
 

 

KALLELSE/KUNGÖRELSE 
Sida 
1(3) 

Datum 

2022-03-14 
 
  

Kommunfullmäktige 
Lena Ryen-Laxton 
 
 

 
 

 
 

 
 Kommunfullmäktiges ledamöter 

Ersättare för kännedom 

 

Kommunfullmäktige 

Kommunhuset Kommunhuset, 
plenisalen 

måndagen den 28 mars 2022 18:30 

 

Ärenden med förslag till beslut 

1 Fastställande av dagordning     

2 Information: Leksands kommuns krisledning och 
beredskap 
Kommundirektör Caroline Smitmanis Smids informerar.  

    

3 Ansökan om utökad borgen - Leksand Vatten AB 
Förslag till beslut: 
Kommunstyrelsens förslag till beslut i kommunfullmäktige  
1. Såsom för egen skuld ingå borgen för Leksand Vatten AB:s 

låneförpliktelser upp till ett högsta lånebelopp om 450 
miljoner kronor, jämte därpå löpande ränta och kostnader. 

2021/1213    

4 Slutkostnadskalkyl nya sporthallen 
Förslag till beslut: 
Kommunstyrelsens förslag till beslut i kommunfullmäktige  
1. Godkänna slutkostnadskalkylen och därmed ökade 

investeringskostnader för projektet på 5,1 mkr samt ta in 
slutkostnaden i reviderad investeringsbudget 2022. 

2016/462    

5 Reviderad investeringsbudget 2022 
Förslag till beslut: 
Kommunstyrelsens förslag till beslut i kommunfullmäktige 
1. Anta förvaltningens förslag till reviderad investeringsbudget 

2022. 
 

2021/691    

1



2 

 

6 Revidering av kommunstyrelsens reglemente, tillägg 
hemtjänst i privat regi 
Förslag till beslut: 
Kommunstyrelsens förslag till beslut i kommunfullmäktige 
1. Komplettera 15 § i kommunstyrelsens reglemente med 

hemtjänst i privat regi. 

2021/1540    

7 Svar på motion om ökad trygghet och minskad 
ensamhet bland äldre 
Förslag till beslut: 
Kommunstyrelsens förslag till beslut i kommunfullmäktige 
1. Anse motionen besvarad.  

2021/1298    

8 Svar på motion om odling 
Förslag till beslut: 
Kommunstyrelsens förslag till beslut i kommunfullmäktige 
1. Avslå motionen.  

2021/1349    

9 Svar på motion om lärarlönenivå 
Förslag till beslut: 
Kommunstyrelsens förslag till beslut i kommunfullmäktige 
1.Anse motionen besvarad. 

2021/1296    

10 Ansökan om bidrag för Stiftelsen m/s Gustaf Wasa - 
årligt ekonomiskt stöd 2022-2026 
Förslag till beslut: 
Kommunstyrelsens förslag till beslut i kommunfullmäktige 
1. Bevilja Stiftelsen m/s Gustaf Wasa ett årligt stöd om 60.000 

kr för åren 2022-2026, med möjlighet att diskutera möjligt 
minskat stöd om utvecklingsarbetet blir framgångsrikt.  

2. Detta under förutsättning att Rättvik och Mora kommuner 
fattar ett likalydande beslut. 

3. Begära årlig redovisning av utvecklingsarbetet från Stiftelsen, 
gemensamt med Rättvik och Mora kommun, för utvärdering 
och dialog kring fortsatt arbete och ekonomiskt stöd. 

2021/1575    

11 Val av ledamöter och ersättare till utskott och övriga 
förtroendeuppdrag 
Förslag till beslut: 
Kommunstyrelsens förslag till beslut i kommunfullmäktige 
1. Utse Lars Henriksson (L) till ersättare i kommunstyrelsen 

efter Ewa Hjort Axklint (L) till och med 2022-12-31. 
 

2018/1555    

2



3 

 

12 Rapportering av ej verkställda beslut kvartal 4/2021 - 
individ- och familjeomsorgen (IFO) 
Förslag till beslut:  
Kommunstyrelsens förslag till beslut i kommunfullmäktige 
1. Godkänna rapporteringen. 

2021/1029    

 

Per-Erik Ingels (C) 

Ordförande  
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 
1(2) 

Sammanträdesdatum 
2022-03-07 

 
  

Kommunstyrelsen   
 

 
 Utdrag bestyrks 
  

 

§ 24 Dnr 2021/1213 

Ansökan om utökad borgen - Leksand Vatten AB 

Beskrivning av ärendet 
Leksand Vatten AB som är ett helägt dotterbolag till Leksands kommun har i 
skrivelse ansökt om utökad borgen med 70 miljoner kronor, från 380 till 450 
miljoner kronor.  
 
Ansökan motiveras av att Leksand Vatten AB har budgeterat för ett flertal 
större och mindre investeringsprojekt 2022.  
De tre största budgetposterna är: 
- Re- och nyinvesteringar i VA-nät och VA-anläggningar 37 mkr 
- Utbyggnad av VA-nät i Heden 21 mkr 
- Utbyggnad av VA-nät i Norra Kärringberget/Lummerhöjden 15 mkr. 

Sektorns/avdelningens bedömning 
Planerade investeringar är prioriterade och samordnade med kommunens 
exploateringsområden.   
Utökas inte kommunens borgensåtagande är Leksand Vatten AB:s 
bedömning att det inte går att färdigställa ovanstående investeringar. 

Beslutsunderlag 
Utdrag ur sammanträdesprotokoll från allmänna utskottet daterat 2022-02-14 
§ 18 
Protokoll LVAB 210916 § 40 – Ansökan om utökad borgen inför 2022 
Tjänsteutlåtande från ekonomichef Ann-Charlotte Zackrisson daterat 2022-
01-05 

Kommunstyrelsens förslag till beslut i kommunfullmäktige  
1. Såsom för egen skuld ingå borgen för Leksand Vatten AB:s 

låneförpliktelser upp till ett högsta lånebelopp om 450 miljoner kronor, 
jämte därpå löpande ränta och kostnader.  
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 
2(2) 

Sammanträdesdatum 
2022-03-07 

 
  

Kommunstyrelsen   
 

 
 Utdrag bestyrks 
  

 

 

Beslutet skickas till 
Kommunfullmäktige 
Leksand Vatten AB 
Ekonomichef, Ann-Charlotte Zackrisson 
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TJÄNSTEUTLÅTANDE 
Sida 
1(2) 

Datum 
2022-01-05 

Referens 
2021/1213  

Kommunstyrelsen 
Ann-Charlotte Zackrisson 
Ann-charlotte.zackrisson@leksand.se 

 
 

 
 

 
  

 

Ansökan om utökad borgen -  Leksand Vatten AB 

Beskrivning av ärendet 
Leksand Vatten AB (LVAB), som är ett helägt dotterbolag till Leksands 
kommun, har i en skrivelse daterad 2021-09-30 ansökt om utökad borgen 
med 70 miljoner kronor från 380 miljoner kronor till 450 miljoner kronor. 
Ansökan motiveras av att Leksand Vatten AB har budgeterat för ett flertal 
större och mindre investeringsprojekt 2022. Totalt budgeterat 
investeringsbelopp är 84.900 mkr. De tre största budgetposterna är re- och 
nyinvesteringar i VA-nät och VA-anläggningar 37 mkr, utbyggnad av VA-
nät i Heden 21 mkr samt utbyggnad av VA-nät i Norra 
Kärringberget/Lummerhöjden 15 mkr. 
Per den 31 december 2021 har LVAB utnyttjat 367 miljoner kronor av den 
beviljade borgenssumman på 380 miljoner. 

Sektorns/avdelningens bedömning 
Planerade investeringar är prioriterade och samordnade med kommunens 
exploateringsområden.   
Utökas inte kommunens borgensåtagande är Leksand Vatten AB:s 
bedömning att det inte går att färdigställa ovanstående investeringar. 
Föreslagna investeringar innebär att det totala utrymmet för framtida 
investeringar relativt sett minskar i kommunkoncernen. Under 2022 bedömer 
dock Leksandsbostäder att ingen höjning av ramen för borgensåtagden 
behövs och även kommunen bedömer att beviljad låneram kommer att täcka 
behovet för eventuell nyupplåning 2022.   
  

