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Ärendelista 
 

 § 22 Rapportering avseende om-  och tillbyggnad av Tibble särskilda boende 
 § 23 Detaljplan och exploatering för Norra Käringberget (Noret 2:27 mfl.) - 

Lummerhöjden 
 § 24 Information om större plan- och byggärenden 2021 
 § 25 Framtidens styrning, ledning och organisation av kommunens fastigheter, 

gata/park och bostadsbolag - fastighetsutredning 
 § 26 Information om covid-19 vaccin 
 § 27 Yttrande - Granskning av internprissättning inom kommunen 
 § 28 Framtagande av ny vision för Leksands kommun 
 § 29 Begäran om förtida lösen av anläggningsarrende – Tällbergsbyarnas Golfklubb 
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 § 31 Inriktning inför livsmedelsupphandling 
 § 32 Redovisning av inkomna synpunkter och klagomål för sektor verksamhetsstöd 

kvartal 4/2020 
 § 33 Information 
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§ 22 Dnr 2016/625 

Rapportering avseende om- och tillbyggnad av Tibble 
särskilda boende 

Beskrivning av ärendet 
Vid dagens sammanträde informerar projektledare Nina Lehtonen och 
Anders Backhans från Backhans Consulting AB om arbetet med om- och 
tillbyggnaden av Tibble särskilda boende. 

 Hela huset är tätt och innerväggar är uppreglade. 

 Provisorisk värme finns för att starta uttorkning av betongen. 

 Bygget är ca en vecka efter tidplanen p.g.a. covid-19. Tidplanen 
beräknas dock hålla. 

 Solceller förbereds för framtida möjligheter att lagra överskottsenergi 
(EnergyHub). 

 Budgeten för projektet beräknas hållas. 

 Vi har sökt investeringsstöd och inväntar besked från Länsstyrelsen. 
Troligen kommer det tidigast i december 2021. 

 Hyresförhandling med hyresgästföreningen pågår. 

Allmänna utskottets beslut 
1. Lägga informationen till handlingarna. 

Beslutet skickas till 
Socialchef Ulrika Gärdsback 
Projektledare Nina Lehtonen
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§ 23 Dnr 2017/225 

Detaljplan och exploatering för Norra Käringberget 
(Noret 2:27 mfl.) - Lummerhöjden 

Beskrivning av ärendet 
Vid dagens sammanträde informerar sektorchef samhällsbyggnad Åke 
Sjöberg, stadsarkitekt Anna Ograhn, näringslivsutvecklare Brita Klingberg 
och projektledare exploatering Frida Lacis om hur arbetet med detaljplan och 
exploatering framskrider när det gäller kommunens nya bostadsområde 
Lummerhöjden.  
Området uppförs i fyra etapper med blandade boendetyper. Området 
beräknas innehålla ca 280 boenden. Det finns ett intresse för området och 
redan idag har kommunen fått förfrågningar om tomt- och bostadskö till 
området.  
För området håller en detaljplan på att arbetas fram samtidigt som arbete 
pågår med exploatering.  

Allmänna utskottets beslut 
1. Lägga informationen till handlingarna. 

Beslutet skickas till 
Sektorchef samhällsbyggnad Åke Sjöberg 
Plan- och kartchef Malin Bengtsson 
Stadsarkitekt Anna Ograhn 
Näringslivschef Per Strid 
Näringslivsutvecklare Brita Klingberg 
Projektledare exploatering Frida Lacis 
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§ 24 Dnr 2020/1419 

Information om större plan- och byggärenden 2021 

Beskrivning av ärendet 
Vid dagens sammanträde informerar samhällsbyggnadschef Åke Sjöberg 
om: 

 När det gäller detaljplan för Åkerö brofäste ska en konsekvens-
beskrivning arbetas fram som beskriver hur planen påverkar den 
kulturmiljö som redan finns. 

 Detaljplan för Limsjöänget – inväntar besked från mark- och 
miljödomstolen. 

 Översiktsplan. 

 Bygget av sporthall i Leksand. 

 Upphandling av släntförstärkning för Åkersön. 

 Dialog ska föras med intresseföreningen när det gäller Åhlbybadet i 
Insjön. 

