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§ 31 Dnr 2021/1103 

Förskolan Myran 

Beskrivning av ärendet 
Fastighetsstrateg, Veronica Lindberg-Lekare, informerar om förskolan 
Myran. Enligt besiktningsprotokoll behövs åtgärder för att färdigställa 
lokalerna. 
 
Kommunen håller på att upphandla samverkanspartner för dessa åtgärder. 
 
Barnen kommer att placeras på förskolorna Rosen och Furuliden under tiden 
som Myran åtgärdas.  

Allmänna utskottets beslut 
1. Lägga informationen till handlingarna. 

Beslutet skickas till 
Fastighetsstrateg Veronica Lindberg-Lekare 
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§ 32 Dnr 2021/1289 

Information om större plan- och byggärenden 2022 

Beskrivning av ärendet 
Sektorchef samhällsutveckling, Åke Sjöberg, informerar om följande: 
 
Ny översiktsplan 
Översiktsplanen beräknas vara klar kvartal två 2025.  
Kompletterande utredningar behöver göras för LIS-områden, 
skyfallskarteringar och miljökonsekvensbeskrivning. 
Kulturmiljöprogram är klart. 
 
Strategiska planer 
Sektor samhällsutveckling håller på att arbeta med ett antal viktiga 
strategiska planer som lokalförsörjningsplan, bostadsförsörjningsplan, nya 
miljömål, VA-plan och trafikutredning norra Leksand. 
 
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.  
 
Leksands sporthall 
Den nya sporthallen planeras att invigas i augusti 2022.  

Allmänna utskottets beslut 
1. Lägga informationen till handlingarna. 

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

De enskilda vägarna i Leksands kommun 

Beskrivning av ärendet 
Kommundirektör, Caroline Smitmanis Smids, informerar om arbetet med 
enskilda vägar. Kommunen har informationsmöten med byarna.  
Flera byar har lämnat in önskemål om att avbryta förrättningsprocessen. 

Allmänna utskottets beslut 
1. Lägga informationen till handlingarna. 

Beslutet skickas till 
Kommundirektör, Caroline Smitmanis Smids 
Tf. sektorchef verksamhetsstöd, Ann-Charlotte Zackrisson 
Sektorchef samhällsutveckling, Åke Sjöberg 
Trafikenheten  
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§ 34 Dnr 2022/309 

Lägesrapport verksamhetsstöd 

Beskrivning av ärendet 
En lägesrapport om sektor verksamhetsstöds verksamhet har sammanställts 
av tf sektorchef Ann-Charlotte Zackrisson. 

Beslutsunderlag 
Lägesrapport verksamhetsstöd daterad 2022-03-18 

Allmänna utskottet beslut 
1. Lägga lägesrapport för sektor verksamhetsstöd 2022-03-18 till 

handlingarna. 

Beslutet skickas till 
Tf sektorchef Ann-Charlotte Zackrisson 
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§ 35 Dnr 2021/1598 

Remiss Regionalt Trafikförsörjningsprogram 2022-2031 

Beskrivning av ärendet 
Det regionala trafikförsörjningsprogrammet är det högst styrande 
dokumentet för den regionala kollektivtrafiken i Dalarna. Programmet är 
visionärt och långsiktigt. Det innehåller bland annat en nulägesbild och de 
långsiktiga målen för kollektivtrafiken i Dalarna. Målen har tagits fram i 
samarbete med kollektivtrafiknämnden, kollektivtrafikförvaltningen, 
politiker och tjänstepersoner från Dalarnas kommuner samt i dialog med 
övriga aktörer. De långsiktiga målen i programmet konkretiseras sedan i den 
årliga trafikplanen.  

Beslutsunderlag 
- Tjänsteutlåtande – Hantering av remiss gällande nytt   
   trafikförsörjningsprogram, 2022-01-28 
- Remissvar RD21-07226 Regionalt trafikförsörjningsprogram 
- Remissmissiv 
- 3,0 Regionalt trafikförsörjningsprogram för Dalarnas län 2022-2031,  
  remissutgåva 

Allmänna utskottets beslut 
1. Anta förvaltningens yttrande som sitt eget och översända det till 

Region Dalarna. 