Förslag till beslut 
1. Såsom för egen skuld ingå borgen för Leksand Vatten AB:s 

låneförpliktelser upp till ett högsta lånebelopp om 450 miljoner 
kronor, jämte därpå löpande ränta och kostnader.  

 
 

Ange vilket beslutsunderlag som ska skickas med till politiken 
1. Tjänsteutlåtande från Leksands kommun daterat 2022-01-05 
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Leksands kommun 

Datum 
2022-01-05 
 

Referens 
2021/1213 

Sida 
2(2) 

 

 

2. Tjänsteutlåtande från Leksand Vatten AB med ansökan om utökat 
borgensåtagande, daterat 2020-09-30 

 

Slutligt beslut expedieras (skickas) till 
Leksand Vatten AB 
Kommundirektör Caroline Smitmanis Smids 
Ekonomichef Ann-Charlotte Zackrisson 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 
1(2) 

Sammanträdesdatum 
2022-03-07 

 
  

Kommunstyrelsen   
 

 
 Utdrag bestyrks 
  

 

§ 54 Dnr 2016/462 

Slutkostnadskalkyl nya sporthallen 

Beskrivning av ärendet 
Byggnation av ny sporthall pågår med Skanska som huvudentreprenör. 
Under byggtiden har materialkostnaderna ökat betydligt beroende på den 
pågående pandemin. Byggnationen håller sig väl inom given tidsram för 
projektet och har inte drabbats av några förseningar.  
Förvaltningen har tagit fram en slutkostnadskalkyl som beräknas till 69,1 
mkr inklusive byggherrekostnader jämfört med uppskattad budget om 64 
mkr som låg till grund för beslut om att byggnationen skulle starta.  
 
Den ökade kostnaden på 5,1 mkr beror framför allt på ökade 
materialkostnader.  

Sektorns/avdelningens bedömning 
Sektorn bedömer att den framtagna och genomarbetade slutkostnadskalkylen 
på 69,1 mkr är den realistiska bilden av kostnaden för att slutföra 
byggnationen av sporthallen.  
 
Den nya hallen kommer att vara av hög kvalitet och ha låga driftskostnader. 
Bedömningen är att driftkostnaden för hallen kommer att vara ca 600 tkr/år. 

Beslutsunderlag 
Utdrag ur sammanträdesprotokoll från allmänna utskottet daterat 2022-02-14 
§ 20 
Tjänsteutlåtande av sektorchef Åke Sjöberg daterat 2022-01-31 

Kommunstyrelsens förslag till beslut i kommunfullmäktige  
 
1. Godkänna slutkostnadskalkylen och därmed ökade investeringskostnader 

för projektet på 5,1 mkr samt ta in slutkostnaden i reviderad 
investeringsbudget 2022. 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 
2(2) 

Sammanträdesdatum 
2022-03-07 

 
  

Kommunstyrelsen   
 

 
 Utdrag bestyrks 
  

 

 

Beslutet skickas till 
Kommunfullmäktige 
Ekonomichef, Ann-Charlotte Zackrisson 
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Leksands kommun 

Webbplats 
www.leksand.se 

E-post 
kundtjanst@leksand.se 

Organisationsnr 
212000-2163 

Postadress 
793 80 Leksand 
 

Besöksadress 
Torget 5 
 
 

Telefon 
0247-800 00 vx 
 

Fax 
0247-144 65 

PlusGiro 
12 41 60-3 

 

TJÄNSTEUTLÅTANDE  
Sida 
1(3) 

Datum 
2021-01-31 

Referens 
2016/462   

Åke Sjöberg 0247-80599 
Ake.sjoberg@leksand.se 

  

   

  

Slutkostnadskalkyl nya sporthallen 

Beskrivning av ärendet 
Byggnation av ny sporthall pågår med Skanska som huvudentreprenör. 
Under byggtiden har materialkostnaderna ökat betydligt beroende på den 
pågående pandemin. Byggnationen håller sig väl inom given tidsram för 
projektet, och har inte drabbats av några förseningar.  
Den slutkostnadskalkyl för byggnation av ny sporthall i Leksand som tagits 
fram beräknas till 69,1 mkr inklusive byggherrekostnader jämfört med 
uppskattad budget om 64 mkr som låg till grund för beslut om att 
byggnationen skulle starta. Budgeten 64 mkr var denna gång utan de 10% i 
risk som brukar vara med och som nu kan konstateras borde varit med även i 
detta projekt. 
Följande förändringar har skett under byggnationstiden där framför allt 
materialkostnaderna ökat men utöver detta har även andra poster tillkommit. 
Samtidigt har och anpassningar och justeringar gjorts för att hålla nere de 
totala kostnaderna för projektet.   
Tillkommande kostnadsposter: 
      

- Ökade materialkostnader: 2,5 mkr 
- Utökade lagkrav tillgänglighet och brand: 0,8 mkr 
- Asbestsanering: 0,4 mkr 
- Tillfälliga åtgärder för att kunna hålla befintlig sporthall öppen under 

byggtiden: 0,2 mkr 
- Flytt liten transformatorstation som försörjer nödpannorna för 

fjärrvärme, placerade i källaren: Utökad kostnad: 0,2 mkr 
- Övrigt diverse småposter: 1 mkr 
- Totalt utöver beviljad budget: 5,1 mkr 

Avgående kostnadsposter : 
- Dörrar i brandgräns görs täta i stället för glasade 
- Fönster i fasad delvis bortplockade 
- Invändiga fönster, färre och de som är kvar är mindre 
- Minskad yta utanför spelplan men fortfarande med generösa mått 
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Leksands kommun 
Datum 
2021-01-31 

Referens 
2016/462... 

Sida 
2(3) 

 

 
Leksands kommun 

Webbplats 
www.leksand.se 

E-post 
kundstjanst@leksand.se 

Organisationsnr 
212000-2163 

Postadress 
Byggenheten 
793 80 Leksand 
 

Besöksadress 
Torget 5 
 
 

Telefon 
0247-800 00 vx 
 

Fax 
0247-144 65 

PlusGiro 
12 41 60-3 

 

- Höjd grundläggning som ger något mindre schaktbehov 
- Utrymningstrapp mot simhall görs utvändig istället för invändig 
- Ingen separat/permanent lokal för kampsport 

 
Sektorns bedömning 
Framtagen kostnad för byggnation av sporthall är högre än vad som 
bedömdes vid den preliminära kostnadskalkylen som togs fram och 
presenterades i juni 2020. 
Sektorn bedömer att den nu framtagna och genomarbetade 
slutkostnadskalkylen är den realistiska bilden av kostnaden för att slutföra 
byggnationen av sporthallen och som kommer att vara av högkvalitet och 
med låga driftskostnader där funktionen satts i fokus. 
Den nya hallen kommer att mycket väl svara mot de behov som finns och då 
främst för innebandyns och skolans verksamheter. 
Byggnationen går utöver överskridandet av budget mycket bra och inom den 
tidsram som angetts. 
Vid ett positivt beslut beräknas sporthallen stå helt klar i god tid innan 
höstterminen 2022. 
 
Finansiering 
Föreslagen byggnation beräknas nu kosta 69,1 mkr där kalkylen tidigare var 
64 mkr inklusive byggherrekostnader.   
På driftsidan byggs hallen energisnål och med lätt rengörbara ytor och 
smarta lösningar för enkel skötsel. Bedömningen är att driftkostnad inklusive 
personal men exklusive avskrivningar och räntor ligger på 600 tkr/år som 
ska arbetas in i driftbudgeten från och med 2022 halvår. 
  