Allmänna utskottets beslut 
1. Lägga informationen till handlingarna 

Beslutet skickas till 
Samhällsbyggnadschef Åke Sjöberg
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§ 25 Dnr 2019/42 

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

Beskrivning av ärendet 
Vid kommunstyrelsens sammanträde den 11 mars 2019, § 20, beslutades att 
uppdra till förvaltningen att bl.a. utreda och föreslå det lämpligaste sättet att 
organisera kommunens fastigheter och vid behov komma med förslag för att 
renodla och utveckla Leksandsbostäder som ett bostadsbolag. 
Under 2019 och 2020 har utredning pågått och delredovisades i 
krisledningsnämnden i maj 2020. Ansvariga för utredningens slutliga rapport 
är samhällsutvecklingschef Åke Sjöberg och VD Leksandsbostäder AB 
Anders Eklund. 
Leksands kommun med dess helägda bolag är en koncern. I den kontexten är 
Leksandsbostäder AB att betrakta som ”en del av kommunen”. Översyn av 
vilka kompetenser som finns inom koncernen och hur vi bäst kan nyttja dem 
har genomförts. Samtidigt behöver rollerna renodlas för att vi ska bli än mer 
effektiva i vårt arbetssätt. Det kräver att vi samarbetar för att tillsammans 
lyckas med uppdraget och är en förutsättning för en effektiv organisation. 
  
Under utredningen har en gemensam målbild växt fram och processen har 
fört kommunen och Leksandsbostäder AB mot en samsyn om hur en bra 
verksamhet kan göras ännu bättre och effektivare. 

Sektor samhällsutveckling och Leksandsbostäder AB:s 
bedömning 
Genom att samordna verksamheten till Leksandsbostäder AB, såväl personal 
som material och fordon, och samtidigt införa dialog- och prioriteringsmöten 
mellan kommunen och Leksandsbostäder AB anser vi verksamheten rustad 
för framtidens krav om effektivisering.  Vi anser att Leksandsbostäder har en 
organisation för att kunna landa denna förändring och tillsammans med 
kommunen bygga upp en samlad och effektiv verksamhet.  
Genom att se koncernnyttan har vi möjlighet att prioritera uppdragen så att 
maximal nytta uppnås.  
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Tydlighet om vad som ska prioriteras i verksamheten görs via dialog- och 
prioriteringsmöten som införs för såväl fastighetssidan som inom utemiljö. I 
de mötena ligger också uppföljning av verksamheterna samt planering och 
samordning av investeringar. 
Gatuchef respektive fastighetschef på Leksandsbostäder AB får uppdraget att 
bygga upp sina utökade verksamheter och samordna befintlig personal till 
fungerande team. Verksamheten ska också öppna upp för ett tydligt 
samarbete med arbetsmarknadsenheten (AME) och vara öppen för att ta 
emot praktikanter och tillfälliga tjänster. 
Tillsättande av en tjänst som lokalstrateg som blir ansvarig för 
lokalförsörjningsplan blir viktig.  Lokalstrategen ska se till verksamheternas 
bästa med ändamålsenliga lokaler samtidigt som helhetens fastighets-
ekonomi hålls i och där finns förutsättningar för en effektivisering av vårt 
lokalnyttjande.  

Finansiering 
Bedömningen är att sammanslagningen kan göras inom befintlig budget men 
att budgeten måste långsiktigt förstärkas för tjänsten som lokalstrateg. 
Fordon och utrustning ska Leksandsbostäder AB köpa av kommunen till 
bokfört värde och leasingavtal övertas där det är aktuellt. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteutlåtande från samhällsbyggnadschef Åke Sjöberg och VD 
Leksandsbostäder AB Anders Eklund, daterat 2021-01-28 
Slutrapport - utredning av framtidens styrning, ledning och organisation av 
kommunens fastigheter, Gata/park och bostadsbolag 

Allmänna utskottets förslag för beslut i kommunstyrelsen 
1. Ge förvaltningen i uppdrag att i samverkan med Leksandsbostäder AB 

genomföra förändringar i enlighet med utredningen. 
2. Återrapportering av genomförandeprocessen ska ske till allmänna 

utskottets sammanträden. 

Beslutet skickas till 
Kommunstyrelsen
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§ 26 Dnr 2021/160 

Information om covid-19 vaccin 

Beskrivning av ärendet 

Tillsammans med Region Dalarna har Leksands kommun upprättat en lista 
på vilka medarbetare som ska få covid-19 vaccin under den första fasen med 
vaccinationer. Det har framkommit att medarbetare som inte fanns med på 
listan har fått vaccin.  

