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  Val av justerare 
 § 59 Information om större plan- och byggärenden 2022 
 § 60 De enskilda vägarna i Leksands kommun 
 § 61 Kriget i Ukraina 
 § 62 Arbetsmiljöpolicy 
 § 63 Önskemål om byggnation av pumptrack-bana i Leksand 
 § 64 Ny brygga till Sjöräddningssällskapet 
 § 65 Beslut om upphörande av kommunfullmäktiges beslut - regler för privat 

utbyggnad av VA-ledningar -  Leksand Vatten och VA-exploatörer kopplat till 
upprättande av 10%-avtal 

 § 66 Uppdrag att utreda service och öppettider inom kommunens verksamheter 
 § 67 Mål- och resultatrapport jan - mars 2022 - samhällsutveckling 
 § 68 Mål- och resultatrapporter jan-mars 2022 - verksamhetsstöd 
 § 69 Minnesmärke på Käringberget - förslag från medborgare 
 § 70 Ekonomisk prognos april 2022 
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§ 59 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 Limsjöänget, Moskogsvägen, 
Lummerhöjden, Käringbergsbacken, containerterminalen i Insjön och Djura 
skola.  
 
Leksands sporthall 
Den nya sporthallen ska invigas den 22 augusti. 
 
Nya miljömål 
Nya miljömål håller på att tas fram och planen är att de ska antas i 
kommunfullmäktige den 27 juni. 

Allmänna utskottets beslut 
1. Lägga informationen till handlingarna. 

Beslutet skickas till 
Sektorschef samhällsutveckling Åke Sjöberg 
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§ 60 Dnr 2016/716 

De enskilda vägarna i Leksands kommun 

Beskrivning av ärendet 
Kommundirektör, Caroline Smitmanis Smids, informerar om arbetet med 
enskilda vägar. Det har varit flera förättningsmöten under våren och flera 
planeras till hösten och sedan fortsätter det även under 2023.  
Under våren har kommunen haft informationschattar och då har 
medborgarna haft möjlighet att ställa frågor.  

Allmänna utskottets beslut 
1. Lägga informationen till handlingarna.  

Beslutet skickas till 
Kommundirektör Caroline Smitmanis Smids 
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§ 61 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. 
 
Hittills har det kommit ca 60 ukrainare till Leksand. Än så länge har inga 
barn börjat i den kommunala skolan. Några barn går i fristående skolor.  
 
Det är extra fokus på säkerhetsarbete inför valet. 

Allmänna utskottets beslut 
1. Lägga informationen till handlingarna. 

Beslutet skickas till 
Kommundirektör Caroline Smitmanis Smids 

Protokoll AU 23 maj
(Signerat, SHA-256 4CAA4546D3BED414B7063FEA6677D037481DB533162CF1C5FB130E053F262F34)

Sida 5 av 19



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 
1(2) 

Sammanträdesdatum 
2022-05-23 

 
  

Allmänna utskottet   
 

 
 Utdrag bestyrks 
  

 

§ 62 Dnr 2022/537 

Arbetsmiljöpolicy 

Beskrivning av ärendet 
Syftet med en arbetsmiljöpolicy är att vara vägledande för beslut och 
styrning inom arbetsmiljöområdet. Den ska beskriva hur arbetsförhållandena 
ska vara för att förebygga sjukdom och olycksfall i arbetet och skapa en 
tillfredsställande arbetsmiljö samt vara så konkret att den går att följa upp 
över tid. 
En del i arbetsmiljöarbetet är att enligt lag ha kända och dokumenterade mål 
för den organisatoriska och sociala arbetsmiljön (OSA). Målen ska syfta till 
att främja hälsa och öka organisationens förmåga att motverka ohälsa. 
Medarbetare och skyddsombud ska ges möjlighet att medverka i arbetet med 
att ta fram målen.  
Målen ska dokumenteras skriftligt och de ska göras kända för medarbetarna. 
Genom att ha mål för OSA i arbetsmiljöpolicyn påvisas vikten av dem. 
En arbetsmiljöpolicy, inklusive mål för OSA, bidrar till att skapa en god 
arbetsmiljö genom att tydliggöra hur god hälsa ska främjas, ohälsa 
förebyggas samt hur ett aktivt och långsiktigt systematiskt arbetsmiljöarbete 
ska bedrivas. 