Ange innehåll som du vill upprepa, inklusive andra innehållskontroller. Du 
kan också infoga den här kontrollen runt tabellrader om du vill upprepa delar 
av en tabell. 
Beslutsunderlag 
Tjänsteutlåtande daterat 2022-01-31 

Förslag till beslut 
 

1. Godkännande slutkostnadskalkylen och därmed ökade 
investeringskostnader för projektet på 5,1 mkr samt ta in 
slutkostnaden i reviderad investeringsbudget 
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Leksands kommun 

Webbplats 
www.leksand.se 

E-post 
kundstjanst@leksand.se 

Organisationsnr 
212000-2163 

Postadress 
Byggenheten 
793 80 Leksand 
 

Besöksadress 
Torget 5 
 
 

Telefon 
0247-800 00 vx 
 

Fax 
0247-144 65 

PlusGiro 
12 41 60-3 

 

 
 
 
 
 
Åke Sjöberg  
Samhällsutvecklingschef 
 
Leksands kommun 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 
1(2) 

Sammanträdesdatum 
2022-03-07 

 
  

Kommunstyrelsen   
 

 
 Utdrag bestyrks 
  

 

§ 26 Dnr 2021/691 

Reviderad investeringsbudget 2022 

Beskrivning av ärendet 
Förvaltningen har tagit fram förslag till reviderad investeringsbudget 2022.  
Äskande av överflytt av medel från 2021 till 2022: 
- Samhällsutvecklingssektorn, 20 mkr. Gäller i huvudsak Lummerhöjden,  
  Limhagen och Limsjöänget. 
- Tilläggsanslag för investeringar, 2,4 mkr. 
Totalt äskande = 22,4 mkr 
Äskande av tilläggsanslag 2022: 
- Ny sporthall, 4,8 mkr.  
- Limhagen Olsvedsvägen, 2,9 mkr.  
- Skrivare, 1,3 mkr.  
- Gång och cykelväg Myran, 0,6 mkr. 
- Etablering, avetablering och markarbeten moduler Sammilsdalskolan,  
  2,5 mkr. 
- Möbler och utrustning moduler Sammilsdalskolan, 0,9 mkr. 
- Projektering arbetsmiljöåtgärder Ullvi och Gärde skola, 0,9 mkr. 
- Spånsug Åkerö skola, 0,2 mkr. 
Totalt äskande = 14,2 mkr 
Revidering beviljade investeringsmedel: 
- Ombyggnation av köket i Edshult, -15 mkr.  
- Lyckavägens särskilda boende, - 8 mkr.  
Total revidering = - 23 mkr 

Sektorns/avdelningens bedömning 
Finansiering av totalt investeringsvärde om 157,5 mkr (varav 44,1 mkr avser 
exploatering) ryms inom nuvarande beviljat lånetak på 550 mkr.  

Beslutsunderlag 
Utdrag ur sammanträdesprotokoll från allmänna utskottet daterat 2022-02-
14, § 19. 
Tjänsteutlåtande av ekonomichef Ann-Charlotte Zackrisson daterat  
2021-02-11 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 
2(2) 

Sammanträdesdatum 
2022-03-07 

 
  

Kommunstyrelsen   
 

 
 Utdrag bestyrks 
  

 

Bilaga 1 Reviderad investeringsbudget 2022-02-11 

Kommunstyrelsens förslag till beslut i kommunfullmäktige 
1. Anta förvaltningens förslag till reviderad investeringsbudget 2022. 

Beslutet skickas till 
Kommunfullmäktige 
Ekonomichef, Ann-Charlotte Zackrisson. 
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TJÄNSTEUTLÅTANDE 
Sida 
1(3) 

Datum 
2022-02-11 

Referens 
Dnr 2021/691  

Verksamhetsstöd  
Ekonomiavdelningen 

 
 

 
 

 
  

 

Reviderad investeringsbudget 2022. Tilläggsanslag 
2022 och förskjutning av investeringsprojekt från 2021  

Beskrivning av ärendet 
Förvaltningen har gjort en sammanställning av investeringsverksamheten 
2021. Nettoinvesteringarna uppgick till 159,8 mkr jämfört med budget på 
193,2. En del av investeringarna där det redan i samband med mål och 
budget kunde konstateras att de inte skulle genomföras 2021 utan 2022, 
flyttades redan i Mål och Budget för att få en tydligare bild av den totala 
investeringsvolymen 2022.  
Nu äskas överflytt av ytterligare 22,4 mkr för beviljade men ej genomförda 
investeringar 2021. Merparten (20 mkr) rör sektor samhällsbyggnad där 
förseningar i planarbete, begränsad kapacitet både internt och hos 
leverantörer påverkat arbetet under 2021. De största posterna rör 
exploateringsområdena Lummerhöjden samt Limhagen och Limsjöägen.  
I samband med detta beslut äskas även tilläggsanslag för investeringar som 
inte var kända i samband med Mål och Budget eller där mer anslag behövs 
än vad som vad känt i höstas. 
Totalt äskas 14,2 mkr i tilläggsanslag för 2022. Den största posten är 
sporthallen (4,8 mkr) där en ny slutkostandskalkyl tagits fram under 
senhösten. Slutkostnaden beräknas landa på 69,1 mkr. En ökning aviserades 
i samband med Mål och Budget men den slutliga kalkylen har stämts av i 
samband med bokslut för att säkerställa rätt anslag 2022. Givet projektets 
storlek har ett särskilt tjänsteutlåtande tagits fram för sporthallen. 
Övriga tillkommande projekt är Limhagen Olsvedsvägen (2,9 mkr) som 
hänger ihop med ökat tryck på exploatering i området. Övriga tillkommande 
investeringar är skrivare (1,3 mkr) där det nya ramavtalet innebär en växling 
från leasing till köp vilket kommer sänka kostnaderna totalt sett. Gång och 
cykelvägen för Myran beräknas bli dyrare än den initiala budgeten och 0,6 
mkr äskas i tilläggsanslag.  
Inom utbildningssektorn har upphandlingen av moduler för Sammilsdals-
skolan genomförts. Ekonomiavdelningen förordar att kostnaden för 
etablering,  avetablering samt markarbeten (2,5 mkr)  samt den sedan 
tidigare beslutade anpassningen av utemiljön tas som en investering med 
avskrivning motsvarande hyrestiden för att får en korrekt 
kostnadsredovisning per år. Även möbler och utrustning (0,9 mkr) som 
behövs till de nya modulerna blir en investering.  
Genomförandet av satsningar på arbetsmiljön inom grundskolan genom den 
beviljade extra satsningen över 4 år pågår för fullt. Projektering har gjorts för 
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Leksands kommun 

 
Datum 
2022-02-11 
 

Referens 
Dnr  2021/691 

Sida 
2(2) 

 

 

prioriterade åtgärder 2022 i Ullvi skola samt Gärde skola. Bedömningen är 
att det är mer kostnadseffektivt att göra samlade åtgärder inom dessa två 
skolor och förslaget är därför att tidigarelägga investeringar (0,9 mkr) och 
planera för ett lägre anslag 2024. Förslaget är avstämt med Utbildnings-
utskottet och innebär ingen utökning av den totala ram som beviljats för 
arbetsmiljöåtgärder inom grundskolan.  
Utbildningssektorn behöver även byta ut en spånsug på Åkerö skola och för 
detta ändamål äskas 0,2 mkr.  
I samband med avstämning har även en revidering gjorts av beviljade 
investeringsmedel. Det största förändringarna är ombyggnationen av köket i 
Edshult (-14 mkr) då LBAB så som fastighetsägare istället kommer ta denna 
investering. Även anslaget  för Lyckavägens särskilda boende (-8 mkr) 
justeras ned då det planerade köpet av LBAB:s fastighet inte kommer 
genomföras.   
Den reviderade investeringsramen för 2022 uppgår enligt förslaget till 157,5 
mkr jämfört med ursprungligt beslut på 144,5 mkr.   

Finansiering 
Finansiering av totalt investeringsvärde om 157,5 mkr (varav 44,1 mkr avser 
exploatering) ryms inom nuvarande beviljat lånetak på 550 mkr. Per den 
14/2 2022 utnyttjar Leksand 363 mkr av låneramen vilket beräknas öka till 
400 mkr vid årets slut.  
 