 
Beslutet skickas till 
Kommundirektör Caroline Smitmanis Smids 
Trafiksamordnare Joel Johansson 
Region Dalarna, kollektivtrafikforvaltningen@regiondalarna.se, enligt 
missiv senast 31 mars 
Trafikhandläggare Ingrid Andrén 
Näringslivschef Per Stid   
 

AU-protokoll 21 mars
(Signerat, SHA-256 FF10852990E539FCCA1C6E8CC633AE53B0FDF8DE0FFF40BAEB53E4CE350F5504)

Sida 7 av 19

mailto:kollektivtrafikforvaltningen@regiondalarna.se


SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 
1(2) 

Sammanträdesdatum 
2022-03-21 

 
  

Allmänna utskottet   
 

 
 Utdrag bestyrks 
  

 

§ 36 Dnr 2020/324 

Utvärdering av pandemin 

Beskrivning av ärendet 
I maj 2021 gavs förvaltningen i uppdrag av Allmänna utskottet att utvärdera 
Leksands kommuns hantering av pandemin utifrån den vägledning som 
tagits fram av MSB som stöd för kommuners lärande av inträffade händelser 
på lokal nivå, Utvärdering av hantering av inträffade händelser (MSB, 
2019). Syftet med utvärderingen var att undersöka huruvida kommunen 
hanterat pandemin på ett ändamålsenligt sätt utifrån sitt ansvar. Syftet var 
även att utifrån det framtagna underlaget göra framåtsyftande bedömningar 
av hanteringens styrkor och svagheter med förhoppning att bidra till en 
förbättrad framtida krishantering. 
Bedömningen som gjordes utifrån utvärderingens underlag var att Leksands 
kommun till stor del har hanterat pandemin och dess utmaningar på ett 
ändamålsenligt sätt utifrån sitt ansvar.  
Utifrån utvärderingens slutsats och den bedömning som gjordes kommer 
förvaltningen att arbeta vidare med följande områden: 

• Revidera risk- och sårbarhetsanalysen inför kommande 
mandatperiod, samt se över vilka delar som är sekretessbelagda och 
vilka som kan offentliggöras för berörda verksamheter. 

• Uppdatera och revidera utbildnings- och övningsplanen för att 
säkerställa att tillräckliga kunskaper i organisationen finns kopplat till 
krishantering, samt för att säkerställa att kommunen följer gällande 
lagstiftning. Utifrån utbildnings- och övningsplanen behöver 
organisationen säkerställa att personer inom krisorganisationen 
tillgodoses den kunskap som krävs, för att upprätthålla en god 
kontinuitet och minska sårbarheten. 

• Ta fram en kriskommunikationsplan med koppling till övriga 
styrdokument. Med fördel förtydligar kriskommunikationsplanen 
strategiska aspekter av kommunikationen och gör bedömningar av 
offentlighetsprincip och sekretesslagstiftning. 

• Se över framtida kommunikationskanaler och 
kommunikationsplattformar för att minska sårbarheten samt för att 
tydliggöra kontaktvägar.  
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• Ta fram och fastställa en kommunövergripande pandemiplan. 

• Se över implementering och kvalitetssäkring av organisationens 
rutiner för att säkerställa att de efterlevs. 

• Säkerställa att det framöver finns en uthållighet i organisationen, dels 
vad gäller bemanning i krisorganisationen men även dokumenterad 
kontinuitetsplanering inom respektive sektor. 

• Upprätta en inriktnings- och samordningsfunktion i kommunen där 
berörda lokala aktörer ingår, såsom kommunala bolag. 

Beslutsunderlag 
Utvärdering av Leksands kommuns hantering av pandemin, daterad 2022-
01-31 
Tjänsteutlåtande, daterat 2022-01-28 

Allmänna utskottets förslag till kommunstyrelsen för beslut i 
kommunfullmäktige 

1. Uppdra till förvaltningen att fortsätta med det reviderings- och 
utvecklingsarbete som pågår avseende kris- och beredskap. 