Sektorns/avdelningens bedömning 
Som arbetsgivare har Leksands kommun ansvar att sörja för en god 
arbetsmiljö där ingen arbetstagare skadas eller blir sjuk av arbetet. 
HR-avdelningen bedömer att förslag till arbetsmiljöpolicy med mål för OSA 
tillgodoser detta genom att den beskriver hur en god arbetsmiljö ska uppnås i 
enlighet med gällande lagar och föreskrifter inom arbetsmiljöområdet. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteutlåtande, daterat 2022-05-13 
Förslag till arbetsmiljöpolicy, daterat 2022-05-13 
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Allmänna utskottets förslag till kommunstyrelsen för beslut i 
kommunfullmäktige 

1. Anta arbetsmiljöpolicy och mål för organisatorisk och social 
arbetsmiljö.  

Beslutet skickas till 
Kommunstyrelsen 
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§ 63 Dnr 2022/391 

Önskemål om byggnation av pumptrack-bana i 
Leksand 

Beskrivning av ärendet 
Leksands stigcyklister har lämnat önskemål om att uppföra en pumptrack-
bana i Leksand. En pumptrack-bana är en asfalterad kurvig bana med kullar 
och dalar, lämpad för cykling som passar för alla åldrar och storlekar på 
cyklar.  
En pumptrack-bana är en spontanidrottsplats som kommer att vara gratis att 
nyttja och som är öppen för alla. I likhet med befintlig skatepark är 
anläggningen väldigt lättskött.  
Leksands stigcyklister har en önskad placering på ytan nedanför skateparken. 
Detta för att kunna samla spontanidrottande på samma ställe samt att 
pumptrack och skate lockar i stort sett samma målgrupp. Önskemålet om 
storlek på anläggningsytan är 1700 m2, detta för att få en så attraktiv 
anläggning som möjligt. På ytan nedanför skateparken måste marklov och 
strandskyddsdispens sökas hos Länsstyrelsen.  

Sektorns/avdelningens bedömning 
Fritidsavdelningen bedömer att en pumptrack-bana är ett bra tillskott för 
idrottsområdet och fler får chansen att utöva fysisk rörelse spontant. Det 
främjar rörelse och spontanidrott för alla åldrar. Vidare skulle en pumptrack-
bana lyfta attraktionsvärdet för hela området. 
Placeringen nedanför skateparken är lämplig eftersom man samlar 
spontanidrott på ett och samma ställe. Placeringen skulle underlätta skötseln 
av anläggningen då personal kan se över både skatepark och pumptrack-bana 
samtidigt. Själva skötseln av anläggningen är likt skateparken minimal. Det 
handlar om städning, sopa löv och annat som stör utövningen. Även 
tillkommande elinstallation till belysning och kostnaden för elförbrukning 
gynnas av läget.  
Projekteringstiden för anläggningen beräknas enligt förslaget till 12 månader 
från beslut till invigning. Då ingår ansökan till allmänna arvsfonden, ansökan 
om medfinansiering från privata företag samt ansökan för marklov och 
strandskyddsdispens. Efter att dessa ansökningar är ordnade kan 
projekteringen starta. Fritidsavdelningen bedömer att projekteringstiden är 
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längre än 12 månader, framför allt med anledning av att ansökan om 
strandskyddsdispens, som brukar ta lång tid, ska sökas och godkännas. För 
att påbörja processen med ansökan av medel, marklov och 
strandskyddsdispens behöver Leksands stigcyklister en beslutad anvisad 
plats för anläggningens uppförande.  

Beslutsunderlag 
- Tjänsteutlåtande daterat 2022-05-12 
- Förslag till byggnation av pumptrack i Leksand 
- Bilaga 1 
- Bilaga 2 

Allmänna utskottets förslag för beslut i kommunstyrelsen 
1. Anta förslag av byggnation av pumptrack-bana vid Siljansvallen och 

för ändamålet anvisa ytan nedanför skateparken.   

Beslutet skickas till 
Kommunstyrelsen 
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§ 64 Dnr 2022/457 

Ny brygga till Sjöräddningssällskapet 

Beskrivning av ärendet 
Sjöräddningssällskapet RS Siljan/Runn ansöker om ekonomiskt bidrag för 
att bygga en mer anpassad brygga vid räddningsstationen i Övermo. 
Sjöräddningssällskapet är en ideell organisation som är kopplad till SOS-
alarm, de avlastar således räddningstjänstens uppdrag på Siljan. De är helt 
beroende av medlemskap, gåvor, testamenten och donationer. 
Sjöräddningssällskapet har tagit in en offert för att bygga bryggan och den 
uppgår till 180 000 kr, men då tillkommer en låsbar gallergrind för att 
skydda från stölder och objudna besök. 
De har varit i kontakt med Leksands Sparbank som inte var helt avvisande 
men ser gärna att de kan visa upp ett delat engagemang, då gärna med 
Leksands kommun. 