Allmänna utskottets förslag till kommunstyrelsen för beslut i  
Kommunfullmäktige 
 
1. Anta förvaltningens förslag till reviderad investeringsbudget för 2022  

 

Ange vilket beslutsunderlag som ska skickas med till politiken 
Tjänsteutlåtande, daterat 2021-02-11 
Bilaga 1 Reviderad investeringsbudget 2022-02-11 

Slutligt beslut expedieras (skickas) till 
Ekonomichef 
Kommundirektör 
Diariet 
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Ändrings-
budget 2022

Beskrivning

Verksamhetssektorerna
0 Kommunstyrelsen 5 000 0 0 0 5 000

KS ordförande B KS oförutsedda reserv 5 000 5 000

1 Förvaltningsledning 32 000 -8 000 0 0 24 000
Kommundirektöt Tibble Särskilt boende 32 000 -8 000 24 000 Minus 8 mkr 2022 justeras mot beräknad slutkostnad exl köp av fastighet från LBAB

2 Verksamhetsstöd 2 550 -270 680 1 300 4 260

Ekonomichef Nytt ekonomisystem 100 -100 0 Kommer inte hinna prioriteras 2022

Avd chef Kommunikation Digital utbildningsmodul 130 130
Avdelningschef IT Server och komm.plattform 1 000 550 1 550 Projekt 2062: Hybridmöten Pleni (B2066) 550 tkr

Avdelningschef IT Övriga investeringar < 1 mkr 870 -170 700 Servrar, nät & lagring (L), Digitalisering e-tjänster, Helpdesksystem, Monitoriseringssystem samt 
Skrivarhanteringssystem. Skrivarsystem redan klart - togs på driftbudget 2021

Avdelningschef IT Skrivare 2022 0 1 300 1 300 Inköp av skrivare. Ca 60 st. Köp i stället för leasing

Avdelningschef Kost & Lokalvård Övriga investeringar < 1 mkr 450 130 580 Leveransproblem 2021 (leverans i januari-22 av ex värmevagnar)

3 Utbildningssektorn 11 300 0 170 4 500 15 970
Utbildningschef Lärmiljö/pedagogiska miljöer 300 70 370 NA diskmaskin 70 tkr

Utbildningschef Arbetsmiljö 4 000 900 4 900 Tidigareläggning av investeringar för ökad kostnadseffektivitet

Utbildningschef Nytt verksamhetssystem US 5 000 5 000
Utbildningschef B Sammilsdal anp arbmiljö 1 000 2 500 3 500 Moduler Sammilsdal. Etablering och anpassning av utemiljö tas som investering 2022.

Rektor Gymnasiet Övriga investeringar <1 mkr 600 100 700 Teknik och digitalisering samt Maskiner HV-programmet.. Samt tv-system som inte kunnat 
genomföras pga. covid 100 tkr.

Rektor Gymnasiet Datorer 3202 250 250
Avdelningschef Grundskola B Inventarier paviljonger Sammilsdal 0 900 900 Inventarier och VA. Inredning paviljonger med möbler och projektorer

Avdelningschef Frundskola Spånsugsanläggning grundskola 0 200 200 Anläggningen är uttjänt och behöver bytas ut

Avdelningschef Kulturskola Instrument Kultursk 2021 100 100
Ehetschef Arbete & Stöd Övriga investeringar <1 mkr 50 50 Gräsklippare AME

4 Sociala Sektorn 100 0 1 500 0 1 600
Sektorschef Sociala Välfärdsteknik VoO 100 100
Sektorschef Sociala Nya Tibble inventarier 0 1 500 1 500 Möbelinköp för Lyckavägen som ej genomförts 2021

5 Samhällsutveckling 93 360 -15 300 20 012 8 420 106 492

Sektorschef Samhällsutv Ny sporthall projektering 6 200 4 800 11 000 Ny slutkostnadskalkyl på 69,1 mkr

Sektorschef Samhällsutv B Ny Leksandsbro 500 500
Sektorschef Samhällsutv Hundpark 300 -300 0 Inga planerade kostnader för kommunen 2022

Sektorschef Samhällsutv Åkersön erosionsåtg 2 650 2 650

Ändringsbudget investeringar, 2022, tkr
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Sektorschef Samhällsutv Väg Åhlbyn bad-o båthamn 6 100 1 000 7 100 Ej startat 2021

Avdelningschef Plan Karta Drönare 100 100
Avdelningschef Strategisk Plan B RESENOD SILJANSNÄS 0 150 150 Ej påbörjad

Avdelningschef Strategisk Plan BUDGET GC-vägar 2 000 2 000
Avdelningschef Strategisk Plan Moskogvägen 5 000 5 000
Avdelningschef Strategisk Plan GC-väg Häradsbygden 500 500
Avdelningschef Strategisk Plan Limalänken/Limsjöänget 500 500 1 000 Ej påbörjad 2021

Avdelningschef Strategisk Plan GC-väg Tällberg skola 3 400 3 400
Avdelningschef Strategisk Plan B Reinvestering vägbelysn 1 300 1 300
Avdelningschef Strategisk Plan Övriga investeringar <1 mkr 565 100 665 Trafiksäkerhet, Cykelräknare samt B Reinvestering byar, Fågeltorn, samt utökning av utsmyckning 

till 200 vartannat år istället för 100 per år

Fastighetsansvarig B Fsk Igelkottten ren+pro 1 300 1 300
Fastighetsansvarig B Limhagen förråd lokaler 300 300
Fastighetsansvarig Övriga fastighetsinvesteringar <1 mkr 1 065 1 065 B Tillgänglighetsanpassningar, Lås larm samt gondol Gästis

Fastighetsansvarig Fsk Myran åtg eft besiktn 200 200
Fastighetsansvarig Lokal förråd, elverk 200 200
Fastighetsansvarig Reservelverk 700 682 1 382 Försenad leverans 2021

Fastighetsansvarig Kök Edshult 15 000 -15 000 0 LBAB tar investeringen och finansiering sker via hyra

Fastighetsansvarig B vht. anp. fastigheter 3 000 3 000
Fastighetsansvarig B generella fsh investeri 5 500 5 500
Fastighetsansvarig B Storkök, fasta inventar 300 300
Fastighetsansvarig B Vägförbättringar 3 500 3 500
Fastighetsansvarig Färdigställn resecentrum 0 650 650 Nya offerter kommer att begäras in. Oklart om fördyring.

Avd chef Näringsliv Förbindelseväg Limhagen 0 2 000 2 000 resursbrist, projektering pågår

Avd chef Näringsliv GC-väg Myran 0 2 280 650 2 930 Överför pga. resursbrist ökning pga. GC-väg Totalt 2022 2 930 000kr

Avd chef Näringsliv ÅKERÖ EXPLOATERING 0 (E) 355 355 Resursbrist 

Avd chef Näringsliv Limsjöänget infrastruktur 0 (E) 253 253 Tidigare namn N:A INFARTENKVARTERSGATA. 

Avd chef Näringsliv Limsjöänget dagvattenåtg 0 (E) 2 600 2 600 Tidigare namn: DV-åtgärnder Limsjöänget Hj

Avd chef Näringsliv Lummerhöjden etapp 1 8 350 (E) 4 487 12 837 Tidigare namn: Käringberget 3 etapp 1

Avd chef Näringsliv Åkerö 3.0 fd Åkessons 1 500 (E) 1 500
Avd chef Näringsliv Jobsgården 750 (E) 750
Avd chef Näringsliv Kv Grönstedt 0 (E) 1 300 1 300
Avd chef Näringsliv Limhagen norra expl omr 0 (E) 1 911 1 911 Tidigare namn: Limhagen norra(Olsvedsvä

Avd chef Näringsliv Tunsta 3 000 (E) 3 000
Avd chef Näringsliv Infst Lummerhöjden (2506) 13 500 (E) 1 200 14 700
Avd chef Näringsliv Limhagen Olsvedsv förbindelseväg 0 (E) 2 870 2 870 Utökad exploatering av Limhagen, samordnas med LBABs byggnation.