2. Lägga utvärderingen till handlingarna. 
3. Förvaltningen återkommer med kontinuerlig återrapportering av 

arbetet. 

Beslutet skickas till 
Kommunstyrelsen 
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§ 37 Dnr 2022/260 

Bidrag till lokala föreningar som arbetar med barn och 
unga 2022 

Beskrivning av ärendet 
Kommunfullmäktige beslutade den 29 november 2021 att införa ett bidrag 
för året 2022 till lokala föreningar som arbetar med barn och ungdomar. 
Bidragets totala omfattning uppgår till 150 000 kronor. Kommunstyrelsen 
fick i uppdrag att närmare fatta beslut om regelverk och formalia avseende 
stödet.  
Pandemin har drabbat kultur- och idrotts- och fritidsföreningar hårt och detta 
stöd är ämnat att bidra till att återigen kunna bedriva meningsfulla aktiviteter 
för kommunens barn och ungdomar.  

Sektorns/avdelningens bedömning 
Vision 2030 sätter fokus på att Leksands kommun ska ha en av Sveriges 
främsta grundskolor. Genom att ha en aktiv fritid bidrar vi till välmående 
och förbättrar möjligheten för kommunens barn och ungdomar att bättre 
klara av skolgången. Visionen säger också att kommunen ska ha ett rikt 
kulturliv som tillsammans med ett aktivt idrotts- och friluftsliv gynnar 
folkhälsa, integration och sammanhållning.  
Bidraget kan sökas av samtliga föreningar aktiva i Leksands kommun där 
målgruppen för de sökta aktiviteterna är barn och ungdomar. 
Ansökningsperioden planeras till maj 2022.  
Vid bedömning av ansökningarna kommer särskilt fokus läggas kopplingen 
till visionen samt hur pandemin påverkat föreningen.  
Det föreslagna regelverket tydliggör vilka krav som finns för att 
föreningarna ska kunna beviljas medel. Såsom exempelvis krav på 
organisationsnummer, årsredovisningar med mera.  
Samtliga ansökningar kommer granskas och beslutas av en särskild utsedd 
grupp bestående av representanter från kulturavdelningen, fritidsavdelningen 
samt övergripande nivå på samhällsutveckling. Återrapportering till 
kommunstyrelsen kommer därefter ske.  
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Beslutsunderlag 
Tjänsteutlåtande daterat 2022-03-03 
Regelverk för bidrag till lokala föreningar som arbetar med barn och unga 
2022 

Allmänna utskottets förslag för beslut i kommunstyrelsen 
1. Att anta förslaget till regelverk. 
2. Uppdra till förvaltningen att verkställa genomförandet av bidraget i 

enlighet med regelverket.  

Beslutet skickas till 
Kommunstyrelsen  
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§ 38 Dnr 2022/108 

Inspektion av överförmyndare i samverkan i norra 
Dalarna 2021 

Beskrivning av ärendet 
Länsstyrelsen har genomfört tillsyn av överförmyndarverksamheten i 
Leksand, Mora, Orsa, Rättvik, Vansbro och Älvdalens kommuner.  
Tillsynen genomfördes hos överförmyndarenheten i Mora den 1 december 
2021. 
 
Länsstyrelsens samlade intryck är att enheten bedriver en välfungerande 
verksamhet med bra ordning på ärendena. Länsstyrelsen anser att de 
anställda på överförmyndarenheten gör ett bra arbete trots att enheten har 
varit underbemannad under en längre tid. Enheten kommer att förstärkas 
med en jurist under 2022.  
Leksands kommun har 181 ställföreträdarskap och 113 av dessa avser vuxna 
personer. Antalet förvaltarskap är 11,5% vilket är något lägre än 
riksgenomsnittet på 15%. Av beslutade arvoden står kommunen för 31% av 
kostnaderna vilket är betydligt lägre än riksgenomsnittet på 43%. 
 
Länsstyrelsen granskade tre akter. En av akterna granskades utan 
anmärkning och två akter begärde länsstyrelsen återkoppling om. Efter 
återkoppling från överförmyndarenheten betraktades även de två akterna 
vara utan anmärkning.  

Beslutsunderlag 
- Inspektion av överförmyndarna i Leksand, Mora, Orsa, Rättvik, Vansbro 

och Älvdalens kommuner den 1 december 2021 
- Bilaga för Leksand 
- Tjänsteutlåtande av överförmyndare Lotta Arnesson, daterat 2022-03-01 

Allmänna utskottets förslag till kommunstyrelsen för beslut i 
kommunfullmäktige 
1. Lägga informationen om tillsynen 2021 till handlingarna. 
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Beslutet skickas till 
Kommunstyrelsen 
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§ 39 Dnr 2022/263 

Kriget i Ukraina 

Beskrivning av ärendet 
HR- och säkerhetsskyddschef Hanna Trädgårdh Oscarsson och 
kommundirektör Caroline Smitmanis Smids informerar om hur 
förvaltningen behandlar kriget i Ukraina och det förändrade säkerhetsläget. 
Förvaltningens krisledning har organiserat sig och arbetar aktivt. 

Allmänna utskottets beslut 
1. Lägga informationen till handlingarna. 
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§ 40 Dnr 2021/563 

Mål- och resultatrapport samhällsutveckling 2021 

Beskrivning av ärendet 
Sektorerna tar fram mål- och resultatrapport för 2021. Rapporten innehåller 
en uppföljning av politiska mål och fokusområden.  Faktiska resultat utifrån 
angivna indikatorer blir redovisade i rapporten. Avvikelser som framkommer 
blir redovisade i rapporten.  

Sektorns/avdelningens bedömning 
Förvaltningens ambition är att förbättra och förtydliga rapporten till 
politiken. En nyhet i årets rapport är att förvaltningen på ett tydligare sätt vill 
beskriva analysen utifrån resultaten. Rapporten är kompletterad med 
utmaningar och fokusområde för sektorn, avvikelser per målområden samt 
händelser av väsentlig betydelse kopplat till verksamheten. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteutlåtande daterat 2022-03-01 
Mål- och resultatrapport helår sektor samhällsutveckling 

Allmänna utskottets beslut 
1. Lägga informationen till handlingarna 

Beslutet skickas till 
Sektorchef samhällsutveckling Åke Sjöberg 
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§ 41 Dnr 2021/563 

Mål- och resultatrapport verksamhetsstöd 2021 

Beskrivning av ärendet 
Sektorerna har tagit fram mål- och resultatrapporter för 2021. Rapporterna 
innehåller en uppföljning av politiska mål och fokusområden. Faktiska 
resultat utifrån angivna indikatorer är redovisade i rapporten. Avvikelser 
redovisas i rapporten.  

Sektorns/avdelningens bedömning 
Förvaltningens ambition är att förbättra och förtydliga rapporterna till 
politiken.  

Beslutsunderlag 
Mål- och resultatrapport verksamhetsstöd 2021 helår 
Tjänsteutlåtande daterat 2021-03-06 

Allmänna utskottets beslut 
1. Lägga rapporten till handlingarna.  

Beslutet skickas till 
Tf sektorchef Ann-Charlotte Zackrisson 
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§ 42 Dnr 2022/333 

Prognos februari 2022 

Beskrivning av ärendet 
Tf sektorchef /ekonomichef, Ann-Charlotte Zackrisson, redovisar 
prognostiserat resultat 2022. Resultatet är 18,9 mkr jämfört med en budget 
på 17,6 mkr. 

Allmänna utskottet beslut 
1. Lägga informationen till handlingarna. 

Beslutet skickas till 
Tf sektorchef/ekonomichef Ann-Charlotte Zackrisson 
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§ 43 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 
arbetet har påbörjats och att mer information kommer att ges på allmänna 
utskottets möte den 19 april. 

Allmänna utskottets beslut 
1. Lägga informationen till handlingarna. 