Sektorns/avdelningens bedömning 
Sektorn för samhällsutveckling ser positivt på ansökan då räddningsbryggan 
innebär ökad trygghet och säkerhet för de som vistas på Siljan.  
Sektorns bedömning är att bryggan ska medfinansieras i samma 
storleksordning som övriga medfinansiärer, dock högst 100 000 kr.  

Beslutsunderlag 
Tjänsteutlåtande daterat 2022-04-21 
Skrivelse från Sjöräddningssällskapet daterad 2022-03-27 

Allmänna utskottets förslag för beslut i kommunstyrelsen 
1. Medfinansiera räddningsbryggan vid räddningsstationen i Övermo i 

samma storleksordning som övriga medfinansiärer, dock högst 
100 000 kr. 

Beslutet skickas till 
Kommunstyrelsen 
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§ 65 Dnr 2022/533 

Beslut om upphörande av kommunfullmäktiges beslut - 
regler för privat utbyggnad av VA-ledningar -  Leksand 
Vatten och VA-exploatörer kopplat till upprättande av 
10%-avtal 

Beskrivning av ärendet 
Under årens lopp har ett flertal så kallade 10 %-avtal upprättats mellan 
Leksand Vatten AB och VA-exploatörer i enlighet med beslut fattat i 
Leksands kommuns kommunfullmäktige 1990-11-21, § 102. 
Enligt 10 %-avtalen erlägger VA-exploatören endast 10 % av 
anläggningsavgiften och bygger VA-anläggningen som sedan överlåts till 
Leksand Vatten AB att ansvara för. 
Avtalen har visat sig strida mot gällande skatteregler och därmed krävs en 
omförhandling av befintliga avtal. Av den anledningen arbetar bolaget med 
att omförhandla redan ingångna avtal och bedömer inte att några särskilda 
övergångsbestämmelser behövs för att kommunfullmäktiges beslut ska 
upphöra att gälla, enbart att möjligheten att upprätta nya avtal omöjliggörs så 
snart som möjligt. 
Leksand Vatten AB förordar att kommunfullmäktiges beslut från 1990-11-
21, § 102, ska upphöra att gälla från och med 1 augusti 2022 i syfte att inga 
liknande avtal ska vara möjliga att upprätta med hänvisning till beslutet. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteutlåtande, daterat 2022-04-25 
Beslut KF § 102, daterat 1990-11-21 
Tjänsteskrivelse, Leksand Vatten AB, daterad 2022-04-07 
Beslut, styrelsen Leksand Vatten AB § 27, daterat 2022-04-07 

Allmänna utskottets förslag till kommunstyrelsen för beslut i 
kommunfullmäktige 

1. Att kommunfullmäktiges beslut 21 november 1990 § 102, kopplat till 
10 %-avtal ska upphöra att gälla från och med den 1 augusti 2022. 

Beslutet skickas till 
Kommunstyrelsen 
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§ 66 Dnr 2022/318 

Uppdrag att utreda service och öppettider inom 
kommunens verksamheter 

Beskrivning av ärendet 
Förvaltningen har fått i uppdrag att se över service och tillgänglighet i syfte 
att eftersträva att öppettider och service i möjligaste mån anpassas till 
medborgarnas behov och önskemål.  
Förvaltningens bedömning 
Det är viktigt att kommunens samlade resurser används effektivt och med 
utgångspunkt från medborgarnas behov. En inventering av öppettider har 
därför påbörjats inom de verksamheter som i huvudsak har medborgare och 
allmänhet som målgrupp. Interna helpdesk eller olika interna service-
funktioner omfattas inte av detta uppdrag utan hanteras i särskild ordning.  
Förvaltningen har för avsikt att göra en översiktlig intressentanalys och 
bedöma både behov och förutsättningar av förändrade öppettider eller utökad 
digital service genom möjlighet till exempelvis digital mötesbokning eller 
självservice. De verksamheter som i första hand berörs är kundtjänst, kultur, 
fritid, socialkontoret samt myndighetsavdelningen inom samhällsutveckling. 
Även service och öppettider på kommunens återvinningscentral under 
Leksand Vattens ansvarsområde ska ingå i uppdraget. Andra verksamheter 
kan tillkomma under arbetets gång.   
Uppdraget ska redovisas under hösten 2022.  
Ekonomiska konsekvenser  
Utgångspunkten är att ändrade öppettider eller förändrad service ska 
hanteras inom ram genom omprioritering. Men kan inte förslaget 
genomföras utan utökade resurser ska förslaget innehålla en bedömning av 
ökade kostnader.  