Avd chef Näringsliv Fastighetsförvärv expl 2 000 (E) 2 000
Avd chef Näringsliv Sönder om SANG 0 40 40
Avd.chef Fritid Siljansvallen löparbanor 0 604 604 Tidsbrist

Avd.chef Fritid Övriga investeringar fritid ute  <1 mkr 1 110 1 110 Granbergets underhåll (L), Generella inv Fritid (L), Snöskoter (L), Asfaltera parkering siljansvallen och 
Insjöns IP,  2 Snökanoner, Renovering stativ liftar, Bevattning Siljansvallen & Insjön, Traktor, 
Dressing fotbollsplaner, Asfaltering Siljansvallen parkering, Tak till Pistmaskiner, samt utbyte 
maskiner och mindre fordon

Avd.chef Fritid Övriga investeringar Leksandshallen  <1 mkr 1 370 1 370 Leksandshallen inventarier (L), Spinningcyklar, Brandlarmcentral, Bastu, Maskiner gym, Skurmaskin, 
Golv WO-sal samt Bastu relax
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Kulturavdelning Övriga investeringar <1 mkr 1 600 1 600 Belysning, Kassaregister, Lånediskar, Inpassaeringssystem, Inredning, Teknik samt Förstudie 
meröppet

Vuxenutbildning 200 0 0 0 200
Rektor Vuxenutbildning Interaktiva skärmar 200 200

Totalt 144 510 -23 570 22 362 14 220 157 522
Exploatering, varav 29 100 12 106 2 870 44 076
Totalt exkl Exploatering 115 410 113 446

8
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 
1(1) 

Sammanträdesdatum 
2022-03-07 

 
  

Kommunstyrelsen   
 

 
 Utdrag bestyrks 
  

 

§ 27 Dnr 2021/1540 

Revidering av kommunstyrelsens reglemente, tillägg 
hemtjänst i privat regi 

Beskrivning av ärendet 
Vid en översyn av kravspecifikationen för privata utförare av hemtjänst har 
förvaltningen noterat att kommunstyrelsens reglemente behöver uppdateras. 
I 15 § i kommunstyrelsens reglemente behöver ett tillägg göras om att 
kommunstyrelsen har ansvaret för att fullgöra uppgifter gällande hemtjänst i 
privat regi.  

Beslutsunderlag 
Utdrag ur sammanträdesprotokoll från allmänna utskottet daterat 2022-02-14 
§ 15 
Tjänsteutlåtande daterat 2021-12-17 
Kommunstyrelsens reglemente 

Kommunstyrelsens förslag till beslut i kommunfullmäktige 
1. Komplettera 15 § i kommunstyrelsens reglemente med hemtjänst i privat 

regi. 

Beslutet skickas till 
Kommunfullmäktige 
Socialchef, Ulrika Gärdsback 
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Verksamhetsstöd  
Lotta Arnesson, 80198 
lotta.arnesson@leksand.se 

 
 

 
 

 
  

 

Revidering av kommunstyrelsens reglemente – tillägg 
hemtjänst i privat regi 

Beskrivning av ärendet 
Vid en översyn av kravspecifikationen för privata utförare av hemtjänst har 
sektorn noterat att kommunstyrelsens reglemente behöver uppdateras. 
I 15 § i kommunstyrelsens reglemente behöver ett tillägg göras om att 
kommunstyrelsen har ansvaret för att fullgöra uppgifter gällande hemtjänst i 
privat regi.  

Förslag till beslut 
1. Komplettera 15 § i kommunstyrelsens reglemente med hemtjänst i 

privat regi. 

Ange vilket beslutsunderlag som ska skickas med till politiken 
Tjänsteutlåtande daterat 2021-12-17 
Kommunstyrelsens reglemente 

Slutligt beslut skickas till 
Sektorschef Ulrika Gärdsback 
Administrativ koordinator Helen Norling 
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1(2) 

Sammanträdesdatum 
2022-03-07 

 
  

Kommunstyrelsen   
 

 
 Utdrag bestyrks 
  

 

§ 30 Dnr 2021/1298 

Svar på motion om ökad trygghet och minskad 
ensamhet bland äldre 

Beskrivning av ärendet 
Bygdepartiet har inkommit med en motion till kommunfullmäktige 2021-11-
29, § 83 gällande ökad trygghet och minskad ensamhet bland äldre  
Kommunfullmäktige beslutade 2012 om en fullmäktigeberedning, 
Äldreberedningen”. Äldreberedningen lämnade 2014 en slutrapport till 
fullmäktige, fullmäktige översände rapporten till kommunstyrelsen för 
beredning. Beredningen har innehållit olika planer och förslag. Bland de 
viktigaste var att göra en bostadsförsörjningsplan, i samverkan med 
fastighetsbolagen göra inventering av bostadsbeståndet gällande framför allt 
tillgänglighet och nyproduktion. Inventeringen genomfördes enbart av det 
kommunala fastighetsbolaget. 
Ur äldreberedningens slutrapport kan läsas att det fanns önskemål om 
lättillgängliga bostäder centralt i Insjön och Leksands Noret. Önskemål om 
trygghetsskapande åtgärder för kvarboende i befintlig bostad. 
Äldreberedningens rapport har kommunicerats med Kommunala 
Pensionärsrådet (KPR).  
Förvaltningen började 2015 att tillsammans med KPR se på alla förslagen i 
äldreberedningens slutrapport. Ambitionen att inrätta Trygghetsboenden har 
hela tiden varit hög, men vid samtal med pensionärsorganisationerna 
önskades prioritering i stället av de förebyggande hembesöken vi påbörjade 
under 2016. 
Under 2020 återupptog vi samtalen i KPR om olika insatser som det var i 
behov av såsom trygghetsboende, tillgängliga bostäder, trygg och säker 
hemmiljö, mötesplatser ute och inne. 
Ledningen inom sociala sektorn fick uppdraget att påbörja ett arbete med att 
inventera och planera för Trygghetsboende till att börja med i befintliga 
lokaler i andra hand inleda ett samarbete med Leksandsbostäder för att få in 
Trygghetsboende i någon nyproduktion. 
Tyvärr så kom detta med Pandemin Covid-19 och det mesta av arbetet fick 
koncentreras på annat. 
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Kommunstyrelsen   
 

 
 Utdrag bestyrks 
  

 

Uppdraget till sektors ledningen aktualiserades igen under hösten 2021, 
samtal har påbörjats med Leksansbostäder utifrån att ambitionen är att få till 
Trygghetsboende i Leksand. För att få till ett Trygghetsboende så krävs det 
att vissa kriterier uppfylls som gemensamhetsutrymmen och tillgång till 
personal. Vid senaste KPR har frågan återigen aktualiserats. 

Sektorns/avdelningens bedömning 
Bedömningen är att inventering av befintliga lokaler, analys av kostnaden, 
personalbemanningen och pågående dialog med Leksands bostäder kan 
komma att få till ett Trygghetsboende inom de närmaste åren.  

Beslutsunderlag 
Tjänsteutlåtande daterat 2022-02-09 
Motion från Bygdepartiet daterad 2021-10-18 

Kommunstyrelsens förslag till beslut i kommunfullmäktige 
1. Anse motionen besvarad.  

Beslutet skickas till 
Kommunfullmäktige 
Bygdepartiet 
Sociala Utskottets ordförande, Kenneth Dahlström 
Socialchef, Ulrika Gärdsback 
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Sociala Sektorn 
Kenneth Dahlström, 80538 
Kenneth.dahlstrom@leksand.se 

 
 

 
 

 
  

 