Beslutet skickas till 
Kommundirektör Caroline Smitmanis Smids 

AU-protokoll 21 mars
(Signerat, SHA-256 FF10852990E539FCCA1C6E8CC633AE53B0FDF8DE0FFF40BAEB53E4CE350F5504)
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§ 31 Dnr 2021/1103 


Förskolan Myran 


Beskrivning av ärendet 
Fastighetsstrateg, Veronica Lindberg-Lekare, informerar om förskolan 
Myran. Enligt besiktningsprotokoll behövs åtgärder för att färdigställa 
lokalerna. 
 
Kommunen håller på att upphandla samverkanspartner för dessa åtgärder. 
 
Barnen kommer att placeras på förskolorna Rosen och Furuliden under tiden 
som Myran åtgärdas.  


Allmänna utskottets beslut 
1. Lägga informationen till handlingarna. 


Beslutet skickas till 
Fastighetsstrateg Veronica Lindberg-Lekare 
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§ 32 Dnr 2021/1289 


Information om större plan- och byggärenden 2022 


Beskrivning av ärendet 
Sektorchef samhällsutveckling, Åke Sjöberg, informerar om följande: 
 
Ny översiktsplan 
Översiktsplanen beräknas vara klar kvartal två 2025.  
Kompletterande utredningar behöver göras för LIS-områden, 
skyfallskarteringar och miljökonsekvensbeskrivning. 
Kulturmiljöprogram är klart. 
 
Strategiska planer 
Sektor samhällsutveckling håller på att arbeta med ett antal viktiga 
strategiska planer som lokalförsörjningsplan, bostadsförsörjningsplan, nya 
miljömål, VA-plan och trafikutredning norra Leksand. 
 
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.  
 
Leksands sporthall 
Den nya sporthallen planeras att invigas i augusti 2022.  


Allmänna utskottets beslut 
1. Lägga informationen till handlingarna. 


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


De enskilda vägarna i Leksands kommun 


Beskrivning av ärendet 
Kommundirektör, Caroline Smitmanis Smids, informerar om arbetet med 
enskilda vägar. Kommunen har informationsmöten med byarna.  
Flera byar har lämnat in önskemål om att avbryta förrättningsprocessen. 


Allmänna utskottets beslut 
1. Lägga informationen till handlingarna. 


Beslutet skickas till 
Kommundirektör, Caroline Smitmanis Smids 
Tf. sektorchef verksamhetsstöd, Ann-Charlotte Zackrisson 
Sektorchef samhällsutveckling, Åke Sjöberg 
Trafikenheten  
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§ 34 Dnr 2022/309 


Lägesrapport verksamhetsstöd 


Beskrivning av ärendet 
En lägesrapport om sektor verksamhetsstöds verksamhet har sammanställts 
av tf sektorchef Ann-Charlotte Zackrisson. 


Beslutsunderlag 
Lägesrapport verksamhetsstöd daterad 2022-03-18 


Allmänna utskottet beslut 
1. Lägga lägesrapport för sektor verksamhetsstöd 2022-03-18 till 


handlingarna. 


Beslutet skickas till 
Tf sektorchef Ann-Charlotte Zackrisson 
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§ 35 Dnr 2021/1598 


Remiss Regionalt Trafikförsörjningsprogram 2022-2031 


Beskrivning av ärendet 
Det regionala trafikförsörjningsprogrammet är det högst styrande 
dokumentet för den regionala kollektivtrafiken i Dalarna. Programmet är 
visionärt och långsiktigt. Det innehåller bland annat en nulägesbild och de 
långsiktiga målen för kollektivtrafiken i Dalarna. Målen har tagits fram i 
samarbete med kollektivtrafiknämnden, kollektivtrafikförvaltningen, 
politiker och tjänstepersoner från Dalarnas kommuner samt i dialog med 
övriga aktörer. De långsiktiga målen i programmet konkretiseras sedan i den 
årliga trafikplanen.  