Beslutsunderlag 
Tjänsteutlåtande, daterat 2022-05-09 

Allmänna utskottets förslag för beslut i kommunstyrelsen 
1. Ge förvaltningen i uppdrag att se över kommunens öppettider och service 

och återrapportera förslagen under hösten 2022 
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Beslutet skickas till 
Kommunstyrelsen 
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§ 67 Dnr 2022/558 

Mål- och resultatrapport jan - mars 2022 - 
samhällsutveckling 

Beskrivning av ärendet 
Sektorn för samhällsutveckling har tagit fram mål- och resultatrapport för 
tertial 1. Rapporten innehåller en uppföljning av politiska mål och 
fokusområden.  Faktiska resultat utifrån angivna indikatorer är redovisade i 
rapporten om sådana finns tillgängliga vid tidpunkten för rapportens 
framtagande. Avvikelser som ses redan nu är redovisade i rapporten.  

Beslutsunderlag 
Tjänsteutlåtande, daterat 2022-04-28 
Mål- och resultatrapport 1 samhällsutvecklingssektorn 

Allmänna utskottets beslut 
1. Lägga rapporten till handlingarna. 

Beslutet skickas till 
Sektorchef samhällsutveckling 
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§ 68 Dnr 2022/558 

Mål- och resultatrapporter jan-mars 2022 - 
verksamhetsstöd 

Beskrivning av ärendet 
Verksamhetsstöd har tagit fram mål- och resultatrapport för tertial 1. 
Rapporten innehåller en uppföljning av politiska mål och fokusområden. 
Faktiska resultat utifrån angivna indikatorer är redovisade i rapporten. De 
allra flesta indikatorer mäts dock senare i år eller efter årets slut. Avvikelser 
som ses redan nu är redovisade i rapporten.  

Beslutsunderlag 
Tjänsteutlåtande daterade 2022-05-06 
Mål- och resultatrapport verksamhetsstöd tertial 1 

Allmänna utskottets beslut 
1. Lägga rapporten till handlingarna. 

Beslutet skickas till 
Tf sektorchef Ann-Charlotte Zackrisson 
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§ 69 Dnr 2022/455 

Minnesmärke på Käringberget - förslag från 
medborgare 

Beskrivning av ärendet 
Det har inkommit ett förslag via medborgarnas förslagslåda om att Leksands 
kommun ska inrätta ett minnesmärke över de oskyldiga kvinnor som 
avrättades och brändes på Käringberget 1671. 
 
Syftet med minnesmärket är bland annat att uppmärksamma platsen och 
årsdagen, göra informationen tillgänglig för besökande samt inspirera till 
exempel skolor till reflektioner om hur det var då och hur det är nu.  

Beslutsunderlag 
Skrivelse, minnesmärke på Käringberget, 2021-10-24 
Tjänsteutlåtande daterat 2022-05-13 

Beslut 
1. Anvisa ärendet till utsmyckningsgruppen för beaktande. 

Beslutet skickas till 
Utsmyckningsgruppen 
Åsa Pellas 
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§ 70 Dnr 2022/663 

Ekonomisk prognos april 2022 

Beskrivning av ärendet 
Ekonomichef, Ann-Charlotte Zackrisson, går igenom ekonomisk prognos 
2022. Prognostiserat resultat är plus 27 mkr. Jämfört med prognosen i 
februari är det en förbättring med ca 8 mkr.  
 
Sektorernas prognoser har försämrats något, men det vägs upp av kraftigt 
ökade skatteintäkter som till stor del är eftersläpning från 2021.  
 
Det råder stor osäkerhet kring pensioner. Inflationen innebär ökade 
kostnader för flera verksamheter. Efterfrågan på hemtjänst har ökat och det 
gäller både i egen och privat regi. Leksandshallen har inte hämtat igen 
intäktstappet sedan pandemin och redovisar minskade intäkter. 

Beslutsunderlag 
Presentation 2022-05-17 

Allmänna utskottets beslut 
1. Lägga informationen till handlingarna. 