Motion-Bygdepartiets motion om ökad trygghet och 
minskad ensamhet bland äldre 

Beskrivning av ärendet 
Bygdepartiet har inkommit med en motion gällande ökad trygghet och 
minskad ensamhet bland äldre. Kommunfullmäktige beslutade 2012 om en 
fullmäktigeberedning, Äldreberedningen”. Äldreberedningen lämnade 2014 
en slutrapport till fullmäktige, fullmäktige översände rapporten till 
kommunstyrelsen för beredning. Beredningen har innehållit olika planer och 
förslag. Bland de viktigaste var att göra en bostadsförsörjningsplan, i 
samverkan med fastighetsbolagen göra inventering av bostadsbeståndet 
gällande framför allt tillgänglighet och nyproduktion. Inventeringen 
genomfördes enbart av det kommunala fastighetsbolaget. 
Ur äldreberedningens slutrapport kan läsas att det fanns önskemål om 
lättillgängliga bostäder centralt i Insjön och Leksands Noret. Önskemål om 
trygghetsskapande åtgärder för kvarboende i befintlig bostad. 
Äldreberedningens rapport har kommunicerats med Kommunala 
Pensionärsrådet (KPR).  
Förvaltningen började 2015 att tillsammans med KPR se på alla förslagen i 
äldreberedningens slutrapport. Ambitionen att inrätta Trygghetsboenden har 
hela tiden varit hög, men vid samtal med pensionärsorganisationerna 
önskades prioritering i stället av de förebyggande hembesöken vi påbörjade 
under 2016. 
Under 2020 återupptog vi samtalen i KPR om olika insatser som det var i 
behov av såsom trygghetsboende, tillgängliga bostäder, trygg och säker 
hemmiljö, mötesplatser ute och inne. 
Ledningen inom sociala sektorn fick uppdraget att påbörja ett arbete med att 
inventera och planera för Trygghetsboende till att börja med i befintliga 
lokaler i andra hand inleda ett samarbete med Leksandsbostäder för att få in 
Trygghetsboende i någon nyproduktion. 
Tyvärr så kom detta med Pandemin Covid-19 och det mesta av arbetet fick 
koncentreras på annat. 
Uppdraget till sektors ledningen aktualiserades igen under hösten 2021, 
samtal har påbörjats med Leksansbostäder utifrån att ambitionen är att få till 
Trygghetsboende i Leksand. För att få till ett Trygghetsboende så krävs det 
att vissa kriterier uppfylls som gemensamhetsutrymmen och tillgång till 
personal. Vid senaste KPR har frågan återigen aktualiserats. 
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Sektorns/avdelningens bedömning 
Bedömningen är att inventering av befintliga lokaler, analys av kostnaden, 
personalbemanningen och pågående dialog med Leksands bostäder kan 
komma att få till ett Trygghetsboende inom de närmaste åren.  

Förslag till beslut 
Med hänvisning till ärendets bedömning anse motionen besvarad. 
 

Ange vilket beslutsunderlag som ska skickas med till politiken 
Tjänsteutlåtande daterat 2022-02-09 
Motion från Bygdepartiet daterad 2021-10-18 

Slutligt beslut expedieras (skickas) till 
Bygdepartiet 
Sociala Utskottets ordförande, Kenneth Dahlström 
Socialchef, Ulrika Gärdsback 
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 Utdrag bestyrks 
  

 

§ 83 Dnr 2021/1298 

Anmälan av motion om ökad trygghet och minskad 
ensamhet bland äldre 

Beskrivning av ärendet 
Jimmy Karlsson, Bygdepartiet, har inkommit med en motion om ökad 
trygghet och minskad ensamhet bland äldre. 

Beslutsunderlag 
Motion, inkommen 2021-10-19 

Yrkanden  
Jimmy Karlsson BP yrkar bifall till att uppta motionen.  

Kommunfullmäktiges beslut 
1. Uppta motionen och överlämna den till kommunstyrelsen för 

beredning. 

Beslutet skickas till 
Kommunstyrelsen 
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§ 31 Dnr 2021/1349 

Svar på motion om odling 

Beskrivning av ärendet 
Vänsterpartiet har i en motion till kommunfullmäktige den 8 november 2021 
föreslagit att Leksands kommun ska starta ett projekt för odling på 
kommunal mark. 

Sektorns/avdelningens bedömning 

Leksands kommun är positivt inställd till ett ökat föreningsengagemang och 
inom kommunen finns redan idag ett antal föreningar som sysslar med 
odling i olika former. Skulle behovet finnas för befintliga eller blivande 
föreningar att arrendera mark för odlingsändamål är kommunen behjälpliga i 
den mån det är möjligt. 
 
Det är dock inte aktuellt att bilda en kommunal odlingsförening, av flera 
skäl. Dels är det ett uppdrag som ligger bortom den kommunala 
kompetensen men framför allt bör engagemanget komma underifrån det vill 
säga från de som är intresserade av att ingå i en sådan, det borgar för en mer 
hållbar förening över tid då den drivs genom genuint engagemang och är 
oberoende av kommunens beslut och prioriteringar.  

Beslutsunderlag 
Motion från Vänsterpartiet, 2021-10-22 
Motionssvar, daterat 2022-02-21 

Kommunstyrelsens förslag till beslut i kommunfullmäktige 
1. Avslå motionen.  

Beslutet skickas till 
Kommunfullmäktige 
Vänsterpartiet 
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Motion om odling 

Beskrivning av ärendet 
Vänsterpartiet har i en motion till kommunfullmäktige den 8 november 2021 
föreslagit att Leksands kommun ska starta ett projekt för odling på 
kommunal mark. 

Sektorns/avdelningens bedömning 
Leksands kommun är positivt inställd till ett ökat föreningsengagemang och 
inom kommunen finns redan idag ett antal föreningar som sysslar med 
odling i olika former. Skulle behovet finnas för befintliga eller blivande 
föreningar att arrendera mark för odlingsändamål är kommunen behjälpliga i 
den mån det är möjligt. 
Det är dock inte aktuellt att bilda en kommunal odlingsförening, av flera 
skäl. Dels är det ett uppdrag som ligger bortom den kommunala 
kompetensen men framför allt bör engagemanget komma underifrån det vill 
säga från de som är intresserade av att ingå i en sådan, det borgar för en mer 
hållbar förening över tid då den drivs genom genuint engagemang och är 
oberoende av kommunens beslut och prioriteringar.  
 

Kommunstyrelsens förslag till beslut i kommunfullmäktige 
1. Avslå motionen 

 

Ange vilket beslutsunderlag som ska skickas med till politiken 
Motion från Vänsterpartiet, 2021-10-22 
Motionssvar, daterat 2022-02-21 
 

Slutligt beslut expedieras (skickas) till 
Kommunfullmäktige 
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§ 85 Dnr 2021/1349 

Anmälan av motion om odling 

Beskrivning av ärendet 
Vänsterpartiet har inkommit med en motion om odling på kommunal mark. 
 

Beslutsunderlag 
Motion, inkommen 2021-10-22 

Kommunfullmäktiges beslut 
1. Uppta motionen och överlämna den till kommunstyrelsen för 

beredning. 

Beslutet skickas till 
Kommunstyrelsen 
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From:                                 Leksands Kommun
Sent:                                  Fri, 22 Oct 2021 10:17:59 +0000
To:                                      Registrator
Subject:                             VB: motion fr Vänsterpartiet i Leksand om odling
Attachments:                   V-motion odling kommunal mark pdf.pdf

 
 

Från: Kajsa Fredholm <kajsa.fredholm@vansterpartiet.se> 
Skickat: den 22 oktober 2021 10:35
Till: Leksands Kommun <kommun@leksand.se>
Ämne: motion fr Vänsterpartiet i Leksand om odling 
 
Hej, här kommer en motion fr V i Leksand. Svara gärna på mejlet så jag vet att jag har skickat 
den till rätt adress. 
mvh Kajsa Fredholm, Vänsterpartiet Leksand 
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Motion om odling på kommunal mark 
 
Bakgrund: Intresset för och behovet av egen odling har på senare tid ökat markant. Många 
är de positiva effekterna, förutom det uppenbara i att odlandet ger egna, lokala grönsaker 
och/eller vackra växter som även gynnar pollinerande insekter. 
 
Egen odling är hälsosamt på många sätt och har en dokumenterat särskilt gynnsam effekt 
mot stressrelaterade tillstånd. Att odla tillsammans med andra människor uppmuntrar 
dessutom såväl sociala gemenskaper som integration och sammanhållning runt en kreativ 
mötesplats. Mycket glädje odlas, samtidigt som salladen och löken sås och skördas. 
 
Lokal odling bidrar till ökad grad av självförsörjning av livsmedel, vilket har visat sig behövas i 
tider av kris när försörjningen av någon orsak brister.  
Närodlat är betydelsefullt för den biologiska mångfalden och för ett hållbart samhälle. Det ger 
mervärden på många skilda sätt.  
Odlandet kan användas i många olika sammanhang; för bättre hälsa, för social gemenskap, 
för utbildning.  
 
Stadsodling innebär att medborgarna får möjlighet att odla tillsammans på gemensam, 
kommunal mark. Särskilt gynnas då medborgare som saknar egen mark eller annan möjlighet 
att odla. Många kommuner i Sverige använder idag en del av den gemensamma marken till 
odlingslotter för sina medborgare. 
 