Beslutsunderlag 
- Tjänsteutlåtande – Hantering av remiss gällande nytt   
   trafikförsörjningsprogram, 2022-01-28 
- Remissvar RD21-07226 Regionalt trafikförsörjningsprogram 
- Remissmissiv 
- 3,0 Regionalt trafikförsörjningsprogram för Dalarnas län 2022-2031,  
  remissutgåva 


Allmänna utskottets beslut 
1. Anta förvaltningens yttrande som sitt eget och översända det till 


Region Dalarna. 


 
Beslutet skickas till 
Kommundirektör Caroline Smitmanis Smids 
Trafiksamordnare Joel Johansson 
Region Dalarna, kollektivtrafikforvaltningen@regiondalarna.se, enligt 
missiv senast 31 mars 
Trafikhandläggare Ingrid Andrén 
Näringslivschef Per Stid   
 



mailto:kollektivtrafikforvaltningen@regiondalarna.se
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§ 36 Dnr 2020/324 


Utvärdering av pandemin 


Beskrivning av ärendet 
I maj 2021 gavs förvaltningen i uppdrag av Allmänna utskottet att utvärdera 
Leksands kommuns hantering av pandemin utifrån den vägledning som 
tagits fram av MSB som stöd för kommuners lärande av inträffade händelser 
på lokal nivå, Utvärdering av hantering av inträffade händelser (MSB, 
2019). Syftet med utvärderingen var att undersöka huruvida kommunen 
hanterat pandemin på ett ändamålsenligt sätt utifrån sitt ansvar. Syftet var 
även att utifrån det framtagna underlaget göra framåtsyftande bedömningar 
av hanteringens styrkor och svagheter med förhoppning att bidra till en 
förbättrad framtida krishantering. 
Bedömningen som gjordes utifrån utvärderingens underlag var att Leksands 
kommun till stor del har hanterat pandemin och dess utmaningar på ett 
ändamålsenligt sätt utifrån sitt ansvar.  
Utifrån utvärderingens slutsats och den bedömning som gjordes kommer 
förvaltningen att arbeta vidare med följande områden: 


• Revidera risk- och sårbarhetsanalysen inför kommande 
mandatperiod, samt se över vilka delar som är sekretessbelagda och 
vilka som kan offentliggöras för berörda verksamheter. 


• Uppdatera och revidera utbildnings- och övningsplanen för att 
säkerställa att tillräckliga kunskaper i organisationen finns kopplat till 
krishantering, samt för att säkerställa att kommunen följer gällande 
lagstiftning. Utifrån utbildnings- och övningsplanen behöver 
organisationen säkerställa att personer inom krisorganisationen 
tillgodoses den kunskap som krävs, för att upprätthålla en god 
kontinuitet och minska sårbarheten. 


• Ta fram en kriskommunikationsplan med koppling till övriga 
styrdokument. Med fördel förtydligar kriskommunikationsplanen 
strategiska aspekter av kommunikationen och gör bedömningar av 
offentlighetsprincip och sekretesslagstiftning. 


• Se över framtida kommunikationskanaler och 
kommunikationsplattformar för att minska sårbarheten samt för att 
tydliggöra kontaktvägar.  
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• Ta fram och fastställa en kommunövergripande pandemiplan. 


• Se över implementering och kvalitetssäkring av organisationens 
rutiner för att säkerställa att de efterlevs. 


• Säkerställa att det framöver finns en uthållighet i organisationen, dels 
vad gäller bemanning i krisorganisationen men även dokumenterad 
kontinuitetsplanering inom respektive sektor. 


• Upprätta en inriktnings- och samordningsfunktion i kommunen där 
berörda lokala aktörer ingår, såsom kommunala bolag. 


Beslutsunderlag 
Utvärdering av Leksands kommuns hantering av pandemin, daterad 2022-
01-31 
Tjänsteutlåtande, daterat 2022-01-28 


Allmänna utskottets förslag till kommunstyrelsen för beslut i 
kommunfullmäktige 


1. Uppdra till förvaltningen att fortsätta med det reviderings- och 
utvecklingsarbete som pågår avseende kris- och beredskap. 


2. Lägga utvärderingen till handlingarna. 
3. Förvaltningen återkommer med kontinuerlig återrapportering av 


arbetet. 


Beslutet skickas till 
Kommunstyrelsen 
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§ 37 Dnr 2022/260 


Bidrag till lokala föreningar som arbetar med barn och 
unga 2022 


Beskrivning av ärendet 
Kommunfullmäktige beslutade den 29 november 2021 att införa ett bidrag 
för året 2022 till lokala föreningar som arbetar med barn och ungdomar. 
Bidragets totala omfattning uppgår till 150 000 kronor. Kommunstyrelsen 
fick i uppdrag att närmare fatta beslut om regelverk och formalia avseende 
stödet.  
Pandemin har drabbat kultur- och idrotts- och fritidsföreningar hårt och detta 
stöd är ämnat att bidra till att återigen kunna bedriva meningsfulla aktiviteter 
för kommunens barn och ungdomar.  


Sektorns/avdelningens bedömning 
Vision 2030 sätter fokus på att Leksands kommun ska ha en av Sveriges 
främsta grundskolor. Genom att ha en aktiv fritid bidrar vi till välmående 
och förbättrar möjligheten för kommunens barn och ungdomar att bättre 
klara av skolgången. Visionen säger också att kommunen ska ha ett rikt 
kulturliv som tillsammans med ett aktivt idrotts- och friluftsliv gynnar 
folkhälsa, integration och sammanhållning.  
Bidraget kan sökas av samtliga föreningar aktiva i Leksands kommun där 
målgruppen för de sökta aktiviteterna är barn och ungdomar. 
Ansökningsperioden planeras till maj 2022.  
Vid bedömning av ansökningarna kommer särskilt fokus läggas kopplingen 
till visionen samt hur pandemin påverkat föreningen.  
Det föreslagna regelverket tydliggör vilka krav som finns för att 
föreningarna ska kunna beviljas medel. Såsom exempelvis krav på 
organisationsnummer, årsredovisningar med mera.  
Samtliga ansökningar kommer granskas och beslutas av en särskild utsedd 
grupp bestående av representanter från kulturavdelningen, fritidsavdelningen 
samt övergripande nivå på samhällsutveckling. Återrapportering till 
kommunstyrelsen kommer därefter ske.  
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Beslutsunderlag 
Tjänsteutlåtande daterat 2022-03-03 
Regelverk för bidrag till lokala föreningar som arbetar med barn och unga 
2022 


Allmänna utskottets förslag för beslut i kommunstyrelsen 
1. Att anta förslaget till regelverk. 
2. Uppdra till förvaltningen att verkställa genomförandet av bidraget i 


enlighet med regelverket.  


Beslutet skickas till 
Kommunstyrelsen  
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§ 38 Dnr 2022/108 


Inspektion av överförmyndare i samverkan i norra 
Dalarna 2021 


Beskrivning av ärendet 
Länsstyrelsen har genomfört tillsyn av överförmyndarverksamheten i 
Leksand, Mora, Orsa, Rättvik, Vansbro och Älvdalens kommuner.  
Tillsynen genomfördes hos överförmyndarenheten i Mora den 1 december 
2021. 
 
Länsstyrelsens samlade intryck är att enheten bedriver en välfungerande 
verksamhet med bra ordning på ärendena. Länsstyrelsen anser att de 
anställda på överförmyndarenheten gör ett bra arbete trots att enheten har 
varit underbemannad under en längre tid. Enheten kommer att förstärkas 
med en jurist under 2022.  
Leksands kommun har 181 ställföreträdarskap och 113 av dessa avser vuxna 
personer. Antalet förvaltarskap är 11,5% vilket är något lägre än 
riksgenomsnittet på 15%. Av beslutade arvoden står kommunen för 31% av 
kostnaderna vilket är betydligt lägre än riksgenomsnittet på 43%. 
 
Länsstyrelsen granskade tre akter. En av akterna granskades utan 
anmärkning och två akter begärde länsstyrelsen återkoppling om. Efter 
återkoppling från överförmyndarenheten betraktades även de två akterna 
vara utan anmärkning.  


Beslutsunderlag 
- Inspektion av överförmyndarna i Leksand, Mora, Orsa, Rättvik, Vansbro 


och Älvdalens kommuner den 1 december 2021 
- Bilaga för Leksand 
- Tjänsteutlåtande av överförmyndare Lotta Arnesson, daterat 2022-03-01 


Allmänna utskottets förslag till kommunstyrelsen för beslut i 
kommunfullmäktige 
1. Lägga informationen om tillsynen 2021 till handlingarna. 
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Beslutet skickas till 
Kommunstyrelsen 
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§ 39 Dnr 2022/263 


Kriget i Ukraina 


Beskrivning av ärendet 
HR- och säkerhetsskyddschef Hanna Trädgårdh Oscarsson och 
kommundirektör Caroline Smitmanis Smids informerar om hur 
förvaltningen behandlar kriget i Ukraina och det förändrade säkerhetsläget. 
Förvaltningens krisledning har organiserat sig och arbetar aktivt. 


Allmänna utskottets beslut 
1. Lägga informationen till handlingarna. 
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§ 40 Dnr 2021/563 


Mål- och resultatrapport samhällsutveckling 2021 


Beskrivning av ärendet 
Sektorerna tar fram mål- och resultatrapport för 2021. Rapporten innehåller 
en uppföljning av politiska mål och fokusområden.  Faktiska resultat utifrån 
angivna indikatorer blir redovisade i rapporten. Avvikelser som framkommer 
blir redovisade i rapporten.  


Sektorns/avdelningens bedömning 
Förvaltningens ambition är att förbättra och förtydliga rapporten till 
politiken. En nyhet i årets rapport är att förvaltningen på ett tydligare sätt vill 
beskriva analysen utifrån resultaten. Rapporten är kompletterad med 
utmaningar och fokusområde för sektorn, avvikelser per målområden samt 
händelser av väsentlig betydelse kopplat till verksamheten. 


Beslutsunderlag 
Tjänsteutlåtande daterat 2022-03-01 
Mål- och resultatrapport helår sektor samhällsutveckling 


Allmänna utskottets beslut 
1. Lägga informationen till handlingarna 


Beslutet skickas till 
Sektorchef samhällsutveckling Åke Sjöberg 
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§ 41 Dnr 2021/563 


Mål- och resultatrapport verksamhetsstöd 2021 


Beskrivning av ärendet 
Sektorerna har tagit fram mål- och resultatrapporter för 2021. Rapporterna 
innehåller en uppföljning av politiska mål och fokusområden. Faktiska 
resultat utifrån angivna indikatorer är redovisade i rapporten. Avvikelser 
redovisas i rapporten.  


Sektorns/avdelningens bedömning 
Förvaltningens ambition är att förbättra och förtydliga rapporterna till 
politiken.  


Beslutsunderlag 
Mål- och resultatrapport verksamhetsstöd 2021 helår 
Tjänsteutlåtande daterat 2021-03-06 


Allmänna utskottets beslut 
1. Lägga rapporten till handlingarna.  


Beslutet skickas till 
Tf sektorchef Ann-Charlotte Zackrisson 
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Allmänna utskottet   
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§ 42 Dnr 2022/333 


Prognos februari 2022 


Beskrivning av ärendet 
Tf sektorchef /ekonomichef, Ann-Charlotte Zackrisson, redovisar 
prognostiserat resultat 2022. Resultatet är 18,9 mkr jämfört med en budget 
på 17,6 mkr. 


Allmänna utskottet beslut 
1. Lägga informationen till handlingarna. 


Beslutet skickas till 
Tf sektorchef/ekonomichef Ann-Charlotte Zackrisson 
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Allmänna utskottet   
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§ 43 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 
arbetet har påbörjats och att mer information kommer att ges på allmänna 
utskottets möte den 19 april. 


Allmänna utskottets beslut 
1. Lägga informationen till handlingarna. 


Beslutet skickas till 
Kommundirektör Caroline Smitmanis Smids 
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