Beslutet skickas till 
Ekonomichef Ann-Charlotte Zackrisson 
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§ 71 Dnr 2022/613 

Medfinansiering av en verksamhetsledare Siljan 
Geopark 

Beskrivning av ärendet 
Kommundirektör, Caroline Smitmanis Smids, informerar om att 
geoparksrådet har beslutat att tillsätta en heltidsanställd verksamhetsledare. 
Beslutet gäller under förutsättning att alla parter, kommunerna och 
Länsstyrelsen, fattar likalydande beslut. Beräknad kostnad per 
kommun/Länsstyrelse är ca 150 000 kr. 
 
Ärendet ska tas upp för beslut i kommunstyrelsen den 14 juni.  

Allmänna utskottets beslut 
1. Lägga informationen till handlingarna.  

Beslutet skickas till 
Kommundirektör Caroline Smitmanis Smids 
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§ 59 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 Limsjöänget, Moskogsvägen, 
Lummerhöjden, Käringbergsbacken, containerterminalen i Insjön och Djura 
skola.  
 
Leksands sporthall 
Den nya sporthallen ska invigas den 22 augusti. 
 
Nya miljömål 
Nya miljömål håller på att tas fram och planen är att de ska antas i 
kommunfullmäktige den 27 juni. 


Allmänna utskottets beslut 
1. Lägga informationen till handlingarna. 


Beslutet skickas till 
Sektorschef samhällsutveckling Åke Sjöberg 
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§ 60 Dnr 2016/716 


De enskilda vägarna i Leksands kommun 


Beskrivning av ärendet 
Kommundirektör, Caroline Smitmanis Smids, informerar om arbetet med 
enskilda vägar. Det har varit flera förättningsmöten under våren och flera 
planeras till hösten och sedan fortsätter det även under 2023.  
Under våren har kommunen haft informationschattar och då har 
medborgarna haft möjlighet att ställa frågor.  


Allmänna utskottets beslut 
1. Lägga informationen till handlingarna.  


Beslutet skickas till 
Kommundirektör Caroline Smitmanis Smids 
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§ 61 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. 
 
Hittills har det kommit ca 60 ukrainare till Leksand. Än så länge har inga 
barn börjat i den kommunala skolan. Några barn går i fristående skolor.  
 
Det är extra fokus på säkerhetsarbete inför valet. 


Allmänna utskottets beslut 
1. Lägga informationen till handlingarna. 


Beslutet skickas till 
Kommundirektör Caroline Smitmanis Smids 
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§ 62 Dnr 2022/537 


Arbetsmiljöpolicy 


Beskrivning av ärendet 
Syftet med en arbetsmiljöpolicy är att vara vägledande för beslut och 
styrning inom arbetsmiljöområdet. Den ska beskriva hur arbetsförhållandena 
ska vara för att förebygga sjukdom och olycksfall i arbetet och skapa en 
tillfredsställande arbetsmiljö samt vara så konkret att den går att följa upp 
över tid. 
En del i arbetsmiljöarbetet är att enligt lag ha kända och dokumenterade mål 
för den organisatoriska och sociala arbetsmiljön (OSA). Målen ska syfta till 
att främja hälsa och öka organisationens förmåga att motverka ohälsa. 
Medarbetare och skyddsombud ska ges möjlighet att medverka i arbetet med 
att ta fram målen.  
Målen ska dokumenteras skriftligt och de ska göras kända för medarbetarna. 
Genom att ha mål för OSA i arbetsmiljöpolicyn påvisas vikten av dem. 
En arbetsmiljöpolicy, inklusive mål för OSA, bidrar till att skapa en god 
arbetsmiljö genom att tydliggöra hur god hälsa ska främjas, ohälsa 
förebyggas samt hur ett aktivt och långsiktigt systematiskt arbetsmiljöarbete 
ska bedrivas. 


Sektorns/avdelningens bedömning 
Som arbetsgivare har Leksands kommun ansvar att sörja för en god 
arbetsmiljö där ingen arbetstagare skadas eller blir sjuk av arbetet. 
HR-avdelningen bedömer att förslag till arbetsmiljöpolicy med mål för OSA 
tillgodoser detta genom att den beskriver hur en god arbetsmiljö ska uppnås i 
enlighet med gällande lagar och föreskrifter inom arbetsmiljöområdet. 