Med denna motion föreslår vi att Leksands kommun undersöker möjligheten att upplåta en 
del av kommunens mark till odlingslotter för sina medborgare. Behovet av odlingslotter är 
störst där flest flerfamiljsfastigheter finns, vilket i vår kommun betyder Leksands Noret.  
När lämplig mark avsatts för projektet, bör kommunen även stå för igångsättning, att initiera 
och kommunicera projektet tills dess en förening bildats som kan ansvara för den fortsatta 
verksamheten.  
Om projektet visar sig lyckosamt, kan med fördel mark senare upplåtas för odlingslotter även i 
kommunens övriga delar. 
 
Vänsterpartiet föreslår kommunfullmäktige besluta: 
 
 
Att starta projekt för odling på kommunal mark i Leksands Noret. Alla invånare i Leksands 
kommun ska här ges möjlighet att odla. Om projektet visar sig lyckat ska samma sak utföras i 
övriga kommundelar. 
 
Att undersöka möjligheten att upplåta mark till odlingslotter i Leksands Noret.  
 
Att upplåta mark till medborgarna för gemensam odling.  
 
Att ansvara för igångsättning av projektet genom att initiera bildandet av en odlarförening. 
 
Att upprätta riktlinjer för hur brukandet av kommunens mark i sammanhanget ska hanteras. 
 
 
 
För Vänsterpartiet i Leksand, oktober 2021: 
 
Inga Westlund, Yvonne Ineteg, Markus Kummu, Kajsa Fredholm 
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§ 32 Dnr 2021/1296 

Svar på motion om lärarlönenivå 

Beskrivning av ärendet 
Bygdepartier har inkommit med en motion till kommunfullmäktige 2021-11-
29, § 84, gällande lärarlönenivån. 

Sektorns/avdelningens bedömning 
Motionen beskriver dels att ”Lärarlönerna i kommunen ligger långt under 
riksgenomsnittet” och att ”Grannkommuner erbjuder högre löner”. 
Motionären föreslår en höjning av lönerna för att säkra 
kompetensförsörjningen. Motionären har ombetts dela med sig av den 
statistik som ligger till grund för detta men har inte gjort det. 
Lärarlönerna i Leksands kommun ligger, beroende på lärargrupp, ca 2 % 
under riksgenomsnittet. Huruvida det är långt under eller inte är en 
bedömningsfråga. Dock ska tilläggas att storstäderna drar upp genomsnittet 
vilket görs tydligt av det faktum att samtliga lärarkategorier i kommunen 
ligger över genomsnittet i Dalarna. Trots det så förekommer det, precis som 
motionären skriver, vissa grupper där våra grannkommuner har högre löner. 
Jämförelserna grundar sig på kommunens egen och Lärarförbundets statistik. 
Leksands kommun arbetar aktivt, tillsammans med fackförbunden, med att 
uppfylla kraven gällande lönebildning i Huvudöverenskommelse (HÖK) 21. 
Ett arbete där fackförbundens representanter i arbetet uttrycker sig positiva 
till kommunens insats. Så har även varit fallet gällande den tidigare 
överenskommelsen HÖK18.  
Utöver ovanstående görs en särskild insats för att lyfta individer och 
personalgrupper som ligger omotiverat lågt i lön. 
De kommunala skolorna i Leksand har under de senaste åren haft en låg 
personalomsättning och kompetensförsörjningen har inte upplevts vara ett 
problem. Det följs dock upp i samband med de rekryteringar som i allmänhet 
utförs inför varje läsår.  
I linje med kommunens vision 2030, som omfattar att ”Vi har en av Sveriges 
främsta grundskolor...” arbetas nu med handlingsplaner för att intensifiera 
utvecklingen av våra skolor och förskolor till moderna arbetsplatser där rätt 
person inom rätt kompetenskategori gör rätt sak och alla elever kan nå sin 
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fulla potential. På så vis kan våra resurser användas på ett effektivt sätt och 
all personals kompetens komma till sin rätt. I kombination med en rättvis 
lönesättning ska detta stärka känslan av att skolan är en arbetsplats där man 
trivs, utvecklas och känner sig stolt över det arbete man utför. 
Sammanfattningsvis kan alltså konstateras att kommunens lärarlöner, efter 
årets och kommande års lönerevisioner, kommer att ligga på en lämplig nivå. 
Eventuella framtida satsningar får övervägas beroende på hur 
rekryteringsläget utvecklas. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteutlåtande daterat 2022-02-23 
Motion från Bygdepartiet daterat 2021-10-19 

Kommunstyrelsens förslag till beslut i kommunfullmäktige 
1.Anse motionen besvarad. 

Beslutet skickas till 
Kommunfullmäktige 
Bygdepartiet 
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Svar på motion från Bygdepartiet (Dnr 2021/1296) 
”Motion gällande lärarlönenivå” 
 
Beskrivning av ärendet 
Motionen beskriver dels att ”Lärarlönerna i kommunen ligger långt under 
riksgenomsnittet” och att ”Grannkommuner erbjuder högre löner”. 
Motionären föreslår en höjning av lönerna för att säkra 
kompetensförsörjningen. Motionären har ombetts dela med sig av den 
statistik som ligger till grund för detta men har inte gjort det. 
Lärarlönerna i Leksands kommun ligger, beroende på lärargrupp, ca 2% 
under riksgenomsnittet. Huruvida det är långt under eller inte är en 
bedömningsfråga. Dock ska tilläggas att storstäderna drar upp genomsnittet 
vilket görs tydligt av det faktum att samtliga lärarkategorier i kommunen 
ligger över genomsnittet i Dalarna. Trots det så förekommer det, precis som 
motionären skriver, vissa grupper där våra grannkommuner har högre löner. 
Jämförelserna grundar sig på kommunens egen och Lärarförbundets statistik. 
Leksands kommun arbetar aktivt, tillsammans med fackförbunden, med att 
uppfylla kraven gällande lönebildning i Huvudöverenskommelse (HÖK) 21. 
Ett arbete där fackförbundens representanter i arbetet uttrycker sig positiva 
till kommunens insats. Så har även varit fallet gällande den tidigare 
överenskommelsen HÖK18.  
Utöver ovanstående görs en särskild insats för att lyfta individer och 
personalgrupper som ligger omotiverat lågt i lön. 
De kommunala skolorna i Leksand har under de senaste åren haft en låg 
personalomsättning och kompetensförsörjningen har inte upplevts vara ett 
problem. Det följs dock upp i samband med de rekryteringar som i allmänhet 
utförs inför varje läsår.  
I linje med kommunens vision 2030, som omfattar att ”Vi har en av Sveriges 
främsta grundskolor...” arbetas nu med handlingsplaner för att intensifiera 
utvecklingen av våra skolor och förskolor till moderna arbetsplatser där rätt 
person inom rätt kompetenskategori gör rätt sak och alla elever kan nå sin 
fulla potential. På så vis kan våra resurser användas på ett effektivt sätt och 
all personals kompetens komma till sin rätt. I kombination med en rättvis 
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lönesättning ska detta stärka känslan av att skolan är en arbetsplats där man 
trivs, utvecklas och känner sig stolt över det arbete man utför. 
Sammanfattningsvis kan alltså konstateras att kommunens lärarlöner, efter 
årets och kommande års lönerevisioner, kommer att ligga på en lämplig nivå. 
Eventuella framtida satsningar får övervägas beroende på hur 
rekryteringsläget utvecklas. 
 
 
Förslag till beslut  
Kommunstyrelsen förslag till beslut i kommunfullmäktige 
1. Att anse motionen besvarad 
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§ 84 Dnr 2021/1296 

Anmälan av motion om lärarlönenivå 

Beskrivning av ärendet 
Jimmy Karlsson, Bygdepartiet, har inkommit med en motion om att höja 
lärarlönerna, i första hand till riksgenomsnittet. 

Beslutsunderlag 
Motion, inkommen 2021-10-19 

Kommunfullmäktiges beslut 
1. Uppta motionen och överlämna den till kommunstyrelsen för 

beredning. 

Beslutet skickas till 
Bygdepartiet, Jimmy Karlsson 
Kommunstyrelsen 
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§ 33 Dnr 2021/1575 

Ansökan om bidrag för Stiftelsen m/s Gustaf Wasa - 
årligt ekonomiskt stöd 2022-2026 

Beskrivning av ärendet 
Stiftelsen m/s Gustaf Wasa har som uppföljning till tidigare politiskt beslut 
inkommit med en förnyad ansökan om ekonomiskt stöd om 60.000 kr under 
fem år för åren 2022-2026. 
Till ansökan bifogas en plan för utveckling, ekonomiskt nuläge och en vård- 
och underhållsplan som svar på det krav Leksands kommun ställde på 
stiftelsen vid tidigare beslut för att kunna motivera fortsatta bidrag. 
I utvecklingsplanen redogör Stiftelsen för hur fartyget ska kunna finansieras 
hållbart framöver genom ett arbete för ökade intäkter, offentlig finansiering 
och företagssponsring. Planen redogör dessutom för möjliga 
samverkansprojekt, kompetensförsörjning och utveckling av Stiftelsens 
styrelsearbete. 
Rättviks kommun har beviljat ansökan den 2021-12-07 under förutsättning 
att Leksand och Mora fattar ett liktydigt beslut. 

Sektorns/avdelningens bedömning 
Näringslivsavdelningen gör bedömningen att Stiftelsen har presterat 
tillräckligt med underlag för att beviljas ekonomiskt stöd, och därigenom 
stötta det förändringsarbete 2022-2026 som Stiftelsen redogör för i 
utvecklingsplanen.  
Avdelningen bedömer dessutom att det finns synnerligen goda 
förutsättningar att genomföra utvecklingsarbetet framåt, utifrån Stiftelsens 
arbete under 2021, med näringslivsavdelningens tilldelade styrelsepost och 
tillgången till affärsutvecklare från Visit Dalarna AB. 
Beviljas ansökan bedömer näringslivsavdelningen att Stiftelsen får den tid 
som behövs för att praktiskt och organisatoriskt genomföra de förändringar 
som krävs för att uppnå en balanserad ekonomi. 
Beviljas ansökan följer Leksands kommun dessutom Rättviks beslut och 
därmed har 2 av stiftelsens 3 kommunala huvudmän fattat likalydigt beslut. 
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Nekas ansökan bedömer näringslivsavdelningen att Stiftelsen försätts direkt i 
ekonomiska svårigheter med en kontrollbalansräkning som sannolik 
konsekvens. Konsekvensen för fartyget blir då att möjligheten äventyras att 
kunna statliga och regionala bidragsstöd ämnade särskilt för kulturarv. Utan 
de reparationer och re-investeringar som fartygets Vård och underhållsplan 
redovisar kommande 2-5 åren riskeras fartygets drift med större kostnader 
till följd. 
För att säkerställa och följa utvecklingsarbetet bedömer också 
näringslivsavdelningen att Stiftelsen ska kunna presentera en årlig 
redovisning av utvecklingsarbetet inför beslutande politiker och 
tjänstepersoner som inte innehar styrelsepost i Stiftelsen. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteutlåtande, daterat 2022-02-23 
Ansökan om bidrag, inkom 2021-12-21 
Bilaga 1, Årsredovisning och revisionsberättelse för 2020, inkom 2021-12-
21 
Bilaga, m/s Gustaf Wasas ekonomiska nuläge, inkom 2021-12-21 
Bilaga, Utvecklingsplan, inkom 2021-12-21 
Bilaga, Vård och underhållsplan, inkom 2021-12-21 
Bilaga, Samarbetsavtal, inkom 2021-12-21 
Bilaga, Beslut Rättviks kommun, Dnr KLK 2021/783 048 

Kommunstyrelsens förslag till beslut i kommunfullmäktige  
1. Bevilja Stiftelsen m/s Gustaf Wasa ett årligt stöd om 60.000 kr för 

åren 2022-2026, med möjlighet att diskutera möjligt minskat stöd om 
utvecklingsarbetet blir framgångsrikt.  

2. Detta under förutsättning att Rättvik och Mora kommuner fattar ett 
likalydande beslut. 

3. Begära årlig redovisning av utvecklingsarbetet från Stiftelsen, 
gemensamt med Rättvik och Mora kommun, för utvärdering och 
dialog kring fortsatt arbete och ekonomiskt stöd. 

Beslutet skickas till 
Stiftelsen m/s Gustaf Wasa, styrelsens ordförande, Anna-Maja Roos 
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Ansökan om bidrag för Stiftelsen m/s Gustaf Wasa 

Beskrivning av ärendet 
Stiftelsen m/s Gustaf Wasa har som uppföljning till tidigare politiskt beslut 
inkommit med en förnyad ansökan om ekonomiskt stöd om 60.000 kr under 
fem år för åren 2022-2026. 
Till ansökan bifogas en plan för utveckling, ekonomiskt nuläge och en vård- 
och underhållsplan som svar på det krav Leksands kommun ställde på 
stiftelsen vid tidigare beslut för att kunna motivera fortsatta bidrag. 
I utvecklingsplanen redogör Stiftelsen för hur fartyget ska kunna finansieras 
hållbart framöver genom ett arbete för ökade intäkter, offentlig finansiering 
och företagssponsring. Planen redogör dessutom för möjliga 
samverkansprojekt, kompetensförsörjning och utveckling av Stiftelsens 
styrelsearbete. 
Rättviks kommun har beviljat ansökan den 2021-12-07 under förutsättning 
att Leksand och Mora fattar ett liktydigt beslut. 
 

Sektorns/avdelningens bedömning 
Näringslivsavdelningen gör bedömningen att Stiftelsen har presterat 
tillräckligt med underlag för att beviljas ekonomiskt stöd, och därigenom 
stötta det förändringsarbete 2022-2026 som Stiftelsen redogör för i 
utvecklingsplanen.  
Avdelningen bedömer dessutom att det finns synnerligen goda 
förutsättningar att genomföra utvecklingsarbetet framåt, utifrån Stiftelsens 
arbete under 2021, med näringslivsavdelningens tilldelade styrelsepost och 
tillgången till affärsutvecklare från Visit Dalarna AB. 
Beviljas ansökan bedömer näringslivsavdelningen att Stiftelsen får den tid 
som behövs för att praktiskt och organisatoriskt genomföra de förändringar 
som krävs för att uppnå en balanserad ekonomi. 
Beviljas ansökan följer Leksands kommun dessutom Rättviks beslut och 
därmed har 2 av stiftelsens 3 kommunala huvudmän fattat likalydigt beslut. 
Nekas ansökan bedömer näringslivsavdelningen att Stiftelsen försätts direkt i 
ekonomiska svårigheter med en kontrollbalansräkning som sannolik 
konsekvens. Konsekvensen för fartyget blir då att möjligheten äventyras att 
kunna statliga och regionala bidragsstöd ämnade särskilt för kulturarv. Utan 
de reparationer och re-investeringar som fartygets Vård och underhållsplan 
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redovisar kommande 2-5 åren riskeras fartygets drift med större kostnader 
till följd. 
För att säkerställa och följa utvecklingsarbetet bedömer också 
näringslivsavdelningen att Stiftelsen ska kunna presentera en årlig 
redovisning av utvecklingsarbetet inför beslutande politiker och 
tjänstepersoner som inte innehar styrelsepost i Stiftelsen. 
 

Förslag till beslut  
1. Bevilja Stiftelsen m/s Gustaf Wasa ett årligt stöd om 60.000 kr för åren 
2022-2026, med möjlighet att diskutera möjligt minskat stöd om 
utvecklingsarbetet blir framgångsrikt. 
2. Detta under förutsättning att Rättvik och Mora kommuner fattar ett 
likalydande beslut. 
3. Begär årlig redovisning av utvecklingsarbetet från Stiftelsen, gemensamt 
med Rättvik och Mora kommun, för utvärdering och dialog kring fortsatt 
arbete och ekonomiskt stöd. 
 

Ange vilket beslutsunderlag som ska skickas med till politiken 
a) Tjänsteutlåtande, daterat 2022-02-23 
b) Ansökan om bidrag, inkom 2021-12-21 
c) Bilaga 1, Årsredovisning och revisionsberättelse för 2020, inkom 2021-
12-21 
d) Bilaga, m/s Gustaf Wasas ekonomiska nuläge, inkom 2021-12-21 
e) Bilaga, Utvecklingsplan, inkom 2021-12-21 
f) Bilaga, