 
relaterar enbart till extern debiteringen, exempelvis då föräldrar äter 
tillsammans med sina barn på skolan eller då lokalvården städar i fastigheter 
som inte ägs av kommunen men där kommunal verksamhet bedrivs.  

Sektorns/avdelningens bedömning 
Sektorn finner det motiverat att reglera taxorna utifrån årliga prishöjningar 
av kem, förbrukningsmaterial, livsmedel samt ökade personalkostnader. 
Senaste prishöjningen för lokalvård/timme var 2019 och kostens lunchpriser 
var 2018. 
 
Ändrade taxor från 1 januari 2022 föreslås enligt nedan. 

Typ av taxa  Pris 2021 Förslag på pris 2022 

Lokalvård/timme, (i 
priset ingår 
personalkostnad, 
förbrukningsmaterial, 
ställtid och ev. kem) 

281kr/timme 290kr/timme 

Skollunch 70kr 75kr 

Lunch, servicehus 75kr 80kr 

Lunch, servicehus. 
Helg 

90kr 95kr 

Lunch servicehus, 
Storhelg 

110kr 120kr 

Julbord 150kr 160kr 
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Allmänna utskottets förslag till kommunstyrelsen för beslut i 
kommunfullmäktige  
1. Anta taxa för kost och lokalvård 2022, i enlighet med förslaget. 
2. Ny taxa gäller från 1 januari 2022 och ersätter tidigare taxa. 
 
Ange vilket beslutsunderlag som ska skickas med till politiken 
Tjänsteutlåtande, daterat 2021-08-18 
 
Slutligt beslut expedieras (skickas) till 
Sektorchef Maria Bond 
Avdelningschef kost och lokalvård Liselotte Målarbo 
Enhetschef kost Linnéa Wahl 
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§ 99 Dnr 2019/42 

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

Beskrivning av ärendet 
Sektorchef samhällsutveckling Åke Sjöberg beskriver nuläget i processen att 
verkställa ny organisation.  

 Utemiljögruppen är nu på plats och samtlig personal är överflyttad.  

 Det som kvarstår i dagsläget är att identifiera och fördela 
arbetsuppgifter.  

 Prioriteringsmöten mellan Leksands kommun och Leksandsbostäder 
ska påbörjas inom kort.  

 Totalt är det tre personer som inte kommer flytta över till 
Leksandsbostäder.  

 Det som inte kommer slutföras innan årsskiftet är frågan gällande 
vem som ska ansvara för kommunens fritidsfastigheter. Denna fråga 
kommer prioriteras under 2022.  

Allmänna utskottets beslut 
1. Lägga informationen till handlingarna  

Beslutet skickas till 
Sektorchef samhällsbyggnad Åke Sjöberg 
VD Leksandsbostäder AB Anders Eklund  
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§ 100 Dnr 2020/1419 

Information om större plan- och byggärenden 2021 

Beskrivning av ärendet 
Vid dagens sammanträde informerar sektorchef samhällsutveckling Åke 
Sjöberg om: 

 Detaljplan Åkerö brofäste kommer upp för beslut om granskning på 
samhällsbyggnadsutskottet den 21 oktober.  

 Arbetet med Moskogsvägen fortsätter. Boende i närheten av 
anslutningsvägarna kommer kallas in till förtida samråd. Därefter är 
planen att beslut om samråd för detaljplanen tas i november.  

 Arbetet med ny väg till Åhlbybadet fortsätter. Ett första möte med 
boende i området har genomförts. Två möjliga alternativ till 
sträckning kommer presenteras.  

 Förarbetet gällande upphandlingen av ny vägbelysning pågår.  

 Helgen den 27-28 november kommer julmarknad genomföras. 

 Våra marker är väldigt vattenmätta för tillfället. I de områden som 
identifierats som särskilda riskområden hålls extra koll och 
säkerställs att diken och liknande är rensade så att vatten lätt kan 
rinna undan. 

Allmänna utskottets beslut 
1. Lägga informationen till handlingarna.  

Beslutet skickas till 
Sektorchef samhällsutveckling Åke Sjöberg
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§ 101 Dnr 2021/521 

Utvärdering av Leksands kommuns hantering av covid-
19-pandemin 

Beskrivning av ärendet 
Leksands kommun ska i lärande syfte utvärdera kriser och särskilda 
händelser. Den pågående pandemin är den första krisen i modern tid som 
kommunen hanterat under en så pass utdragen tidsperiod och i en så stor 
omfattning. Förvaltningen får därför i uppdrag att utvärdera kommunens 
hantering av covid-19-pandemin. 

Sektorns/avdelningens bedömning 
Den 11 mars 2020 deklarerade världshälsoorganisationen WHO att 
spridningen av covid-19 är en pandemi. För Leksands kommun innebar det 
att förvaltningsledningen började arbeta i stabsläge från mitten av mars 2020 
och i slutet av mars 2020 aktiverades kommunen krisledningsnämnd. 
Pandemin har sedan mitten av juni 2020 återgått till att hanteras inom 
ordinarie styr-och ledningsorganisation. Den pågående situationen är den 
första krisen i modern tid som kommunen hanterat under en så pass utdragen 
tidsperiod. Det är också en kris som skiljer sig från andra eftersom samtliga 
kommunens verksamheter påverkats och många verksamheter även har stått 
i centrum för krisens utmaningar. Krisen har många dimensioner och 
omfattar i stort sett hela samhället.  
Varje krishantering vid händelser där kommunens krisledning aktiverats ska 
utvärderas i enlighet med kommunens Krisledningsplan daterad 2019-05-03.  
Eftersom den fortfarande pågående pandemin är en kris som varat under lång 
tid och berört hela kommunen finns det många lärdomar som kan vara av 
stor betydelse för kommunens framtida krishantering. För att dra nytta av 
dessa lärdomar behöver kommunens hantering av pandemin utvärderas i ett 
lärande syfte. 
Myndigheten för samhällsskydd och beredskap har sedan tidigare och som 
en del av det ständigt pågående arbetet med krishantering och beredskap 
tagit fram en vägledning för kommuners utvärdering av inträffade händelser. 
Målet med vägledningen är att kommunernas lärande från inträffade 
händelser på lokal nivå ska öka. Vägledningen ska fungera som ett praktiskt 
stöd för den som fått i uppdrag att utvärdera hanteringen av en inträffad 
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olycka eller kris hos kommunen. Vägledningen bygger på en 
trappstegsmodell där syfte, metod och resultat definieras i ett tidigt skede. 
Förvaltningen föreslår att kommunens hantering av pandemin ska utvärderas 
i enlighet med den metod som beskrivs i MSB:s vägledning. Förvaltningen 
bedömer att utvärderingen kan ske inom ramen för kommunens ordinarie 
beredskapsorganisation.  

Beslutsunderlag 
 MSB:s vägledning om utvärdering av hantering av inträffade 

händelser. 

 Beslut AU 2021-05-17 § 58, Utvärdering av Leksands kommuns 
hantering av covid-19-pandemin. 

Allmänna utskottets beslut 
1. Uppdra till förvaltningen att påbörja utvärderingen av kommunens 

hantering av covid-19-pandemin utifrån den vägledning som tagits 
fram av Myndigheten för samhällsskydd och beredskap som stöd för 
kommuners lärande av inträffade händelser på lokal nivå. 

2. Utvärderingen ska vara färdigställd senast januari 2022.   

Beslutet skickas till 
Kommundirektör, Caroline Smitmanis Smids 
Kommunikations- och beredskapschef Kristina Backlund 
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§ 102 Dnr 2020/324 

Coronaviruset och Leksands kommun 

Beskrivning av ärendet 
Kommundirektör Caroline Smitmanis Smids beskriver nuvarande läge i 
Leksands kommun.  

 Kommunens publika verksamheter har fått fler besökare med 
anledning av de borttagna restriktionerna. 

 Leksands kommun har högst vaccinationstal i länet. 

 Länsstyrelsen övergår nu till ordinarie insamling av lägesrapporter. 

 Inför starten av vaccinering av åldersspannet 12–15 år har 
kommunen mottagit fler synpunkter och mer försök till påverkan än 
tidigare. 

Allmänna utskottets beslut 
1. Lägga informationen till handlingarna.  

Beslutet skickas till 
Caroline Smitmanis Smids, kommundirektör  
Ulrika Gärdsback, socialchef 
Maria Bond, biträdande kommundirektör 
Hanna Trädgårdh Oscarsson, HR- och säkerhetsskyddschef 
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§ 103 Dnr 2016/625 

Ny- och ombyggnation av Tibble särskilda boende 

Beskrivning av ärendet 
Bakgrund 
1.1. Januari 2016  
Kommunstyrelsen beslutade att ge sektorn för Vård och omsorg i uppdrag att 
utreda var det är mest lämpligt att bygga ett nytt särskilt boende.  
Grunden till uppdraget var att hyreskontraktet för Limsjögården löper ut 
mars 2021 och behöver ersättas då en utredning avseende ombyggnation av 
Limsjögården har gjorts som visar att beräknad nettokostnad blir för hög. 
 
1.2. År 2017 
En arbetsgrupp, bestående av olika yrkeskategorier inom Vård och omsorg, 
tillsätts för att vara delaktiga i framtagandet av ett underlag av utformningen.  
 
Placering av var hemtjänsten, korttidsavdelning 2 samt HSR enheten ska 
lokaliseras vid avflytt från Limsjögården utreds separat. 
 

1.3. December 2017  
Kommunstyrelsen beslutade att det nya särskilda boendet ska byggas vid 
Tibble. Som beslutsunderlag fanns rapporten Framtidens särskilda boende 
2017-11-08, innehållande arbetsgruppens önskemål om och förslag på hur 
kommunens nya boende ska se ut samt kommunens framtida behov av 
vårdplatser.  
 
1.4. År 2018-2019  
Vård och omsorg har fortsatt uppdrag att utreda och skissa på hur ett nytt 
vårdboende kan byggas och utformas.  
 
 
1.5. Februari 2019  
Allmänna utskottet har delegerats av Kommunstyrelsen att fatta beslut om 
upphandlingen av entreprenör för uppförandet av ny- och ombyggnationen i 
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Tibble. 
  
1.6.   November 2019 - 2020 
Vid kommunfullmäktige 2019-11-25 beslutades att godkänna den beräknade 
produktionskostnaden om cirka 182 mkr för till- och ombyggnation av 
Tibble särskilda boende samt att inleda fas 2 enligt 
totalentreprenadkontraktet med utökad samverkan (partnering) 
 
1.7.   Juni 2021  
Prognoserna visar på att tillträde till nya Tibble kommer att ske enligt plan 
från 1 december 2021 och därefter påbörjas anpassningarna av Hus C. 
 
Verksamheten återupptar utredningen av placering av de återstående 
verksamheterna som ska avflytta från Limsjögården.  
 
Tillsammans med Leksandsbostäder utreds att nyttja det sk Gamla Tibble. 
Kalkyler och ett inplaceringstest visar att lokalerna som kommunen lämnar 
när nya Tibble är klart blir funktionella för verksamheterna. 
 
1.8.   September 2021  
En första kalkyl för verksamhetsanpassningarna av hus A och B presenteras 
och ett underlag för beslut tas fram om att flytta verksamheterna från 
Limsjögården under 2022. Anpassningskostnaderna beräknas inte överstiga 
48 mnkr exkl moms. 
 
2. Utredning 
Avsikten när gamla Tibble skulle tomställas efter kommunens 
verksamhetsflytt var att kommunen skulle köpa en del (Hus C) av den äldre 
Tibblebyggnaden av Leksandsbostäder efter att kommunen investerat och 
gjort klart anpassningarna en bit in i 2022. Kostnad för detta inkluderas i den 
totala budgeten för nyproduktionen. 
 
När verksamheten i september 2021 utreder att flytta korttidsboende, 
dagverksamhet, HSR och hemtjänst till gamla Tibble så blir påföljden att 
kommunen kvarstår som hyresgäst i hela fastigheten. 
 
Att kommunen blir långsiktig hyresgäst i den befintliga delen av Tibble 
förändrar nyttan med att dela fastigheten såsom var avsett och därmed 
gjordes en omfattande utredning av ägandefrågan av fastigheterna. 
 
Utredningen har genomförts i samarbete mellan Leksandsbostäder och 
Leksands kommun samt ett par konsultföretag för att kunna utreda de olika 
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påföljderna som kan uppstå beroende på vilken part som äger fastigheterna. 
 
I Leksands kommun finns idag fem särskilda boenden med service och 
omvårdnad dygnet runt: Björkbacken, Edshultsgården, Limsjögården, 
Solhem och Tibble. 
De är alla inhyrda av andra fastighetsägare. Samtliga ägs av 
Leksandsbostäder AB bortsett från Limsjögården som ägs av 
Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB (SBB). 
 
Vid Tibble är det Leksands kommun som äger och investerar i den pågående 
nyproduktionen.  
 
Den största delen utav övriga fastigheter där kommunen bedriver verksamhet 
ägs av kommunen men det finns även inhyrda förskolor och olika boenden 
och kontor.  
 
Då det i dagsläget finns olika ägandeförhållanden av verksamhetslokaler så 
har utredningen förutsättningslöst analyserat de olika möjligheter som finns 
kring Tibble. 
 
Utredningen har belyst momspåverkan, skatteeffekter, värdeförändringar, 
hyresrelationer och investeringsutrymmen och resulterat i fem alternativ som 
presenteras nedan. 
 
2.1 Situationsplan 
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2.2 Fem alternativ gällande ägande och inhyrning 
LK = Leksands kommun LBAB= Leksandsbostäder AB 
 
Alternativ 1:  LK äger nyproduktionen. 

LK köper hus C samt lämnar hus A och B. 
Lokalisering av verksamheterna som kvarstår i Limsjögården saknas. 

Alternativ 2:  LK äger nyproduktionen. 
LK köper hus C samt hus A och B. 
LK lämnar Limsjögården. 

Alternativ 3: LK säljer nyproduktionen till LBAB. 
LBAB hyr ut nyproduktionen samt hus A-C till LK 
LK lämnar Limsjögården. 

Alternativ 4: LK äger nyproduktionen.  
LBAB hyr ut hus C och kommunen står för investeringen.  
LBAB hyr ut hus A och B men kommunen investerar i 
verksamhetsanpassningarna. 
LK lämnar Limsjögården. 

Alternativ 5: LK äger nyproduktionen.  
LBAB hyr ut hus C och kommunen står för investeringen.  
LBAB hyr ut renoverade lokaler i hus A och B, dvs investerar i 
verksamhetsanpassningarna. 
LK lämnar Limsjögården. 

Sektorns/avdelningens bedömning 
Alternativ 5 ger störst handlingsutrymme både vad gäller 
investeringsmöjligheter och eventuellt ändring av framtida ägande av 
verksamhetslokalerna.  
 
Samtidigt säkerställer detta alternativ att ombyggnationen hinner genomföras 
så att verksamheterna har lokaler under 2022 som är långsiktigt anpassade 
efter verksamheternas behov för en bra permanent lokalisering.  
 
Leksands kommun hyr Limsjögården av SBB. Denna hyresvärd har kommit 
med bra hyresavtalsförslag där kommunen kan göra etappvis avflyttning 
under 2022 i takt med att gamla Tibble verksamhetsanpassas. 
 
Investeringen om maximalt 48 miljoner kronor som belastar 
Leksandsbostäder kommer hanteras via ett nytt längre hyresavtal och läggas 
på hyran. Inga projekt behöver omprioriteras för att skapa detta utrymme. 
 
Att ha möjlighet att nyttja och anpassa befintliga fastigheter där kommunen 
redan idag bedriver verksamhet ger positiva effekter i form av återbruk och 
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undvikande av vakanser av lokaler inom kommunkoncernen. Byggnaderna 
har dessutom goda förutsättningar att nyttjas hållbart och långsiktigt för 
kommunal verksamhet. 
 
Alternativ 5 ovan ger även möjlighet att framöver analysera ägandet av 
kommunens särskilda boenden ytterligare. Ägandeformerna av 
samhällsfastigheter med boendehyresgäster ser olika ut i jämförbara 
kommuner. Detta alternativ sätter ingen begränsning för framtida 
utredningar gällande ägandestruktur. 

Samverkan med fackliga organisationer 
Ritningar och funktionsprogram kommer att presenteras och kommuniceras 
av sociala sektorn på Sektorsamverkan.  
 
Allmänna utskottets förslag för beslut i kommunstyrelsen 

1. Leksands kommun äger fortsatt nyproduktionen samt investerar i hus 
C vilket kvarstår i Leksandsbostäder ABs ägande. 

2. Leksands kommun hyr fortsatt hus A och B av Leksandsbostäder AB 
som verksamhetsanpassar dessa under förutsättning att sociala 
sektorn beslutar att flytta verksamheter från Limsjögården. 

Beslutet skickas till 
Sektorchef Ulrika Gärdsback 
Sektorchef Åke Sjöberg 
Processledare Nina Lehtonen 
Fastighetsstrateg Veronica Lindberg Lekare 
Leksandsbostäders VD Anders Eklund 
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§ 104 Dnr 2021/1190 

Vänortsförbindelser Leksand-Tobetsu 35 år 

Beskrivning av ärendet 
Leksand och Tobetsu har varit vänorter i 35 år 2022. Under den här tiden har 
vänortsrelationen uppmärksammats extra vart femte år med någon form av 
besök och jubileumsevenemang. De två vänorterna har turats om att vara 
värd för detta. Ambitionsnivån har varit olika hög genom åren från mindre 
delegationer som träffats till evenemang med hundratals deltagare och bred 
representation från respektive ort. År 2022 är det enligt turordningen 
Leksand som står som värdkommun. Leksand. Tobetsu och Leksand har 
också haft ett årligt utbyte av gymnasieelever samt påbörjat ett utbyte av 
tjänstepersoner.  
 
Pandemin och dess konsekvenser för fysiska möten och ekonomi har gjort 
att Tobetsu ställt frågan till Leksand om jubileumsevenemanget kan skjutas 
fram fem år och ungdomsutbytet ett år. Tobetsu vill samtidigt inleda en 
diskussion om hur det framtida utbytet kan utvecklas på andra sätt trots 
rådande omständigheter.  

Sektorns/avdelningens bedömning 
Utbytet med Tobetsu har haft flera positiva effekter för Leksands kommun 
gällande etableringar som stärkt näringsliv och kulturliv. Leksand har 
uppmärksammats av bl.a. Japans utrikesdepartement för att kommunen 
bidragit till att stärka kontakterna mellan Sverige och Japan. Idag finns i 
kommunen bl.a. det japanska företaget Tomoku Hus AB med lokala 
underleverantörer, Japansk Filmfestival, Siljan-Japanstiftelsen med 
representanter från kommun och näringsliv som delar ut stipendier i syfte att 
utveckla kontakterna mellan Siljansområdet och Japan, möjlighet att läsa 
japanska på gymnasienivå samt möjlighet för japanska studenter att utbilda 
sig på Leksands Folkhögskola och Sätergläntan. Ett av Japans populäraste 
reseprogram har visat upp Leksand som besöksmål och innan pandemin har 
Leksand funnits med i reseutbudet hos en av Japans största researrangörer.  
 
Omvärldsfaktorer 
Omvärldsfaktorer som spelar en stark roll är å ena sidan Agenda 2030 som 
uppmuntrar internationellt utbyte som genomförs på ett hållbart sätt, å andra 

17



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 
2(4) 

Sammanträdesdatum 
2021-10-11 

 
  

Allmänna utskottet   

 
Justeras Utdrag bestyrks 
  

sidan en osäkerhet om kommande pandemiläge samt begränsade ekonomiska 
resurser i de båda kommunerna.  
 
Tobetsu och Leksand har påbörjat en diskussion om hur utbytet kan fortsätta 
att stärkas trots rådande utmaningar. Den idé som diskuteras nu och som 
ligger till grund för detta förslag är att år 2022 blir ett nystartsår. Under 2022 
skulle kommunerna, istället för ett traditionsenligt jubileumsfirande, stärka 
relationerna genom i huvudsak digitala möten, utvärdera vad vänortskapet 
har bidragit med hittills för våra samhällen och invånare samt diskutera 
framtida inriktning för ett fortsatta utbyte samt möjlighet att stötta varandra 
kunskaps- och erfarenhetsmässigt i gemensamma hållbarhetsutmaningar. 
Idén i stort är fler mindre möten, gärna digitala samt att större 
jubileumsevenemang med genomförs med 10-års-intervaller.  
 
Syften med aktiviteterna 
1. Stärka och bredda kontakterna mellan Tobetsu och Leksand med särskilt 
    fokus på ungdomar, kommunala verksamheter, näringsliv och kulturliv. 
2. Stärka bilden av Leksand som ett centrum för japansk-svenskt utbyte och 
    en attraktiv plats för boende, besök och etablering. 
3. Bidra till att båda kommunerna står bättre rustade att hantera  
    gemensamma hållbarhetsutmaningar. 
 
Tema år 2022: 
- Leksands relationer med Tobetsu och Japan – återblick, nuläge och 

framtidsvision 
- Pandemins effekter på våra samhällen – ett utbyte av erfarenheter och 

kunskap 

Målgrupper  
Kommunledning, medarbetare, ungdomar, kulturliv, fritidssektor, näringsliv, 
invånare som bidragit till utbytet, allmänhet, Högskolan Dalarna, Japans 
ambassad i Sverige och Sveriges ambassad i Japan. 
 
Aktiviteter  
Dokumentation och utställning  
En bok och en utställning som beskriver Leksand och Tobetsus 35-åriga 
vänortsrelation och vad den inneburit för kommunen och invånare som 
deltagit i utbytet färdigställs.  
 
Digitalt besök i vänortskommunen 
Båda orter bjuder in till ett digitalt evenemang där kommunen presenteras 
och en kulturaktivitet genomförs. Intervjuer och hälsningar 
genomförs/skickas från personer som bidragit till det 35-åriga utbytet.  
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Digitalt utbyte ungdomar: 
I stället för ett fysiskt utbyte år 2022 erbjuder kommunerna hjälp till 
ungdomar att mötas digitalt och skapa eller dela med sig av ett fritidsintresse 
samt öva på sin japanska/engelska/svenska. Det finns t.ex. ett intresse av en 
gemensam dramagrupp som kan ske inom ramen för skapande skola med 
digital planering och övning under ett år. 
 
Digitalt studiebesök kommunens verksamhet:  
Medarbetare från en verksamhet deltar i ett virtuellt studiebesök i 
vänortskommunen. 
 
Japansk Filmfestival 2022 - Leksand som svensk-japansk mötesplats 
Leksands kommun stödjer evenemanget Japansk Filmfestival 2022 
ekonomiskt, deltar i det nätverk av aktörer som planerar kringarrangemang 
till filmfestivalen samt bidrar med ett kringarrangemang i form av ovan 
nämnda utställning med boksläpp. Eventuellt kan även en visning av 
Leksand som boende- och näringslivsort genomföras för intresserade 
företagare som besöker festivalen. 
 
Gemensam kommunutveckling: Erfarenheter av pandemins effekter  
Möjligheten undersöks om det är möjligt att få forskare från Högskolan 
Dalarna och en japansk motsvarighet att beskriva läget i de två orterna och 
dela med sig på en konferens som sänds digitalt på svenska och japanska 
 
Framtida utbyte 
Kommunerna diskuterar det framtida utbytet via mailkontakter under året. 
Gemensamma projektidéer mellan Tobestu och Leksand samt i nätverket 
kring Japansk-Filmfestival skapas och externa medel söks för framtida 
utbytesprojekt enligt önskemål som framkommer under årets diskussioner. 

Beslutsunderlag 
 Tjänsteutlåtande daterat 2021-09-20 

Allmänna utskottets förslag för beslut i kommunstyrelsen 
1. Anta förslag till relationsstärkande aktiviteter mellan Tobetsu och 

Leksand enligt förslaget.  

Beslutet skickas till 
Kommundirektör Caroline Smitmanis Smids 
Sektorchef verksamhetsstöd och service Maria Bond 
Sektorchef utbildning Carin Fredlin 
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Projektsamordnare utbildning Lena Ryen-Laxton för vidarebefordran till 
Tobetsu stad. 
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§ 105 Dnr 2021/800 

Remiss av SOU 2021:38 En ny lag om ordningsvakter 
med mera - återrapportering svar 

Beskrivning av ärendet 
Leksands kommun har fått en inbjudan från Justitiedepartementet att lämna ett 
yttrande gällande SOU 2021:38 ”En ny lag om ordningsvakter m.m.”  
Sveriges Kommuner och Regioner skriver i sitt remissvar att de tillstyrker 
förslagen i promemorian men har två övergripande synpunkter:  
 
1. Att utvidga användningsområdet för ordningsvakter att även främja trygghet 
ger kommuner och regioner större möjlighet att anlita ordningsvakter. Det är 
dock Polismyndigheten som har i uppdrag att upprätthålla allmän ordning och 
säkerhet.  

2. Den nya lagstiftningen måste gå att praktisera tillsammans med 
Polismyndighetens föreskrifter och allmänna råd om ordningsvakter.  
 

Sektorns/avdelningens bedömning 
Säkerhet- och beredskapsgruppen föreslår att Leksands kommun ska ställa sig 
bakom SKR:s yttrande avseende ”En ny lag om ordningsvakter m.m. (SOU 
2021:38). 

Beslutsunderlag 
 SKR:s yttrande avseende ”En ny lag om ordningsvakter m.m. (SOU 

2021:38)  
 Remiss ”En ny lag om ordningsvakter m.m. (SOU 2021:38)” 
 Ordförandebeslut fattat 2021-10-06 

Allmänna utskottets förslag för beslut i kommunstyrelsen  
1. Godkänna redovisning av ordförandebeslut.  

Beslutet skickas till 
Kommunikation- och beredskapschef Kristina Backlund 
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§ 106 Dnr 2021/563 

Mål- och resultatrapporter 2021 

Beskrivning av ärendet 
Sektorerna har tagit fram mål- och resultatrapporter för januari-augusti 2021. 
Rapporterna innehåller en uppföljning av politiska mål och fokusområden.  
Faktiska resultat utifrån angivna indikatorer är redovisade i rapporten. De 
flesta indikatorer mäts dock senare i år eller efter årets slut. Avvikelser som 
ses redan nu är redovisade i rapporterna.  
Förvaltningens samlade analys är att de avvikelser som skett i förhållande till 
sektorerna verksamhetsstöd och samhällsutveckling primärt relaterar till 
konsekvenserna av pandemin.  

Sektorns/avdelningens bedömning 
Förvaltningens ambition är att förbättra och förtydliga rapporterna till 
politiken. En nyhet i årets rapporter är att förvaltningen på ett tydligare sätt 
försöker förklara vad som görs och varför det görs. Periodens rapport är 
kompletterad med utmaningar och fokusområde för sektorn, avvikelser per 
målområden samt händelser av väsentlig betydelse kopplat till 
verksamheten. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteutlåtande, daterat 2021-09-13 

Allmänna utskottets beslut 
1. Lägga rapporterna till handlingarna. 

Beslutet skickas till 
Sektorchef verksamhetsstöd Maria Bond 
Sektorchef samhällsutveckling Åke Sjöberg
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§ 107 Dnr 2021/1215 

Uppsägning av avtal mellan Leksands kommun och 
Leksands sportscamp AB 

Beskrivning av ärendet 
Avtal mellan Leksands kommun och Leksands sportscamp AB tecknades 
den 31 oktober 2017 och gäller i fem år. Därefter förlängs avtalet med fem år 
i taget om uppsägning inte skett ett år innan avtalstidens utgång.  
Orsaken till att Leksands kommun vill säga upp nuvarande avtal alternativt 
omförhandla avtalet är att: 

 Avtalet är ej prissatt på ett tydligt sätt.  

 Otydlighet gällande bokningsrutinerna.  

Beslutsunderlag 
 Avtal daterat 31 oktober 2017 

Allmänna utskottets beslut 
1. Säga upp avtalet med Leksands sportscamp AB från och med oktober 

2022.  

Beslutet skickas till 
Leksands sportscamp AB 
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§ 108  

Allmän information 

Beskrivning av ärendet 
Allmänna utskottets ordförande Ulrika Liljeberg informerar om följande:  

 Arbetet gällande Siljan Geopark har återupptagits. Utvecklingen av 
geoparken är ett samarbete mellan Länsstyrelsen Dalarna samt Orsa, 
Mora, Rättvik och Leksands kommuner. Samtliga kommuner är 
positiva till samarbetet.  

 Enskilda vägar. En motion i ärendet har lämnats in av Bygdepartiet. 
Under förra veckan meddelade förvaltningsrätten att överklagan 
gällande våra vägar avslogs vilket innebär att de kommunala besluten 
står fast. Förvaltningen har uppdragits att påbörja arbetet med att 
identifiera vad domen får för konsekvenser för det fortsatta arbetet. 

 
Ordförande utbildningsutskottet Tomas Bergsten informerar om följande: 

 Tomas har deltagit på en så kallad arenadialog tillsammans med 
arbetsförmedlingen för att diskutera arbetsförmedlingens uppdrag på 
kommunal nivå. Det kvarstår ett fortsatt arbetet för att säkerställa en 
bra situation för våra arbetssökande.  

 
Kommundirektör Caroline Smitmanis Smids informerar om följande:  

 Dom i ärendet gällande överklagan av kommunal tomtkö har fattats. 
Förvaltningsrätten avvisar överklagandet.  

Allmänna utskottets beslut 
1. Lägga informationen till handlingarna. 
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