Beslutsunderlag 
Tjänsteutlåtande, daterat 2022-05-13 
Förslag till arbetsmiljöpolicy, daterat 2022-05-13 
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Allmänna utskottets förslag till kommunstyrelsen för beslut i 
kommunfullmäktige 


1. Anta arbetsmiljöpolicy och mål för organisatorisk och social 
arbetsmiljö.  


Beslutet skickas till 
Kommunstyrelsen 
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§ 63 Dnr 2022/391 


Önskemål om byggnation av pumptrack-bana i 
Leksand 


Beskrivning av ärendet 
Leksands stigcyklister har lämnat önskemål om att uppföra en pumptrack-
bana i Leksand. En pumptrack-bana är en asfalterad kurvig bana med kullar 
och dalar, lämpad för cykling som passar för alla åldrar och storlekar på 
cyklar.  
En pumptrack-bana är en spontanidrottsplats som kommer att vara gratis att 
nyttja och som är öppen för alla. I likhet med befintlig skatepark är 
anläggningen väldigt lättskött.  
Leksands stigcyklister har en önskad placering på ytan nedanför skateparken. 
Detta för att kunna samla spontanidrottande på samma ställe samt att 
pumptrack och skate lockar i stort sett samma målgrupp. Önskemålet om 
storlek på anläggningsytan är 1700 m2, detta för att få en så attraktiv 
anläggning som möjligt. På ytan nedanför skateparken måste marklov och 
strandskyddsdispens sökas hos Länsstyrelsen.  


Sektorns/avdelningens bedömning 
Fritidsavdelningen bedömer att en pumptrack-bana är ett bra tillskott för 
idrottsområdet och fler får chansen att utöva fysisk rörelse spontant. Det 
främjar rörelse och spontanidrott för alla åldrar. Vidare skulle en pumptrack-
bana lyfta attraktionsvärdet för hela området. 
Placeringen nedanför skateparken är lämplig eftersom man samlar 
spontanidrott på ett och samma ställe. Placeringen skulle underlätta skötseln 
av anläggningen då personal kan se över både skatepark och pumptrack-bana 
samtidigt. Själva skötseln av anläggningen är likt skateparken minimal. Det 
handlar om städning, sopa löv och annat som stör utövningen. Även 
tillkommande elinstallation till belysning och kostnaden för elförbrukning 
gynnas av läget.  
Projekteringstiden för anläggningen beräknas enligt förslaget till 12 månader 
från beslut till invigning. Då ingår ansökan till allmänna arvsfonden, ansökan 
om medfinansiering från privata företag samt ansökan för marklov och 
strandskyddsdispens. Efter att dessa ansökningar är ordnade kan 
projekteringen starta. Fritidsavdelningen bedömer att projekteringstiden är 
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längre än 12 månader, framför allt med anledning av att ansökan om 
strandskyddsdispens, som brukar ta lång tid, ska sökas och godkännas. För 
att påbörja processen med ansökan av medel, marklov och 
strandskyddsdispens behöver Leksands stigcyklister en beslutad anvisad 
plats för anläggningens uppförande.  


Beslutsunderlag 
- Tjänsteutlåtande daterat 2022-05-12 
- Förslag till byggnation av pumptrack i Leksand 
- Bilaga 1 
- Bilaga 2 


Allmänna utskottets förslag för beslut i kommunstyrelsen 
1. Anta förslag av byggnation av pumptrack-bana vid Siljansvallen och 


för ändamålet anvisa ytan nedanför skateparken.   


Beslutet skickas till 
Kommunstyrelsen 
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§ 64 Dnr 2022/457 


Ny brygga till Sjöräddningssällskapet 


Beskrivning av ärendet 
Sjöräddningssällskapet RS Siljan/Runn ansöker om ekonomiskt bidrag för 
att bygga en mer anpassad brygga vid räddningsstationen i Övermo. 
Sjöräddningssällskapet är en ideell organisation som är kopplad till SOS-
alarm, de avlastar således räddningstjänstens uppdrag på Siljan. De är helt 
beroende av medlemskap, gåvor, testamenten och donationer. 
Sjöräddningssällskapet har tagit in en offert för att bygga bryggan och den 
uppgår till 180 000 kr, men då tillkommer en låsbar gallergrind för att 
skydda från stölder och objudna besök. 
De har varit i kontakt med Leksands Sparbank som inte var helt avvisande 
men ser gärna att de kan visa upp ett delat engagemang, då gärna med 
Leksands kommun. 


Sektorns/avdelningens bedömning 
Sektorn för samhällsutveckling ser positivt på ansökan då räddningsbryggan 
innebär ökad trygghet och säkerhet för de som vistas på Siljan.  
Sektorns bedömning är att bryggan ska medfinansieras i samma 
storleksordning som övriga medfinansiärer, dock högst 100 000 kr.  


