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§ 44 Dnr 2021/1289 

Information om större plan- och byggärenden 2022 

Beskrivning av ärendet 
Sektorchef samhällsutveckling, Åke Sjöberg, informerar om följande: 
 
Pågående detaljplaner 
Sektor samhällsutveckling arbetar med ett större antal stora detaljplaner. 
Planer som är av stor vikt för att kunna fortsätta växa och expandera som 
kommun. Pågående detaljplaner är bland annat Lummerhöjden, Limsjöänget, 
Moskogsvägen, containerterminal Insjön och Djura skola. 
 
Planerade detaljplaner 
Sektor samhällsutveckling planerar att påbörja ett antal detaljplaner till 
hösten, bland annat Tunsta och Rosen västra.  

Allmänna utskottets beslut 
1. Lägga informationen till handlingarna. 

Beslutet skickas till 
Sektorchef samhällsutveckling Åke Sjöberg 
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§ 45 Dnr 2021/1344 

Revisionsrapport Leksands kommun - Föreningbidrag - 
återrapportering 

Beskrivning av ärendet 
Under 2021 genomförde KPMG en granskning av Leksands kommuns 
föreningsbidrag. Ett antal brister identifierades såsom avsaknad av 
tillräckliga rutiner och uppföljning av bidragen. Leksands kommun har tagit 
till sig av de identifierade bristerna och har under våren 2022 påbörjat arbetat 
för att förbättra rutiner, styrdokument och uppföljning i relation till 
föreningsbidragen.  

Beslutsunderlag 
Tjänsteutlåtande daterat 2022-03-18 
Beslut kommunfullmäktige 2022-02-14 § 8 

Allmänna utskottets beslut 
1. Lägga informationen till handlingarna 

Beslutet skickas till 
Kulturchef Pär Ohlsson 
Fritidschef Torkel Holst 
Sektorchef samhällsutveckling Åke Sjöberg 
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§ 46 Dnr 2022/264 

Policy föreningsbidrag Leksands kommun 

Beskrivning av ärendet 
2012 beslutades kommunfullmäktige om policy och riktlinjer för stöd till 
kommunens föreningar. Då tio år har gått sedan dessa antogs finns behov av 
att se över relevansen av policyn och säkerställa att den är i linje med övriga 
relevanta styrdokument.  
I november 2021 fastställdes en ny vision för Leksands kommun. Visionen 
redogör för vad som ska uppnås fram till år 2030 och anger riktningen för 
kommunens framtida arbete. Ett väl fungerande föreningsliv främjar det 
demokratiska samhället, erbjuder kommunens medborgare en meningsfull 
fritid samt bidrar till inkludering. En bredd av föreningar är positivt för 
kommunens invånare och besökare.  
Behovet av att se över stödet till kommunens föreningar och de bidrag 
kommunen ger har aktualiserats ytterligare i samband med genomförd 
revision som pekade på ett antal brister i nuvarande policy och riktlinjer samt 
rutiner, dokumentation och uppföljning av bidragen. Den nya policyn har 
tagit i beaktning de rekommendationer revisionen hade.  

Sektorns/avdelningens bedömning 
Nuvarande policy och riktlinjer för Leksands kommun behöver revideras och 
sektorn bedömer att de saker som behöver ändras och förtydligas är av sådan 
omfattande karaktär att en ny policy krävs.  
Policyn och riktlinjerna behöver tydligare vara separerade. De krav som 
ställs på föreningarna ska så långt det går vara lika för alla typer av 
föreningar och bidrag, smärre variationer kan förekomma. Detta kommer 
tydliggöras i riktlinjer som föreslås antas av allmänna utskottet. I första hand 
kommer ansökningsförfarandet ske via digital tjänst och samtliga föreningar 
ansöker inom samma ansökningsperiod. Policyn styr stödet till alla former 
av föreningar i Leksands kommun, oavsett inriktning på verksamheten.  
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.  
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Beslutsunderlag 
• Tjänsteutlåtande daterat 2022-03-16 

• Förslag till policy föreningsbidrag Leksands kommun  

Allmänna utskottets förslag till kommunstyrelsen för beslut i 
kommunfullmäktige 

1. Anta ”Policy för stöd till föreningar i Leksands kommun” i enlighet 
med förslaget, att gälla från 1 januari 2023. 

2. Nuvarande gällande ”Policy och riktlinjer för stöd till föreningar och 
organisationer” antagen av kommunstyrelsen 2012-11-12 § 176” 
upphör att gälla den 31 december 2022.  

3. Uppdra till förvaltningen att ta fram förslag till revidering av 
kommunstyrelsens delegeringsordning i enlighet med policyn under 
2022. 

4. Uppdra till förvaltningen att ta fram förslag till riktlinjer till antagen 
policy samt hantering av tidigare beslut under 2022.  

Beslutet skickas till 
Kommunstyrelsen 
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§ 47 Dnr 2022/393 

Ansökan om stöd  för Himlaspelets 80-årsjubileum 

Beskrivning av ärendet 
Ansökan från Föreningen Himlaspelet om bidrag till jubileumsfirande har 
inkommit till Leksands kommun.  
Föreningen Himlaspelet vill under vecka 27 utöver själva framförandet av 
Himlaspelet också anordna ett antal andra aktiviteter såsom 
kulturvandringar, bussturer i Himlaspelets spår, föreläsningar med mera. 
Syftet med de planerade aktiviteterna är att lyfta fram Himlaspelets budskap.  
Den totala budgeten är satt till 600 000 kronor varav 45 % beräknas täckas 
av biljettintäkter och resterande medel söks från samarbetspartners. Ansökan 
till Leksands kommun uppgår till 100 000 kronor.  

Sektorns/avdelningens bedömning 
Himlaspelet har varit en del av Leksands kulturarv och varumärke sedan 
1941. Det har stor betydelse för Leksands invånare, ”alla” vet vad 
Himlaspelet är och har på något sätt varit inblandade genom åren, antingen 
som medverkande eller publik.   
 
Det är viktigt att visa att ett jubileum som engagerar flera rikskända 
skådespelare också har stöd från kommunen. Jubileet skapar arbetstillfällen 
för många lokala kulturutövare. Merparten av den totala budgeten går 
tillbaka till Leksands kulturnäring.  
 
Jubileumsfirandet har potential att bli en markör för hur Himlaspelets väg 
framåt ska se ut, med mer fokus på budskapet och ett större engagemang i 
aktiviteter för barn och unga. 

Beslutsunderlag 
Ansökan om stöd - samarbetspartnerskap - för Himlaspelets 80-årsjubileum  
Tjänsteutlåtande daterat 2022-03-29 

Allmänna utskottets förslag för beslut i kommunstyrelsen 
1. Bevilja 60 000 kronor i bidrag 2022. 
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Beslutet skickas till 
Kommunstyrelsen 
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§ 48 Dnr 2022/382 

Ansökan om bidrag till Folkmusikens Hus 
Stämmovecka 

Beskrivning av ärendet 
Folkmusikens hus har inkommit med en ansökan till Leksands och Rättviks 
kommuner om ett bidrag för att genomföra en så kallad stämmovecka.  
Man ämnar under vecka 27 genomföra en rad olika aktiviteter med 
folkmusiken som utgångspunkt. Ambitionen är att erbjuda ett brett spektrum 
av musik och stilar. Man planerar stämmor, konserter, bystugedanser, kurser 
med mera.  
För att kunna genomföra den planerade stämmoveckan behövs kommunalt 
engagemang.  

Sektorns/avdelningens bedömning 
Ambitionen är att delvis fylla det tomrum som uppstått efter Musik vid 
Siljan och att skapa reseanledningar för en större grupp 
folkmusikintresserade. Rättviks kommun kommer inom kort att besluta om 
ett bidrag på 100 000 kronor till stämmoveckan. Bedömningen är att 
stämmoveckan har goda förutsättningar att lyckas med sina ambitioner och 
därmed bidra till besöksnäringen och den lokala handeln.  
Stämmoveckan skapar många arbetstillfällen för en grupp kulturutövare som 
drabbats hårt av pandemin. Södra Siljansbygden är ett nationellt centrum för 
traditionsmusik men saknar sedan några år tillbaka en organiserad 
sommarsatsning där stämmoveckan kliver in och vidareutvecklar det lokala 
kulturarvet. De planerade aktiviteterna har ett stort fokus på Leksand som 
arrangörsort. 
Detta är ett engångsbelopp som beviljas för 2022. Eventuell vidare 
finansiering ska diskuteras med Folkmusikens Hus, regionen och Rättviks 
kommun efter återrapport om utfallet av stämmoveckan 2022. 

Beslutsunderlag 
Ansökan daterad 2021-01-28 
Programförslag daterad 2022-03-04 
Tjänsteutlåtande daterat 2022-03-29 
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Allmänna utskottets förslag för beslut i kommunstyrelsen 
1. Bevilja bidrag enligt ansökan med 100 000 kronor för 2022. 
2. Bidraget gäller under förutsättning att Rättviks kommun beviljar 

samma summa. 
3. Stämmoveckan ska utvärderas.  

Beslutet skickas till 
Kommunstyrelsen 
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§ 49 Dnr 2016/716 

De enskilda vägarna i Leksands kommun 

Beskrivning av ärendet 
Kommundirektör, Caroline Smitmanis Smids, informerar om arbetet med 
enskilda vägar. Kommunen har haft informationsmöten med flera byar och 
har flera möten inplanerade framöver. Arbetet går enligt plan.  

Allmänna utskottets beslut 
1. Lägga informationen till handlingarna.  
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§ 50 Dnr 2022/263 

Kriget i Ukraina 

Beskrivning av ärendet 
Kommundirektör, Caroline Smitmanis Smids, informerar om hur 
förvaltningen behandlar kriget i Ukraina och det förändrade säkerhetsläget. 
 
I Leksands kommun har hittills 29 personer beviljats uppehållstillstånd enligt 
massflyktsdirektivet. 
 
Det pågår en dialog i Dalarnas kommuner gällande fördelning av ukrainska 
flyktingar. Förslaget är att Leksands kommun ska ta emot 185 personer.  

Allmänna utskottets beslut 
1. Lägga informationen till handlingarna.  

Beslutet skickas till 
Kommundirektör Caroline Smitmanis Smids 
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§ 51 Dnr 2022/332 

Riktlinjer för informationssäkerhet 

Beskrivning av ärendet 
Enligt god praxis och rekommendationer från revisionen och MSB ska 
kommunen upprätta riktlinjer för informationssäkerhet. Syftet med 
riktlinjerna är att ge översiktlig information kring hur 
informationssäkerhetsarbete ska bedrivas i kommunen såväl som 
ansvarsförhållanden. Utifrån riktningen i riktlinjerna ska rutiner tas fram 
med mer specifika anvisningar.   

Sektorns/avdelningens bedömning 
Det är nödvändigt att kommunen har riktlinjer för informationssäkerhet. Om 
det saknas kan det innebära en otydlighet i ansvarsförhållanden och riktning 
rörande informationssäkerhetsarbetet i Leksands kommun och leda till sämre 
informationssäkerhet.  

Beslutsunderlag 
Tjänsteutlåtande  - Riktlinjer för informationssäkerhet i Leksands kommun, 
2022-03-14 
Riktlinjer för informationssäkerhet i Leksands kommun.  

Allmänna utskottet förslag för beslut i kommunstyrelsen 
1. Anta riktlinjer för informationssäkerhet i Leksands kommun.  

Beslutet skickas till 
Informationssäkerhetssamordnare Andrew Tutt-Wixner  
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§ 52 Dnr 2022/56 

Inbjudan till medfinansiering Leader 2023 - 2030 

Beskrivning av ärendet 
Leksands kommun tillsammans med Borlänge, Falun, Gagnef, Malung-
Sälen, Mora, Orsa, Rättvik, Vansbro och Älvdalens kommuner har sedan 
2016 ingått i Leader Dalälvarnas utvecklingsområde.  
 
Leksands kommuns andel av medfinansieringen i projektet har varit: 
- 2016–2022: 2 698 979 kronor uppdelat på 7 år, d.v.s. 385 568 kronor per år 
- 2023–2024: 724 100 kronor uppdelat på 2 år, dvs 362 050 kronor per år.   
  Beviljat KS 2021-06-16 §74 
Sammanlagt har Leksands kommun genom tidigare beslut medfinansierat 
Dalarnas Utvecklingsområde med 3 423 079 kronor.  
Ett erbjudande finns nu att ingå i Leaderområde 2023–2030 för att stimulera 
utveckling av landsbygden i EU:s medlemsländer. Syftet med Leader är att 
genom finansiering av projekt stimulera aktörer såsom föreningar, företag i 
samverkan, organisationer och kommuner att utveckla idéer som främjar 
utveckling och skapar arbetstillfällen på landsbygden.  
 
En viktig del är kommunernas obligatoriska medfinansiering, genom den kan 
godkända projekt finansieras fullt ut, vilket underlättar för projektägare att 
kunna genomföra sina idéer.  
 
Förslaget till strategi bygger på Dalastrategin och befintliga planer inom 
varje kommun. Förslaget till övergripande vision lyder: ”En tilltalande 
landsbygd där samarbete lönar sig och nyfikenhet ska ge en hållbar tillväxt 
på djupet.” För att följa visionen och nå uppsatta mål föreslås att insatserna 
skall riktas till tre insatsområden 
1. Livsmiljöer och lokalt engagemang  
2. Digitalisering, infrastruktur och service  
3. Hållbart näringsliv och en livskraftig landsbygd 
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Sektorns/avdelningens bedömning 
Möjligheten att skapa tillväxt, utveckling och förnyelse genom samordnade 
insatser är bra. För att realisera enskilda projekt är finansieringen direkt 
avgörande om de ska bli verklighet eller inte. Genom DUO har sammantaget 
betydande belopp tillskapats för att finansiera olika projekt fördelade i de tio 
kommunerna. 
Med delaktighet, transparens, förankring, kommunikation och 
återrapportering föreslås en medfinansiering med 2 699 000 vilket motsvarar 
539 800 årligen under perioden 20225-2029. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteutlåtande daterat 2022-03-30 
Bilaga 1. Erbjudande om deltagande i Leaderperiod 2023–2030 
Bilaga 2. Lokal utvecklingsstrategi för Dalälvarnas utvecklingsområde -   
sammanfattning 

Allmänna utskottets förslag för beslut i kommunstyrelsen 
1. Att ingå i Leaderområdet 2023 – 2030 genom medlemskap och 

finansiering i den ideella föreningen (under förutsättning att övriga 
nio kommuner deltar). 

2. Medfinansiering sker med högst 2 699 000 kronor att utbetalas med 
en femtedel under åren 2025–2029. 
Medfinansiering för åren 2023–2024 är tidigare beslutat. 

3. Medfinansiering för perioden 2025–2029 ska arbetas in i 
budgetarbetet för perioden. 

Beslutet skickas till 
Kommunstyrelsen 
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§ 53 Dnr 2021/1343 

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

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

• Granskning avseende kommunens lönehantering, år 2016 
- Säkerställa skriftliga rutiner för signering av utbetalning hos bank. 
- Säkerställa att intern kontrollplan fastställs i enlighet med  
  reglementet. 
- Säkerställa skriftliga rutiner som stöd för chefer vid godkännande  
  av utanordningslista. 

• Granskning avseende delegering och återrapportering av 
delegeringsbeslut, år 2017 
- Ytterligare förtydliga ärendena Farmorsprincipen samt  
   Förhandlingsrätt i delegeringsordningen. 

• Granskning av hemtjänst, år 2018 
- Se över arbete med resursplanering inom den kommunala  
  hemtjänsten. 

På dagens möte redovisas vad som har gjorts och vad som planeras att göras 
inom respektive område. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteutlåtande 2022-03-18 
Beslut kommunfullmäktige 2022-02-14 § 9 

Allmänna utskottets beslut 
1. Lägga informationen till handlingarna.  
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Beslutet skickas till 
Tf sektorchef verksamhetsstöd Ann-Charlotte Zackrisson 
Socialchef Ulrika Gärdsback 
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§ 54 Dnr 2022/190 

Revisionsrapport – granskning av kommunens 
resursfördelningsmodell 

Beskrivning av ärendet 
KPMG har på uppdrag av de förtroendevalda revisorerna i Leksands 
kommun och lekmannarevisorerna granskat om kommunens 
resursfördelningsmodell är ändamålsenlig.  
Revisorernas sammanfattande bedömning är att kommunens 
resursfördelningsmodell inte fullt ut är ändamålsenlig. Revisorerna bedömer 
att det saknas en tydlig koppling mellan kommunfullmäktiges mål och 
resursfördelningen i kommunen. Vidare konstaterar revisorerna att den 
politiska viljan också läggs fram sent i budgetprocessen (efter 
verksamheterna lämnat budgetförslaget). 
Revisorerna bedömer att de variabler som används för resursfördelning inom 
utbildningssektorn och den sociala sektorn till stor del är ändamålsenliga. 
Däremot efterlyser revisorerna en kommunövergripande resursfördelnings-
modell som omhändertar samtliga verksamhetsområden.  
Mot bakgrund av granskningen rekommenderar revisorerna 
kommunstyrelsen att: 

• ta ut riktningen/prioritera inför kommande års budget  

• se över möjligheten att ta fram styrande dokument som fastslår hur 
kommunen avser att hantera fördelningen av resurser för samtliga 
kommunens verksamheter  

• se över möjligheterna att ta fram en kommunövergripande 
resursfördelningsmodell som täcker in samtliga av kommunens 
verksamhetsområden  

• koppla ihop kommunfullmäktiges mål med fördelning av resurser  

Sektorns/avdelningens bedömning 
Förvaltningen har tagit del av revisorernas granskning som ger ett underlag 
inför förvaltningens pågående utvecklingsarbete. Förvaltningen delar dock 
inte fullt ut bilden gällande behovet av en övergripande 
resursfördelningsmodell för kommunens samtliga verksamhetsområden. Det 
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är positivt att revisorerna bedömer att de modeller som används inom 
utbildningssektorn och sociala sektorn är ändamålsenliga. Dessa två sektorer 
står för ca 78 % av förvaltningens driftskostnader. Räknas även kost och 
lokalvården in där vi har resursfördelningsmodeller återstår endast en mindre 
del av kommunens verksamhet för vilka det kan vara svårt att hitta nycklar 
och parametrar att fördela resurserna utifrån. Även inom de två stora 
sektorerna görs kompletteringar och avsteg löpnade då det är svårt att enbart 
arbeta med parametrar i en modell då behoven och verksamheterna ständigt 
förändras. Vi delar dock bedömningen att principer och riktlinjer kring 
resursfördelningen bör klargöras i en övergripande modell för hela 
kommunen, snarare än modeller för samtliga verksamhetsområden.  
Kommunfullmäktige gav förvaltningen i uppdrag att ta fram en ny 
styrmodell under 2022. Detta arbete kommer i stor utsträckning svara på 
merparten av rekommendationerna som revisorerna ger.  

• Styrmodellen för Leksands kommun ska fortsatt bygga på mål- och 
resultatstyrning. Styrmodellen ska omfatta både planering och 
uppföljning av verksamheten. 

• Styrmodellen ska utgå från en målstruktur med långsiktiga 
strategiska inriktningsmål som bryts ned till årliga mål och riktade 
uppdrag. 

• Styrmodellen ska kunna hantera alla typer av styrning. Styrning kan 
ske med till exempel lagstiftning, regler, riktlinjer, principer, policys, 
vision, värderingar, mål, uppdrag, m.m. 

• Styrmodellen ska innehålla en beskrivning av rollfördelning och 
definitioner av ingående begrepp som exempelvis nyckeltal och 
indikatorer. 

Som en del i styrmodellen ska även principerna för resursfördelningen och 
ekonomistyrning tydliggöras.  

Beslutsunderlag 
Tjänsteutlåtande daterat 2022-04-01 
Revisionsrapport från KPMG Granskning av resursfördelning 
Missiv revisionsrapport daterat 2022-02-16 

Allmänna utskottets förslag till kommunstyrelsen för beslut i 
kommunfullmäktige 

1. Uppdra åt förvaltningen att inom ramen för uppdraget med att ta fram 
en ny styrmodell beakta granskningens rekommendationer.  
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Beslutet skickas till 
Kommunstyrelsen 
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§ 55 Dnr 2022/357 

Bygdemedel 2022 

Beskrivning av ärendet 
Länsstyrelsens enhet för landsbygd och tillväxt delar ut bidraget 
Bygdemedel (vattenregleringsfonder). Detta bidrag kan sökas för att 
förbättra den allmänna livsmiljön för medborgarna i de kommuner som 
berörs av vattenregleringspåverkan i sjösystemet.  
Bidraget kan sökas av vem som helst men ska enligt en kommunal 
beredningsgrupp kunna relateras till vattenregleringsskador. Länsstyrelsen 
tar stor hänsyn till kommunens bedömning och utlåtande när de beslutar om 
utbetalning av medel.  
Det tillgängliga bidragsbeloppet för Leksands kommun 2022 gällande 
ansökningar av bygdemedel är 120 000 kronor.  