Kommundirektör Caroline Smitmanis Smids informerar om att en extern 
utredning är tillsatt. Utredningen syftar till att titta bakåt och fastställa vad 
som har hänt och komma med rekommendationer om åtgärder.  

Socialchef Ulrika Gärdsback informerar om rutinerna framåt när det gäller 
covid-19 vaccinationer och den baslista som upprättats och som Region 
Dalarna (vårdcentralen) använder när de kallar personer för vaccination.  

Allmänna utskottets beslut 
1. Lägga informationen till handlingarna. 

Beslutet skickas till 
Kommundirektör Caroline Smitmanis Smids 
Socialchef Ulrika Gärdsback
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§ 27 Dnr 2020/1380 

Yttrande - Granskning av internprissättning inom 
kommunen 

Beskrivning av ärendet 
KPMG har på uppdrag av de förtroendevalda revisorerna genomfört en 
granskning av interna förehavande i syfte att säkerställa att och 
internprissättningen inom kommunen är ändamålsenlig.  
Den samlade bedömningen utifrån granskningen är att kommunstyrelsen inte 
i tillräcklig utsträckning säkerställt ändamålsenligheten gällande 
internprissättningen. Detta då det bland annat saknas mål, syfte, styrande- 
och stödjande dokument för de interna förehavandena.  
Revisionen konstaterar att det finns rutiner men att det saknas 
dokumenterade kommungemensamma regelverk och rutiner.  
Revisionen konstaterar även att de övergripande kostnaderna på ca 50 
miljoner kronor fördelas utifrån det ekonomiska utfallet för respektive 
verksamhet. Revisionen menar att fördelning utifrån utfall sannolikt innebär 
att de faktiska kostnaderna blir missvisande för respektive verksamhet.  
Mot bakgrund av granskningen rekommenderar revisorerna 
kommunstyrelsen att: 

 fastslå syfte och mål med vad de interna förehavenda förväntas bidra 
med för effekter 

 ta fram regelverk med tillhörande rutinbeskrivningar för de interna 
förehavandena 

 tydliggöra, vara transparent och kommunicera vilka parametrar som 
ingår/ska ingå i respektive interna förehavande. 

 Fördela de gemensamma/övergripenade kostnaderna utifrån faktiskt 
utnyttjande så som IT-system, centrala funktioner etc. 

Sektorns/avdelningens yttrande 
Avdelningen delar revisorernas bedömning avseende riktlinjer och rutiner 
och har sedan tidigare initierat ett arbete för att tydliggöra och dokumentera 
principer och rutiner. Stor personomsättning och begränsade 
utvecklingsresurser har dock inneburit att detta arbete blivit försenat.  
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De stora kostnaderna där avdelningen anser att ett arbete behöver göras 
redan under 2021 är kopplat till internhyror. Underlaget från 2017 är gediget 
och behöver uppdateras och ses över i grunden.  
Lokalstrategen som kommer att rekryteras under våren får en viktig roll i 
detta arbete för att också titta på incitament att effektivisera lokal-
användningen.   
När det gäller internfakturering och av mindre belopp så som AME, 
vaktmästeri etc. ses detta över för att säkerställa transparens och en enhetlig 
beräkningsgrund. Förvaltningens inriktning är dock att förenkla. Viss intern-
fakturering kan få motsatt effekt genom att verksamheten istället för att 
utnyttja samlad kompetens inom kommunen utför uppgifterna själva. Det 
finns därför skäl att försöka undvika viss internfakturering – särskilt vid 
lägre belopp. Kostnader bör dock fördelas på de verksamheter som utnyttjar 
tjänsterna. Denna parameter kommer beaktas i framtagandet av lämplig 
modell.  
Fördelningen av gemensamma kostnader sker idag enligt SCB-nyckeln och 
avdelningens bedömning att mindre kostnader även fortsättningsvis kan 
fördelas på detta sätt. Ett arbete har dock initierats för att se om andra 
parametrar kan användas. Avdelningen anser dock att det är viktigt att ta 
hänsyn till de interna admonitions- och transaktionskostnaderna då de 
interna resurserna för att förvalta en komplex modell idag saknas. 
Kommunens redovisning till SCB:s räkenskapssammanställning (RS) är idag 
mycket resurskrävande och avdelningen vill under 2021 i första hand 
prioritera arbetet med att förenkla rapporteringen och harmonisera 
kodstrukturen. Avdelningen har dock påbörjat ett arbete med att se över 
fördelningen av vissa övergripande kostnader så som exempelvis kundtjänst 
som eventuellt redan för 2020 kan fördelas mot verksamheterna enligt en 
specificerad nyckel.  
Ekonomiavdelningen är mycket hårt belastad under 2021 och arbetar 
systematiskt med att dokumentera rutiner och ta fram styrande riktlinjer 
inom en rad områden. En ändamålsenlig fördelning av interna kostnader är 
en viktig del i en fungerade ekonomistyrning. Belastningen på avdelningen 
innebär dock att andra än mer strategiska frågor prioriteras högre under 
2021, så som exempelvis arbetet med att ta fram nya finansiella mål, en ny 
investeringsprocess, samt en övergripande styrmodell. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteutlåtande daterat 2021-01-20 
Rapport från KPMG angående internprissättningen daterad 2020-11-01 
Missiv KPGM revisionens granskning av internprissättningen daterat  
2020-11-11 
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Allmänna utskottets förslag för beslut i kommunstyrelsen 
1. Anta förvaltningens yttrande som sitt eget och översända det till 