Beslutsunderlag 
Tjänsteutlåtande daterat 2022-04-21 
Skrivelse från Sjöräddningssällskapet daterad 2022-03-27 


Allmänna utskottets förslag för beslut i kommunstyrelsen 
1. Medfinansiera räddningsbryggan vid räddningsstationen i Övermo i 


samma storleksordning som övriga medfinansiärer, dock högst 
100 000 kr. 


Beslutet skickas till 
Kommunstyrelsen 
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§ 65 Dnr 2022/533 


Beslut om upphörande av kommunfullmäktiges beslut - 
regler för privat utbyggnad av VA-ledningar -  Leksand 
Vatten och VA-exploatörer kopplat till upprättande av 
10%-avtal 


Beskrivning av ärendet 
Under årens lopp har ett flertal så kallade 10 %-avtal upprättats mellan 
Leksand Vatten AB och VA-exploatörer i enlighet med beslut fattat i 
Leksands kommuns kommunfullmäktige 1990-11-21, § 102. 
Enligt 10 %-avtalen erlägger VA-exploatören endast 10 % av 
anläggningsavgiften och bygger VA-anläggningen som sedan överlåts till 
Leksand Vatten AB att ansvara för. 
Avtalen har visat sig strida mot gällande skatteregler och därmed krävs en 
omförhandling av befintliga avtal. Av den anledningen arbetar bolaget med 
att omförhandla redan ingångna avtal och bedömer inte att några särskilda 
övergångsbestämmelser behövs för att kommunfullmäktiges beslut ska 
upphöra att gälla, enbart att möjligheten att upprätta nya avtal omöjliggörs så 
snart som möjligt. 
Leksand Vatten AB förordar att kommunfullmäktiges beslut från 1990-11-
21, § 102, ska upphöra att gälla från och med 1 augusti 2022 i syfte att inga 
liknande avtal ska vara möjliga att upprätta med hänvisning till beslutet. 


Beslutsunderlag 
Tjänsteutlåtande, daterat 2022-04-25 
Beslut KF § 102, daterat 1990-11-21 
Tjänsteskrivelse, Leksand Vatten AB, daterad 2022-04-07 
Beslut, styrelsen Leksand Vatten AB § 27, daterat 2022-04-07 


Allmänna utskottets förslag till kommunstyrelsen för beslut i 
kommunfullmäktige 


1. Att kommunfullmäktiges beslut 21 november 1990 § 102, kopplat till 
10 %-avtal ska upphöra att gälla från och med den 1 augusti 2022. 


Beslutet skickas till 
Kommunstyrelsen 
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§ 66 Dnr 2022/318 


Uppdrag att utreda service och öppettider inom 
kommunens verksamheter 


Beskrivning av ärendet 
Förvaltningen har fått i uppdrag att se över service och tillgänglighet i syfte 
att eftersträva att öppettider och service i möjligaste mån anpassas till 
medborgarnas behov och önskemål.  
Förvaltningens bedömning 
Det är viktigt att kommunens samlade resurser används effektivt och med 
utgångspunkt från medborgarnas behov. En inventering av öppettider har 
därför påbörjats inom de verksamheter som i huvudsak har medborgare och 
allmänhet som målgrupp. Interna helpdesk eller olika interna service-
funktioner omfattas inte av detta uppdrag utan hanteras i särskild ordning.  
Förvaltningen har för avsikt att göra en översiktlig intressentanalys och 
bedöma både behov och förutsättningar av förändrade öppettider eller utökad 
digital service genom möjlighet till exempelvis digital mötesbokning eller 
självservice. De verksamheter som i första hand berörs är kundtjänst, kultur, 
fritid, socialkontoret samt myndighetsavdelningen inom samhällsutveckling. 
Även service och öppettider på kommunens återvinningscentral under 
Leksand Vattens ansvarsområde ska ingå i uppdraget. Andra verksamheter 
kan tillkomma under arbetets gång.   
Uppdraget ska redovisas under hösten 2022.  
Ekonomiska konsekvenser  
Utgångspunkten är att ändrade öppettider eller förändrad service ska 
hanteras inom ram genom omprioritering. Men kan inte förslaget 
genomföras utan utökade resurser ska förslaget innehålla en bedömning av 
ökade kostnader.  