Sektorns/avdelningens bedömning 
Länsstyrelsen har tagit emot två ansökningar till Siljans- och 
Snesen/Flatensjöarnas regleringsfond för 2022. Båda ansökningarna kommer 
från Grytnäs by samfällighet.   
Den ena ansökan är på 75 000 kronor och kan relateras till 
vattenregleringsskador och den andra ansökan är på 37 000 kronor och kan 
relateras till tillgänglighetsperspektivet och är således en nytta för bygden.  

Beslutsunderlag 
- Tjänsteutlåtande daterat 2022-03-23 
- Ansökan 1 bygdemedel Grytnäs by samfällighet 
- Ansökan 2 bygdemedel Grytnäs by samfällighet 

Allmänna utskottets förslag för beslut i kommunstyrelsen 
1. Rekommendera Länsstyrelsen att tilldela Grytnäs by samfällighet 

75 000 kronor i bidrag avseende vattenreglering och 37 000 kronor i 
bidrag avseende tillgänglighetsanpassning.  

Protokoll AU 19 april
(Signerat, SHA-256 BF783DB009B98D847C6FC5F07A85B590EB298C24CA81A099DB78317CD8F37DF8)

Sida 21 av 28



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 
2(2) 

Sammanträdesdatum 
2022-04-19 

 
  

Allmänna utskottet   
 

 
 Utdrag bestyrks 
  

 

 
Beslutet skickas till 
Kommunstyrelsen 
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§ 56 Dnr 2021/1351 

Svar på motion om att utlysa klimatnödläge samt 
tillsätta en fullmäktigeberedning i frågan 

Beskrivning av ärendet 
Vänsterpartiet har i en motion till kommunfullmäktige den 8 november 2021 
föreslagit att Leksands kommun ska besluta om att utlysa klimatnödläge 
samt att en fullmäktigeberedning ska tillsättas med syftet att ta fram en plan 
för åtgärder som Leksands kommun kan göra för att motverka 
klimatförändringarna. 

Sektorns/avdelningens bedömning 
Vår planet befinner sig i ett allvarligt läge, precis som det konstateras i 
motionen. Klimatet förändras och Leksands kommun behöver ta sin del av 
ansvaret för att minska klimatavtrycken vi behöver också klimatanpassa vår 
kommun inför framtida extremväder så som värmeböljor och stora mängder 
nederbörd. 
I motionen föreslår Vänsterpartiet att kommunen ska utlysa klimatnödläge 
men de preciserar inte närmare vad det innebär och vilka konkreta 
handlingar ett sådant utlysande skulle medföra mer än en symbolisk 
handling. Klimatnödlägets innebörd är heller inte legalt definierad, ett 
utlysande skulle således kunna innebära att utrymme för olika tolkningar vad 
gäller ansvar och åtgärder uppstår. Det föreligger också en risk att 
förväntningar på kommunen skapas som ligger utanför dess kompetens och 
rådighet. 
Kommunen kan på ett långsiktigt, tydligt och konkret sätt arbeta för att 
minska den egna belastningen på klimatet samt främja invånares, företags 
och organisationers möjligheter att göra egna hållbara val. I dagsläget arbetar 
kommunen med klimatfrågorna i hela vår organisation bland annat har vi 
ställt om vår fordonsflotta till fossilfria drivmedel dels genom att investera i 
elbilar men inte minst genom att köra befintliga fordon på HVO istället för 
diesel. Tillsammans med Leksandsbostäder AB har vi genomfört ett stort 
energieffektiviseringsprojekt, projektet har lett till att värmeförbrukningen 
minskade med 23% och elförbrukningen minskade med 17% i de 
kommunala fastigheterna. 
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Vad gäller våra nybyggda fastigheter så investerar vi i solceller och andra 
miljövänliga och smarta lösningar som marknaden kan erbjuda för att 
reducera vår klimatpåverkan.  
Syftet med den av Vänsterpartiet föreslagna fullmäktigeberedningen är att ta 
fram en plan för åtgärder som Leksands kommun kan göra för att motverka 
klimatförändringarna. 
Det pågår redan ett omfattande arbete med kommunens kommande 
miljömål, ett arbete som har varit föremål för en informations- och 
workshopförmiddag den 24 januari 2021. Samtliga partier representerade i 
kommunfullmäktige var inbjudna att delta och genomförde det som delvis 
kan tolkas in i motionens andemening med en fullmäktigeberedning.  
 
Vi ser dock risker med att tillsätta en regelrätt fullmäktigeberedning som har 
till syfte att åstadkomma det som redan görs inom ramen för arbetet med nya 
kommunala miljömål. De nya målen kommer behandlas av kommunens 
politiker och så småningom antas i kommunfullmäktige. Ett tillsättande av 
en ny fullmäktigeberedning skulle försena och underminera det pågående 
arbetet. Vår bedömning är därför att fokus bör ligga på den befintliga 
process som pågår och inte skapa nya sidospår.  
 
Slutligen kan konstateras att kommunfullmäktige antagit en ny vision - 
vision 2030. Den nya visionens grund utgår från de tre 
hållbarhetsdimensionerna om social, ekonomisk och miljömässig hållbarhet. 
Med vision 2030 som grund kommer vi arbeta intensivt med 
hållbarhetsfrågorna i all vår verksamhet.  

Yrkanden 
Inga Westlund (V) yrkar bifall till motionen. 
 
Ordförande Ulrika Liljeberg (C) yrkar avslag till motionen. 
 
Beslutsgång 
Ordföranden ställer yrkandena mot varandra och finner att allmänna 
utskottet beslutar att avslå motionen.  
 
Beslutsunderlag 
Motion från Vänsterpartiet, 2021-10-22 
Motionssvar, daterat 2022-04-12 
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Allmänna utskottets förslag till kommunstyrelsen för beslut i 
kommunfullmäktige 

1. Avslå motionen 

Beslutet skickas till 
Kommunstyrelsen 
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§ 57 Dnr 2022/148 

Barn/ungas aktiviteter under vår/sommar 2022 

Beskrivning av ärendet 
Allmänna utskottet beslutade den 14 februari § 21 att ge kommundirektören i 
uppdrag att samordna aktiviteter under helger under våren och sommaren 
2022.  
 
På dagens möte informerar kommundirektör, Caroline Smitmanis Smids, att  
det är klart med aktiviteter under påsk och valborg.  
Förvaltningen håller på att utse en samordnare som ska arbeta med att 
samordna aktiviteter under sommaren.  

Allmänna utskottets beslut 
1. Lägga informationen till handlingarna och avsluta uppdraget. 

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

Allmän information 

Beskrivning av ärendet 
Tf sektorchef, Ann-Charlotte Zackrisson, informerar: 

• Verksamhetsstöd 
Sektorn har mycket fokus på säkerhets- och beredskapsarbete, IT-
säkerhet samt att färdigställa olika planer och program som 
personalpolitiska programmet och kompetensförsörjningsplaner.  

Allmänna utskottets beslut 
1. Lägga informationen till handlingarna. 

Beslutet skickas till 
Tf sektorschef/ekonomichef Ann-Charlotte Zackrisson 
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12 § 54 Revisionsrapport – granskning av kommunens resursfördelningsmodell 
13 § 55 Bygdemedel 2022 
14 § 56 Svar på motion om att utlysa klimatnödläge samt tillsätta en 


fullmäktigeberedning i frågan 
15 § 57 Barn/ungas aktiviteter under vår/sommar 2022 
16 § 58 Allmän information 
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§ 44 Dnr 2021/1289 


Information om större plan- och byggärenden 2022 


Beskrivning av ärendet 
Sektorchef samhällsutveckling, Åke Sjöberg, informerar om följande: 
 
Pågående detaljplaner 
Sektor samhällsutveckling arbetar med ett större antal stora detaljplaner. 
Planer som är av stor vikt för att kunna fortsätta växa och expandera som 
kommun. Pågående detaljplaner är bland annat Lummerhöjden, Limsjöänget, 
Moskogsvägen, containerterminal Insjön och Djura skola. 
 
Planerade detaljplaner 
Sektor samhällsutveckling planerar att påbörja ett antal detaljplaner till 
hösten, bland annat Tunsta och Rosen västra.  


Allmänna utskottets beslut 
1. Lägga informationen till handlingarna. 


Beslutet skickas till 
Sektorchef samhällsutveckling Åke Sjöberg 
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§ 45 Dnr 2021/1344 


Revisionsrapport Leksands kommun - Föreningbidrag - 
återrapportering 


Beskrivning av ärendet 
Under 2021 genomförde KPMG en granskning av Leksands kommuns 
föreningsbidrag. Ett antal brister identifierades såsom avsaknad av 
tillräckliga rutiner och uppföljning av bidragen. Leksands kommun har tagit 
till sig av de identifierade bristerna och har under våren 2022 påbörjat arbetat 
för att förbättra rutiner, styrdokument och uppföljning i relation till 
föreningsbidragen.  


Beslutsunderlag 
Tjänsteutlåtande daterat 2022-03-18 
Beslut kommunfullmäktige 2022-02-14 § 8 


Allmänna utskottets beslut 
1. Lägga informationen till handlingarna 


Beslutet skickas till 
Kulturchef Pär Ohlsson 
Fritidschef Torkel Holst 
Sektorchef samhällsutveckling Åke Sjöberg 
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§ 46 Dnr 2022/264 


Policy föreningsbidrag Leksands kommun 


Beskrivning av ärendet 
2012 beslutades kommunfullmäktige om policy och riktlinjer för stöd till 
kommunens föreningar. Då tio år har gått sedan dessa antogs finns behov av 
att se över relevansen av policyn och säkerställa att den är i linje med övriga 
relevanta styrdokument.  
I november 2021 fastställdes en ny vision för Leksands kommun. Visionen 
redogör för vad som ska uppnås fram till år 2030 och anger riktningen för 
kommunens framtida arbete. Ett väl fungerande föreningsliv främjar det 
demokratiska samhället, erbjuder kommunens medborgare en meningsfull 
fritid samt bidrar till inkludering. En bredd av föreningar är positivt för 
kommunens invånare och besökare.  
Behovet av att se över stödet till kommunens föreningar och de bidrag 
kommunen ger har aktualiserats ytterligare i samband med genomförd 
revision som pekade på ett antal brister i nuvarande policy och riktlinjer samt 
rutiner, dokumentation och uppföljning av bidragen. Den nya policyn har 
tagit i beaktning de rekommendationer revisionen hade.  


Sektorns/avdelningens bedömning 
Nuvarande policy och riktlinjer för Leksands kommun behöver revideras och 
sektorn bedömer att de saker som behöver ändras och förtydligas är av sådan 
omfattande karaktär att en ny policy krävs.  
Policyn och riktlinjerna behöver tydligare vara separerade. De krav som 
ställs på föreningarna ska så långt det går vara lika för alla typer av 
föreningar och bidrag, smärre variationer kan förekomma. Detta kommer 
tydliggöras i riktlinjer som föreslås antas av allmänna utskottet. I första hand 
kommer ansökningsförfarandet ske via digital tjänst och samtliga föreningar 
ansöker inom samma ansökningsperiod. Policyn styr stödet till alla former 
av föreningar i Leksands kommun, oavsett inriktning på verksamheten.  
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.  
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Beslutsunderlag 
• Tjänsteutlåtande daterat 2022-03-16 


• Förslag till policy föreningsbidrag Leksands kommun  


Allmänna utskottets förslag till kommunstyrelsen för beslut i 
kommunfullmäktige 


1. Anta ”Policy för stöd till föreningar i Leksands kommun” i enlighet 
med förslaget, att gälla från 1 januari 2023. 


2. Nuvarande gällande ”Policy och riktlinjer för stöd till föreningar och 
organisationer” antagen av kommunstyrelsen 2012-11-12 § 176” 
upphör att gälla den 31 december 2022.  


3. Uppdra till förvaltningen att ta fram förslag till revidering av 
kommunstyrelsens delegeringsordning i enlighet med policyn under 
2022. 


4. Uppdra till förvaltningen att ta fram förslag till riktlinjer till antagen 
policy samt hantering av tidigare beslut under 2022.  


Beslutet skickas till 
Kommunstyrelsen 
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§ 47 Dnr 2022/393 


Ansökan om stöd  för Himlaspelets 80-årsjubileum 


Beskrivning av ärendet 
Ansökan från Föreningen Himlaspelet om bidrag till jubileumsfirande har 
inkommit till Leksands kommun.  
Föreningen Himlaspelet vill under vecka 27 utöver själva framförandet av 
Himlaspelet också anordna ett antal andra aktiviteter såsom 
kulturvandringar, bussturer i Himlaspelets spår, föreläsningar med mera. 
Syftet med de planerade aktiviteterna är att lyfta fram Himlaspelets budskap.  
Den totala budgeten är satt till 600 000 kronor varav 45 % beräknas täckas 
av biljettintäkter och resterande medel söks från samarbetspartners. Ansökan 
till Leksands kommun uppgår till 100 000 kronor.  


Sektorns/avdelningens bedömning 
Himlaspelet har varit en del av Leksands kulturarv och varumärke sedan 
1941. Det har stor betydelse för Leksands invånare, ”alla” vet vad 
Himlaspelet är och har på något sätt varit inblandade genom åren, antingen 
som medverkande eller publik.   
 
Det är viktigt att visa att ett jubileum som engagerar flera rikskända 
skådespelare också har stöd från kommunen. Jubileet skapar arbetstillfällen 
för många lokala kulturutövare. Merparten av den totala budgeten går 
tillbaka till Leksands kulturnäring.  
 
Jubileumsfirandet har potential att bli en markör för hur Himlaspelets väg 
framåt ska se ut, med mer fokus på budskapet och ett större engagemang i 
aktiviteter för barn och unga. 


Beslutsunderlag 
Ansökan om stöd - samarbetspartnerskap - för Himlaspelets 80-årsjubileum  
Tjänsteutlåtande daterat 2022-03-29 


Allmänna utskottets förslag för beslut i kommunstyrelsen 
1. Bevilja 60 000 kronor i bidrag 2022. 
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Beslutet skickas till 
Kommunstyrelsen 
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§ 48 Dnr 2022/382 


Ansökan om bidrag till Folkmusikens Hus 
Stämmovecka 


Beskrivning av ärendet 
Folkmusikens hus har inkommit med en ansökan till Leksands och Rättviks 
kommuner om ett bidrag för att genomföra en så kallad stämmovecka.  
Man ämnar under vecka 27 genomföra en rad olika aktiviteter med 
folkmusiken som utgångspunkt. Ambitionen är att erbjuda ett brett spektrum 
av musik och stilar. Man planerar stämmor, konserter, bystugedanser, kurser 
med mera.  
För att kunna genomföra den planerade stämmoveckan behövs kommunalt 
engagemang.  


Sektorns/avdelningens bedömning 
Ambitionen är att delvis fylla det tomrum som uppstått efter Musik vid 
Siljan och att skapa reseanledningar för en större grupp 
folkmusikintresserade. Rättviks kommun kommer inom kort att besluta om 
ett bidrag på 100 000 kronor till stämmoveckan. Bedömningen är att 
stämmoveckan har goda förutsättningar att lyckas med sina ambitioner och 
därmed bidra till besöksnäringen och den lokala handeln.  
Stämmoveckan skapar många arbetstillfällen för en grupp kulturutövare som 
drabbats hårt av pandemin. Södra Siljansbygden är ett nationellt centrum för 
traditionsmusik men saknar sedan några år tillbaka en organiserad 
sommarsatsning där stämmoveckan kliver in och vidareutvecklar det lokala 
kulturarvet. De planerade aktiviteterna har ett stort fokus på Leksand som 
arrangörsort. 
Detta är ett engångsbelopp som beviljas för 2022. Eventuell vidare 
finansiering ska diskuteras med Folkmusikens Hus, regionen och Rättviks 
kommun efter återrapport om utfallet av stämmoveckan 2022. 


Beslutsunderlag 
Ansökan daterad 2021-01-28 
Programförslag daterad 2022-03-04 
Tjänsteutlåtande daterat 2022-03-29 
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Allmänna utskottets förslag för beslut i kommunstyrelsen 
1. Bevilja bidrag enligt ansökan med 100 000 kronor för 2022. 
2. Bidraget gäller under förutsättning att Rättviks kommun beviljar 


samma summa. 
3. Stämmoveckan ska utvärderas.  


Beslutet skickas till 
Kommunstyrelsen 
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§ 49 Dnr 2016/716 


De enskilda vägarna i Leksands kommun 


Beskrivning av ärendet 
Kommundirektör, Caroline Smitmanis Smids, informerar om arbetet med 
enskilda vägar. Kommunen har haft informationsmöten med flera byar och 
har flera möten inplanerade framöver. Arbetet går enligt plan.  


Allmänna utskottets beslut 
1. Lägga informationen till handlingarna.  
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§ 50 Dnr 2022/263 


Kriget i Ukraina 


Beskrivning av ärendet 
Kommundirektör, Caroline Smitmanis Smids, informerar om hur 
förvaltningen behandlar kriget i Ukraina och det förändrade säkerhetsläget. 
 
I Leksands kommun har hittills 29 personer beviljats uppehållstillstånd enligt 
massflyktsdirektivet. 
 
Det pågår en dialog i Dalarnas kommuner gällande fördelning av ukrainska 
flyktingar. Förslaget är att Leksands kommun ska ta emot 185 personer.  


Allmänna utskottets beslut 
1. Lägga informationen till handlingarna.  


Beslutet skickas till 
Kommundirektör Caroline Smitmanis Smids 
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§ 51 Dnr 2022/332 


Riktlinjer för informationssäkerhet 


Beskrivning av ärendet 
Enligt god praxis och rekommendationer från revisionen och MSB ska 
kommunen upprätta riktlinjer för informationssäkerhet. Syftet med 
riktlinjerna är att ge översiktlig information kring hur 
informationssäkerhetsarbete ska bedrivas i kommunen såväl som 
ansvarsförhållanden. Utifrån riktningen i riktlinjerna ska rutiner tas fram 
med mer specifika anvisningar.   


Sektorns/avdelningens bedömning 
Det är nödvändigt att kommunen har riktlinjer för informationssäkerhet. Om 
det saknas kan det innebära en otydlighet i ansvarsförhållanden och riktning 
rörande informationssäkerhetsarbetet i Leksands kommun och leda till sämre 
informationssäkerhet.  


Beslutsunderlag 
Tjänsteutlåtande  - Riktlinjer för informationssäkerhet i Leksands kommun, 
2022-03-14 
Riktlinjer för informationssäkerhet i Leksands kommun.  


Allmänna utskottet förslag för beslut i kommunstyrelsen 
1. Anta riktlinjer för informationssäkerhet i Leksands kommun.  


Beslutet skickas till 
Informationssäkerhetssamordnare Andrew Tutt-Wixner  
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§ 52 Dnr 2022/56 


Inbjudan till medfinansiering Leader 2023 - 2030 


Beskrivning av ärendet 
Leksands kommun tillsammans med Borlänge, Falun, Gagnef, Malung-
Sälen, Mora, Orsa, Rättvik, Vansbro och Älvdalens kommuner har sedan 
2016 ingått i Leader Dalälvarnas utvecklingsområde.  
 
Leksands kommuns andel av medfinansieringen i projektet har varit: 
- 2016–2022: 2 698 979 kronor uppdelat på 7 år, d.v.s. 385 568 kronor per år 
- 2023–2024: 724 100 kronor uppdelat på 2 år, dvs 362 050 kronor per år.   
  Beviljat KS 2021-06-16 §74 
Sammanlagt har Leksands kommun genom tidigare beslut medfinansierat 
Dalarnas Utvecklingsområde med 3 423 079 kronor.  
Ett erbjudande finns nu att ingå i Leaderområde 2023–2030 för att stimulera 
utveckling av landsbygden i EU:s medlemsländer. Syftet med Leader är att 
genom finansiering av projekt stimulera aktörer såsom föreningar, företag i 
samverkan, organisationer och kommuner att utveckla idéer som främjar 
utveckling och skapar arbetstillfällen på landsbygden.  
 
En viktig del är kommunernas obligatoriska medfinansiering, genom den kan 
godkända projekt finansieras fullt ut, vilket underlättar för projektägare att 
kunna genomföra sina idéer.  
 
Förslaget till strategi bygger på Dalastrategin och befintliga planer inom 
varje kommun. Förslaget till övergripande vision lyder: ”En tilltalande 
landsbygd där samarbete lönar sig och nyfikenhet ska ge en hållbar tillväxt 
på djupet.” För att följa visionen och nå uppsatta mål föreslås att insatserna 
skall riktas till tre insatsområden 
1. Livsmiljöer och lokalt engagemang  
2. Digitalisering, infrastruktur och service  
3. Hållbart näringsliv och en livskraftig landsbygd 
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Sektorns/avdelningens bedömning 
Möjligheten att skapa tillväxt, utveckling och förnyelse genom samordnade 
insatser är bra. För att realisera enskilda projekt är finansieringen direkt 
avgörande om de ska bli verklighet eller inte. Genom DUO har sammantaget 
betydande belopp tillskapats för att finansiera olika projekt fördelade i de tio 
kommunerna. 
Med delaktighet, transparens, förankring, kommunikation och 
återrapportering föreslås en medfinansiering med 2 699 000 vilket motsvarar 
539 800 årligen under perioden 20225-2029. 


Beslutsunderlag 
Tjänsteutlåtande daterat 2022-03-30 
Bilaga 1. Erbjudande om deltagande i Leaderperiod 2023–2030 
Bilaga 2. Lokal utvecklingsstrategi för Dalälvarnas utvecklingsområde -   
sammanfattning 


Allmänna utskottets förslag för beslut i kommunstyrelsen 
1. Att ingå i Leaderområdet 2023 – 2030 genom medlemskap och 


finansiering i den ideella föreningen (under förutsättning att övriga 
nio kommuner deltar). 


2. Medfinansiering sker med högst 2 699 000 kronor att utbetalas med 
en femtedel under åren 2025–2029. 
Medfinansiering för åren 2023–2024 är tidigare beslutat. 


3. Medfinansiering för perioden 2025–2029 ska arbetas in i 
budgetarbetet för perioden. 


Beslutet skickas till 
Kommunstyrelsen 
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§ 53 Dnr 2021/1343 


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


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


• Granskning avseende kommunens lönehantering, år 2016 
- Säkerställa skriftliga rutiner för signering av utbetalning hos bank. 
- Säkerställa att intern kontrollplan fastställs i enlighet med  
  reglementet. 
- Säkerställa skriftliga rutiner som stöd för chefer vid godkännande  
  av utanordningslista. 


• Granskning avseende delegering och återrapportering av 
delegeringsbeslut, år 2017 
- Ytterligare förtydliga ärendena Farmorsprincipen samt  
   Förhandlingsrätt i delegeringsordningen. 


• Granskning av hemtjänst, år 2018 
- Se över arbete med resursplanering inom den kommunala  
  hemtjänsten. 


På dagens möte redovisas vad som har gjorts och vad som planeras att göras 
inom respektive område. 


Beslutsunderlag 
Tjänsteutlåtande 2022-03-18 
Beslut kommunfullmäktige 2022-02-14 § 9 


Allmänna utskottets beslut 
1. Lägga informationen till handlingarna.  







SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 
2(2) 


Sammanträdesdatum 
2022-04-19 


 
  


Allmänna utskottet   
 


 
 Utdrag bestyrks 
  


 


 
Beslutet skickas till 
Tf sektorchef verksamhetsstöd Ann-Charlotte Zackrisson 
Socialchef Ulrika Gärdsback 
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§ 54 Dnr 2022/190 


Revisionsrapport – granskning av kommunens 
resursfördelningsmodell 


Beskrivning av ärendet 
KPMG har på uppdrag av de förtroendevalda revisorerna i Leksands 
kommun och lekmannarevisorerna granskat om kommunens 
resursfördelningsmodell är ändamålsenlig.  
Revisorernas sammanfattande bedömning är att kommunens 
resursfördelningsmodell inte fullt ut är ändamålsenlig. Revisorerna bedömer 
att det saknas en tydlig koppling mellan kommunfullmäktiges mål och 
resursfördelningen i kommunen. Vidare konstaterar revisorerna att den 
politiska viljan också läggs fram sent i budgetprocessen (efter 
verksamheterna lämnat budgetförslaget). 
Revisorerna bedömer att de variabler som används för resursfördelning inom 
utbildningssektorn och den sociala sektorn till stor del är ändamålsenliga. 
Däremot efterlyser revisorerna en kommunövergripande resursfördelnings-
modell som omhändertar samtliga verksamhetsområden.  
Mot bakgrund av granskningen rekommenderar revisorerna 
kommunstyrelsen att: 


• ta ut riktningen/prioritera inför kommande års budget  


• se över möjligheten att ta fram styrande dokument som fastslår hur 
kommunen avser att hantera fördelningen av resurser för samtliga 
kommunens verksamheter  


• se över möjligheterna att ta fram en kommunövergripande 
resursfördelningsmodell som täcker in samtliga av kommunens 
verksamhetsområden  


• koppla ihop kommunfullmäktiges mål med fördelning av resurser  


Sektorns/avdelningens bedömning 
Förvaltningen har tagit del av revisorernas granskning som ger ett underlag 
inför förvaltningens pågående utvecklingsarbete. Förvaltningen delar dock 
inte fullt ut bilden gällande behovet av en övergripande 
resursfördelningsmodell för kommunens samtliga verksamhetsområden. Det 
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är positivt att revisorerna bedömer att de modeller som används inom 
utbildningssektorn och sociala sektorn är ändamålsenliga. Dessa två sektorer 
står för ca 78 % av förvaltningens driftskostnader. Räknas även kost och 
lokalvården in där vi har resursfördelningsmodeller återstår endast en mindre 
del av kommunens verksamhet för vilka det kan vara svårt att hitta nycklar 
och parametrar att fördela resurserna utifrån. Även inom de två stora 
sektorerna görs kompletteringar och avsteg löpnade då det är svårt att enbart 
arbeta med parametrar i en modell då behoven och verksamheterna ständigt 
förändras. Vi delar dock bedömningen att principer och riktlinjer kring 
resursfördelningen bör klargöras i en övergripande modell för hela 
kommunen, snarare än modeller för samtliga verksamhetsområden.  
Kommunfullmäktige gav förvaltningen i uppdrag att ta fram en ny 
styrmodell under 2022. Detta arbete kommer i stor utsträckning svara på 
merparten av rekommendationerna som revisorerna ger.  


• Styrmodellen för Leksands kommun ska fortsatt bygga på mål- och 
resultatstyrning. Styrmodellen ska omfatta både planering och 
uppföljning av verksamheten. 


• Styrmodellen ska utgå från en målstruktur med långsiktiga 
strategiska inriktningsmål som bryts ned till årliga mål och riktade 
uppdrag. 


• Styrmodellen ska kunna hantera alla typer av styrning. Styrning kan 
ske med till exempel lagstiftning, regler, riktlinjer, principer, policys, 
vision, värderingar, mål, uppdrag, m.m. 


• Styrmodellen ska innehålla en beskrivning av rollfördelning och 
definitioner av ingående begrepp som exempelvis nyckeltal och 
indikatorer. 


Som en del i styrmodellen ska även principerna för resursfördelningen och 
ekonomistyrning tydliggöras.  


Beslutsunderlag 
Tjänsteutlåtande daterat 2022-04-01 
Revisionsrapport från KPMG Granskning av resursfördelning 
Missiv revisionsrapport daterat 2022-02-16 


Allmänna utskottets förslag till kommunstyrelsen för beslut i 
kommunfullmäktige 


1. Uppdra åt förvaltningen att inom ramen för uppdraget med att ta fram 
en ny styrmodell beakta granskningens rekommendationer.  
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Beslutet skickas till 
Kommunstyrelsen 
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§ 55 Dnr 2022/357 


Bygdemedel 2022 


Beskrivning av ärendet 
Länsstyrelsens enhet för landsbygd och tillväxt delar ut bidraget 
Bygdemedel (vattenregleringsfonder). Detta bidrag kan sökas för att 
förbättra den allmänna livsmiljön för medborgarna i de kommuner som 
berörs av vattenregleringspåverkan i sjösystemet.  
Bidraget kan sökas av vem som helst men ska enligt en kommunal 
beredningsgrupp kunna relateras till vattenregleringsskador. Länsstyrelsen 
tar stor hänsyn till kommunens bedömning och utlåtande när de beslutar om 
utbetalning av medel.  
Det tillgängliga bidragsbeloppet för Leksands kommun 2022 gällande 
ansökningar av bygdemedel är 120 000 kronor.  


Sektorns/avdelningens bedömning 
Länsstyrelsen har tagit emot två ansökningar till Siljans- och 
Snesen/Flatensjöarnas regleringsfond för 2022. Båda ansökningarna kommer 
från Grytnäs by samfällighet.   
Den ena ansökan är på 75 000 kronor och kan relateras till 
vattenregleringsskador och den andra ansökan är på 37 000 kronor och kan 
relateras till tillgänglighetsperspektivet och är således en nytta för bygden.  


Beslutsunderlag 
- Tjänsteutlåtande daterat 2022-03-23 
- Ansökan 1 bygdemedel Grytnäs by samfällighet 
- Ansökan 2 bygdemedel Grytnäs by samfällighet 


Allmänna utskottets förslag för beslut i kommunstyrelsen 
1. Rekommendera Länsstyrelsen att tilldela Grytnäs by samfällighet 


75 000 kronor i bidrag avseende vattenreglering och 37 000 kronor i 
bidrag avseende tillgänglighetsanpassning.  
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Beslutet skickas till 
Kommunstyrelsen 
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§ 56 Dnr 2021/1351 


Svar på motion om att utlysa klimatnödläge samt 
tillsätta en fullmäktigeberedning i frågan 


Beskrivning av ärendet 
Vänsterpartiet har i en motion till kommunfullmäktige den 8 november 2021 
föreslagit att Leksands kommun ska besluta om att utlysa klimatnödläge 
samt att en fullmäktigeberedning ska tillsättas med syftet att ta fram en plan 
för åtgärder som Leksands kommun kan göra för att motverka 
klimatförändringarna. 


Sektorns/avdelningens bedömning 
Vår planet befinner sig i ett allvarligt läge, precis som det konstateras i 
motionen. Klimatet förändras och Leksands kommun behöver ta sin del av 
ansvaret för att minska klimatavtrycken vi behöver också klimatanpassa vår 
kommun inför framtida extremväder så som värmeböljor och stora mängder 
nederbörd. 
I motionen föreslår Vänsterpartiet att kommunen ska utlysa klimatnödläge 
men de preciserar inte närmare vad det innebär och vilka konkreta 
handlingar ett sådant utlysande skulle medföra mer än en symbolisk 
handling. Klimatnödlägets innebörd är heller inte legalt definierad, ett 
utlysande skulle således kunna innebära att utrymme för olika tolkningar vad 
gäller ansvar och åtgärder uppstår. Det föreligger också en risk att 
förväntningar på kommunen skapas som ligger utanför dess kompetens och 
rådighet. 
Kommunen kan på ett långsiktigt, tydligt och konkret sätt arbeta för att 
minska den egna belastningen på klimatet samt främja invånares, företags 
och organisationers möjligheter att göra egna hållbara val. I dagsläget arbetar 
kommunen med klimatfrågorna i hela vår organisation bland annat har vi 
ställt om vår fordonsflotta till fossilfria drivmedel dels genom att investera i 
elbilar men inte minst genom att köra befintliga fordon på HVO istället för 
diesel. Tillsammans med Leksandsbostäder AB har vi genomfört ett stort 
energieffektiviseringsprojekt, projektet har lett till att värmeförbrukningen 
minskade med 23% och elförbrukningen minskade med 17% i de 
kommunala fastigheterna. 
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Vad gäller våra nybyggda fastigheter så investerar vi i solceller och andra 
miljövänliga och smarta lösningar som marknaden kan erbjuda för att 
reducera vår klimatpåverkan.  
Syftet med den av Vänsterpartiet föreslagna fullmäktigeberedningen är att ta 
fram en plan för åtgärder som Leksands kommun kan göra för att motverka 
klimatförändringarna. 
Det pågår redan ett omfattande arbete med kommunens kommande 
miljömål, ett arbete som har varit föremål för en informations- och 
workshopförmiddag den 24 januari 2021. Samtliga partier representerade i 
kommunfullmäktige var inbjudna att delta och genomförde det som delvis 
kan tolkas in i motionens andemening med en fullmäktigeberedning.  
 
Vi ser dock risker med att tillsätta en regelrätt fullmäktigeberedning som har 
till syfte att åstadkomma det som redan görs inom ramen för arbetet med nya 
kommunala miljömål. De nya målen kommer behandlas av kommunens 
politiker och så småningom antas i kommunfullmäktige. Ett tillsättande av 
en ny fullmäktigeberedning skulle försena och underminera det pågående 
arbetet. Vår bedömning är därför att fokus bör ligga på den befintliga 
process som pågår och inte skapa nya sidospår.  
 
Slutligen kan konstateras att kommunfullmäktige antagit en ny vision - 
vision 2030. Den nya visionens grund utgår från de tre 
hållbarhetsdimensionerna om social, ekonomisk och miljömässig hållbarhet. 
Med vision 2030 som grund kommer vi arbeta intensivt med 
hållbarhetsfrågorna i all vår verksamhet.  


Yrkanden 
Inga Westlund (V) yrkar bifall till motionen. 
 
Ordförande Ulrika Liljeberg (C) yrkar avslag till motionen. 
 
Beslutsgång 
Ordföranden ställer yrkandena mot varandra och finner att allmänna 
utskottet beslutar att avslå motionen.  
 
Beslutsunderlag 
Motion från Vänsterpartiet, 2021-10-22 
Motionssvar, daterat 2022-04-12 
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Allmänna utskottets förslag till kommunstyrelsen för beslut i 
kommunfullmäktige 


1. Avslå motionen 


Beslutet skickas till 
Kommunstyrelsen 
 
 
 







SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 
1(1) 


Sammanträdesdatum 
2022-04-19 


 
  


Allmänna utskottet   
 


 
 Utdrag bestyrks 
  


 


§ 57 Dnr 2022/148 


Barn/ungas aktiviteter under vår/sommar 2022 


Beskrivning av ärendet 
Allmänna utskottet beslutade den 14 februari § 21 att ge kommundirektören i 
uppdrag att samordna aktiviteter under helger under våren och sommaren 
2022.  
 
På dagens möte informerar kommundirektör, Caroline Smitmanis Smids, att  
det är klart med aktiviteter under påsk och valborg.  
Förvaltningen håller på att utse en samordnare som ska arbeta med att 
samordna aktiviteter under sommaren.  


Allmänna utskottets beslut 
1. Lägga informationen till handlingarna och avsluta uppdraget. 


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


Allmän information 


Beskrivning av ärendet 
Tf sektorchef, Ann-Charlotte Zackrisson, informerar: 


• Verksamhetsstöd 
Sektorn har mycket fokus på säkerhets- och beredskapsarbete, IT-
säkerhet samt att färdigställa olika planer och program som 
personalpolitiska programmet och kompetensförsörjningsplaner.  


Allmänna utskottets beslut 
1. Lägga informationen till handlingarna. 


Beslutet skickas till 
Tf sektorschef/ekonomichef Ann-Charlotte Zackrisson 
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