kommunens revisorer. 
2. Uppdra åt förvaltningen att återkomma med en plan för när arbetet med 

riktlinjer och rutiner. Planen ska vara klar senast 31 maj 2021. 
3. I samband med rapporteringen till SCB:s räkenskapssammanställning 

avseende verksamhetens kostnader år 2020 pröva möjligheten att fördela 
vissa kostnader baserat på faktiskt utnyttjande.  

4. Löpande återrapportera hur arbetet fortlöper och i första hand fokusera 
arbetet på de kostnader som har stor påverkan på redovisningen av 
verksamheternas kostnader. 

5. Översända förvaltningens yttrande till kommunfullmäktige för 
kännedom. 

Beslutet skickas till 
Kommunstyrelsen
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§ 28 Dnr 2021/99 

Framtagande av ny vision för Leksands kommun 

Beskrivning av ärendet 
Leksands kommuns vision ”Vision 2025” beslutades av kommunfullmäktige 
2012 och sträcker sig till år 2025. Visionen beskriver ett önskat tillstånd och 
är kommunorganisationens yttersta styrdokument och målbild. Med visionen 
som grund utformas årligen ett antal mål för att utveckla verksamheterna. 
Förvaltningen beskriver därefter i sina verksamhetsplaner hur arbetet ska gå 
till för att nå målen. Visionen är därför jämte nationell lagstiftning samt 
lokala planer och program ett viktigt verktyg för styrning, ledning och 
uppföljning. 
  
Sedan 2012 har det skett en omfattande utveckling av kommunen och 
omvärlden har genomgått stora förändringar. Utmaningarna inom miljö- och 
klimatfrågan, demografin med en åldrande befolkning, bristen på viss 
kompetens och behovet av digitalisering är några exempel på skeenden i 
omvärlden som på djupet påverkar kommunens förutsättningar. Leksands 
kommun är i behov av en ny vision som grund för den fortsatta inriktningen 
och utvecklingen av kommunens verksamheter. 

Förvaltningens bedömning 
Visionen ska tas fram med utgångspunkt i Agenda 2030 och dess tre 
dimensioner ekonomisk, social och miljömässig hållbarhet. Visionen avser 
den kommunala organisationen. Visionens värden utgör kommunens 
värdegrund. Tidshorisonten är Vision 2030. Samordning ska ske med 
framtagandet av andra planer förvaltningen har i uppdrag att påbörja under 
2021, t.ex. ny översiktsplan, nya miljömål samt ökad fokus på arbetsmiljö 
och digitalisering.  

Beslutsunderlag 
Tjänsteutlåtande från kommundirektör Caroline Smitmanis Smits, daterat 
2021-02-15 

Allmänna utskottets beslut 
1. Lägga informationen till handlingarna. 
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Beslutet skickas till 
Kommunstyrelsen 
Kommundirektör Caroline Smitmanis Smids
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§ 29 Dnr 2014/667 

Begäran om förtida lösen av anläggningsarrende – 
Tällbergsbyarnas Golfklubb 

Beskrivning av ärendet 
Tällbergsbyarnas Golfklubb (TGK) har i en skrivelse till Leksands kommun 
framfört en begäran om att i förtid lösa det anläggningsarrende som är 
skrivet mellan TGK och kommunen. Anläggningsarrendet som avses är del 
av fastigheten Plintsberg 76:7 och fastigheten Plintsberg 76:37–41 i 
Leksands kommun. Syftet med anläggningsarrendet av dessa fastigheter är 
att kunna uppföra byggnader som är relaterade till golfverksamhet. De 
fastigheter som begäran om förtida lösen avser är således inte de fastigheter 
som det i huvudsak spelas golf på. Detta arrende kvarstår, d.v.s. huvudparten 
av Plintsberg 76:7  
Anläggningsarrendet upprättades 2007-08-21 och justerades genom ett 
tilläggsavtal 2014-11-05. Av det senare framgår det att anläggningsarrendet 
löper ut 2034-12-31. 

Sektorns/avdelningens bedömning 
Näringslivsavdelningens bedömning är att det inte finns någon anledning att 
inte bifalla TGK:s begäran om förtida lösen av anläggningsarrendet för de 
aktuella fastigheterna eftersom det framgår av avtalstexten att TGK ändå 
kommer att få äganderätten av de fastigheter som avtalet avser efter att 
avtalstiden löpt ut. De villkor som i ursprungsavtalet reglerar ”om 
verksamheten skulle upphöra” bedöms inte längre vara aktuell eftersom 
Tällbergsbyarnas Golfklubb är etablerad som golfbana.     

Beslutsunderlag 
Tjänsteutlåtande från näringslivschef Per Strid, daterat 2021-02-05 
Skrivelse från TGK, bilaga 1 
Anläggningsarrende, bilaga 2 
Tillägg till anläggningsarrende, bilaga 3 
Karta med aktuella fastigheter som avser förtida lösen, bilaga 4 
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Allmänna utskottets förslag för beslut i kommunstyrelsen 
1. Ge näringslivschefen i uppdrag att teckna nytt anläggläggningsarrende 

för den del av fastigheten 76:7 som omfattar övrig mark för 
golfverksamhet. Äganderätten kvarstår hos Leksands kommun.  

2. Genom förtida lösen överlåta äganderätten till fastigheterna Plintsberg 
76:37–41 i Leksands kommun till Tällbergsbyarnas Golfklubb. 
Tällbergsbyarnas Golfklubb betalar som ersättning för detta 541 394 
kronor räknat från 2021. Detta förutsätter att Tällbergsbyarnas Golfklubb 
inte har några upplupna skulder till Leksands kommun vid ingången av 
2021. Finns sådan ska dessa läggas till detta belopp. 

Beslutet skickas till 
Kommunstyrelsen
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§ 30 Dnr 2020/1219 

Brandkåren Norra Dalarna 

Beskrivning av ärendet 
Leksands kommun är medlem i räddningsförbundet Brandkåren Norra 
Dalarna tillsammans med Mora, Orsa, Vansbro och Älvdalens kommuner. 
Utskottsordförande Ulrika Liljeberg (C) informerar att mötet med förbundets 
direktion blivit framflyttat till den 25 februari varför underlag till dagens 
dialog inte finns i önskad utsträckning. 

Beslutsunderlag 
Protokoll från direktionen Brandkåren Norra Dalarnas sammanträde  
2020-11-19  
Brandkårens processkarta för ekonomiuppföljning 

Allmänna utskottets beslut 
1. Lägga informationen till handlingarna. 
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§ 31 Dnr 2020/1249 

Inriktning inför livsmedelsupphandling 

Beskrivning av ärendet 
Förvaltningen har fört en dialog med politiken för att tillsammans resonera 
kring inriktningen inför kommande livsmedelsupphandling. Politiken 
önskade flera alternativ att ta ställning till och kostenheten har därför tagit 
fram tre olika handlingsalternativ: 
1. Ekologiskt alternativ – utöka det ekologiska utbudet för att nå målnivån 

60 % senast 2030. 
2. Hållbart alternativ – upphandlingen ska vara hållbar ur ett socialt-, 

ekonomiskt-, miljö- och klimatsmart perspektiv.  
3. Svenskt/närproducerat alternativ – öka andelen svenskt och gärna 

närproducerat. 

Sektorns/avdelningens bedömning 
Bakgrund 
Den svenska livsmedelsstrategin som antogs av riksdagen 2017 har som mål 
att den svenska livsmedelsproduktionen ska öka och konkurrenskraften 
stärkas. Offentlig sektor ska ställa krav som bidrar till detta.  

Genom att ställa krav motsvarande de lagkrav och branschöverens-
kommelser som finns i Sverige kan de svenska böndernas konkurrenskraft 
stärkas och samtidigt driva på utvecklingen av hållbara jordbruk i andra 
länder genom att visa en ökad efterfrågan av livsmedel som producerats 
hållbart.  

Genom att välja mindre avtalsområden på de varugrupper som det kan finnas 
lokala leverantörer av ökar möjligheten för de lokala livsmedels-
producenterna att lämna anbud. 

Den nationella upphandlingsstrategin hjälper upphandlande myndigheter att 
ställa krav för att lyfta den ”offentliga upphandlingen som strategiskt verktyg 
för en god affär” (Upphandlingsmyndigheten, u.d.).  
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Regeringens mål för att nå en miljömässigt ansvarsfull offentlig upphandling 
är att öka användningen av miljökriterier, använda inköp som ett strategiskt 
verktyg för att nå miljömål och ställa djurskyddskrav vid upphandling av 
livsmedel. Upphandlingen bör även bidra till ett socialt hållbart samhälle och 
främja innovationer och alternativa lösningar.  

Några av de viktigaste punkterna att ta med sig är i hur stor utsträckning 
dessa strategier kan tillämpas av Leksands kommun, vad som är rimligt 
utifrån ekonomiska förutsättningar och efterfrågade volymer, och vilken 
ambition som finns för de offentliga måltiderna.  

Ny livsmedelsupphandling, tre olika alternativ 

Under 2021 ska en ny livsmedelsupphandling göras. Det gamla avtalet går ut 
den sista september 2021.  

Inför livsmedelsupphandlingen önskar kostenheten en politisk viljeinriktning 
och har arbetat fram tre olika alternativ.  

1. Ekologiskt alternativ – utöka det ekologiska utbudet för att nå 
nuvarande målnivå 60 % senast 2030 

 Som marknaden ser ut idag är uppskattningen att de varor som 
är ekologiskt producerade kommer vara cirka 30 % dyrare i 
snitt än de varor som är konventionellt producerade. 

 Idag arbetar kostenheten strategiskt med att upphandla dyrare 
varor och varor som används i stor mängd ekologiskt för att nå 
de ekologiska målen.  

 Vinster: Ekologiskt producerade livsmedel kommer att minska 
den negativa påverkan på den biologiska mångfalden. 

 Risk: Överhängande risk att kostnaderna ökar om nuvarande 
mål på 60 % ska nås. Livsmedelsbudgeten kan därför behöva 
utökas utöver de prisjusteringar som sker varje år. År 2020 
köptes ekologiska livsmedel för cirka 18 % av 
livsmedelsbudgeten. 

 Risk: Kvaliteten på grönsaker, rotfrukter och frukt blir 
påverkad negativt då det ofta är fler skadedjursangrepp och 
kortare hållbarhet på det ekologiska utbudet. Risken finns att 
köken får slänga mer än idag.  
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2. Hållbart alternativ – upphandlingen ska vara hållbar ut ett socialt-, 
ekonomiskt-, miljö- och klimatsmart perspektiv 

 Genom att även räkna in andra aspekter än enbart ekologiska 
livsmedel kan en större total effekt nås på hela samhället; 
klimat, miljö, ekonomi och socialt. 

 Avsikten är att fortsätta hålla en tillräckligt hög ekologisk nivå 
på varor som ger vinster för den biologiska mångfalden. 

 Den nationella upphandlingsstrategin påpekar vikten av att 
även ta hänsyn till klimat-, miljö och de sociala konsekvenser 
för de som producerar livsmedel. 

 Kostenhetens definition av hållbart: 
 Handla ekologiskt utifrån prioriteringslistan som finns i 

kostpolicyn för ekologiska livsmedel för att få så stor 
effekt som möjligt när det gäller positiv miljöpåverkan. 

 Tänka klimatsmart i menyplanering. 
 Ställa krav på fossilfria drivmedel för transporter inom 

kommunen liksom till kommunen. 
 Ta hänsyn till pantningsbara emballage så att de 

återanvänds och att hantering och återvinning av kartonger 
och förpackningsmaterial minskas. 

 Stärka den svenska livsmedelsproduktionens 
konkurrenskraft genom att ställa krav som motsvarar 
svensk lagstiftning, riktlinjer och branschöverens-
kommelser. 

 Ställa krav på anständiga anställningsvillkor och löner hos 
livsmedelsproducenter. 

 Bryta ut mindre varukorgar för att möjliggöra för lokala 
livsmedelsproducenter att lämna anbud och på så vis stärka 
den svenska och lokala livsmedelsproduktionen. 

 Vinster: Bibehålla samma andel av ekologiska livsmedel som 
2020. D.v.s. ingen minskning jämfört med idag.   

 Risk: Kommunen uppnår inte det långsiktiga målet som anges i 
kostpolicyn när det gäller andelen ekologiska livsmedel.  

3. Svenskt/närproducerat alternativ – Öka andelen svenskt och 
närproducerat. 

 Svenska djurskyddskrav, även på sammansatta produkter så 
som pannkaka, köttbullar och korv. 

 Bryta ut vissa varugrupper av avtalen för att möjliggöra för 
lokala producenter att lämna anbud.  

 Vinster: Bidrar till att stärka den svenska livsmedels-
produktionen och öka svenska livsmedels konkurrenskraft.  
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 Risk: Fler leveransbilar som ska leverera till kommunens 
skolor och förskolor om de lokala leverantörerna blir fler. Alla 
lokala leverantörer kör inte på fossilfria drivmedel. 

 Risk: Den ekologiska andelen kan sjunka ytterligare om de 
lokala leverantörerna inte kan erbjuda ekologiska livsmedel. 

 Risk: Dyrare anbud då det är svårare att pressa priserna hos 
små leverantörer.  

 Risk: Lokala leverantörer väljer att inte lämna anbud om de 
inte kan garantera leverans i de mängder som krävs och att det 
är för många leveransställen för att kunna få ut någon förtjänst.  

Kostenhetens bedömning 
Utifrån den samlade bedömningen av den nationella livsmedelsstrategin och 
den nationella upphandlingsstrategin bedömer kostenheten att det är en 
hållbar upphandling som bör göras.  

Beslutsunderlag 
Tjänsteutlåtande, daterat 2021-02-05 

Allmänna utskottets beslut 

1. Med ändring av nuvarande kostpolicy inför kommande 
livsmedelsupphandling förorda alternativ 2, hållbarhet, som innebär att 
upphandlingen ska vara hållbar ur ett socialt, ekonomiskt, miljö- och 
klimatsmart perspektiv. 

2. Uppdra till kostenheten att genomföra de ändringar som behövs i 
kommunens kostpolicy utifrån den beslutade inriktningen ovan. 

Beslutet skickas till 
Sektorchef verksamhetsstöd Maria Bond 
Avdelningschef kost och lokalvård Lotta Målarbo 
Enhetschef kost Linnéa Wahl 
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§ 32 Dnr 2020/1202 

Redovisning av inkomna synpunkter och klagomål för 
sektor verksamhetsstöd kvartal 4/2020 

Beskrivning av ärendet 
Sedan den 1 november 2011 har kommuninvånare och andra besökare 
möjlighet att på vår webbplats lämna synpunkter, klagomål och förslag till 
förbättring av kommunens verksamheter. 
Sektorchef Maria Bond informerar att personen vars synpunkter redovisas i 
redovisningen har fått återkoppling även om någon åtgärdsredovisning inte 
har upprättats.  

Beslutsunderlag 
Redovisning av inkomna synpunkter och klagomål för sektor 
verksamhetsstöd kvartal 4/2020 

Allmänna utskottets beslut 
1. Lägga redovisning av inkomna synpunkter och klagomål för sektor 

verksamhetsstöd kvartal 4/2020 till handlingarna. 

Beslutet skickas till 
Sektorchef verksamhetsstöd Maria Bond
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§ 33  

Information 

Beskrivning av ärendet 
Under denna punkt finns möjlighet för utskottets deltagare samt 
kommundirektör att lämna information till utskottet. 
Vid dagens sammanträde informerar kommundirektör Caroline Smitmanis 
Smids om: 

 Ledningsgruppen träffas tre gånger i veckan kring pandemifrågor. 

 Folkhälsomyndigheten säger att siffrorna på antalet smittade börjar gå 
upp lite igen och det ser vi i våra egna verksamheter. 

Allmänna utskottets beslut 
1. Lägga informationen till handlingarna.
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