Beslutsunderlag 
Tjänsteutlåtande, daterat 2022-05-09 


Allmänna utskottets förslag för beslut i kommunstyrelsen 
1. Ge förvaltningen i uppdrag att se över kommunens öppettider och service 


och återrapportera förslagen under hösten 2022 
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Beslutet skickas till 
Kommunstyrelsen 
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§ 67 Dnr 2022/558 


Mål- och resultatrapport jan - mars 2022 - 
samhällsutveckling 


Beskrivning av ärendet 
Sektorn för samhällsutveckling har tagit fram mål- och resultatrapport för 
tertial 1. Rapporten innehåller en uppföljning av politiska mål och 
fokusområden.  Faktiska resultat utifrån angivna indikatorer är redovisade i 
rapporten om sådana finns tillgängliga vid tidpunkten för rapportens 
framtagande. Avvikelser som ses redan nu är redovisade i rapporten.  


Beslutsunderlag 
Tjänsteutlåtande, daterat 2022-04-28 
Mål- och resultatrapport 1 samhällsutvecklingssektorn 


Allmänna utskottets beslut 
1. Lägga rapporten till handlingarna. 


Beslutet skickas till 
Sektorchef samhällsutveckling 
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§ 68 Dnr 2022/558 


Mål- och resultatrapporter jan-mars 2022 - 
verksamhetsstöd 


Beskrivning av ärendet 
Verksamhetsstöd har tagit fram mål- och resultatrapport för tertial 1. 
Rapporten innehåller en uppföljning av politiska mål och fokusområden. 
Faktiska resultat utifrån angivna indikatorer är redovisade i rapporten. De 
allra flesta indikatorer mäts dock senare i år eller efter årets slut. Avvikelser 
som ses redan nu är redovisade i rapporten.  


Beslutsunderlag 
Tjänsteutlåtande daterade 2022-05-06 
Mål- och resultatrapport verksamhetsstöd tertial 1 


Allmänna utskottets beslut 
1. Lägga rapporten till handlingarna. 


Beslutet skickas till 
Tf sektorchef Ann-Charlotte Zackrisson 
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§ 69 Dnr 2022/455 


Minnesmärke på Käringberget - förslag från 
medborgare 


Beskrivning av ärendet 
Det har inkommit ett förslag via medborgarnas förslagslåda om att Leksands 
kommun ska inrätta ett minnesmärke över de oskyldiga kvinnor som 
avrättades och brändes på Käringberget 1671. 
 
Syftet med minnesmärket är bland annat att uppmärksamma platsen och 
årsdagen, göra informationen tillgänglig för besökande samt inspirera till 
exempel skolor till reflektioner om hur det var då och hur det är nu.  


Beslutsunderlag 
Skrivelse, minnesmärke på Käringberget, 2021-10-24 
Tjänsteutlåtande daterat 2022-05-13 


Beslut 
1. Anvisa ärendet till utsmyckningsgruppen för beaktande. 


Beslutet skickas till 
Utsmyckningsgruppen 
Åsa Pellas 
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§ 70 Dnr 2022/663 


Ekonomisk prognos april 2022 


Beskrivning av ärendet 
Ekonomichef, Ann-Charlotte Zackrisson, går igenom ekonomisk prognos 
2022. Prognostiserat resultat är plus 27 mkr. Jämfört med prognosen i 
februari är det en förbättring med ca 8 mkr.  
 
Sektorernas prognoser har försämrats något, men det vägs upp av kraftigt 
ökade skatteintäkter som till stor del är eftersläpning från 2021.  
 
Det råder stor osäkerhet kring pensioner. Inflationen innebär ökade 
kostnader för flera verksamheter. Efterfrågan på hemtjänst har ökat och det 
gäller både i egen och privat regi. Leksandshallen har inte hämtat igen 
intäktstappet sedan pandemin och redovisar minskade intäkter. 


Beslutsunderlag 
Presentation 2022-05-17 


Allmänna utskottets beslut 
1. Lägga informationen till handlingarna. 


Beslutet skickas till 
Ekonomichef Ann-Charlotte Zackrisson 
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§ 71 Dnr 2022/613 


Medfinansiering av en verksamhetsledare Siljan 
Geopark 


Beskrivning av ärendet 
Kommundirektör, Caroline Smitmanis Smids, informerar om att 
geoparksrådet har beslutat att tillsätta en heltidsanställd verksamhetsledare. 
Beslutet gäller under förutsättning att alla parter, kommunerna och 
Länsstyrelsen, fattar likalydande beslut. Beräknad kostnad per 
kommun/Länsstyrelse är ca 150 000 kr. 
 
Ärendet ska tas upp för beslut i kommunstyrelsen den 14 juni.  


Allmänna utskottets beslut 
1. Lägga informationen till handlingarna.  


Beslutet skickas till 
Kommundirektör Caroline Smitmanis Smids 
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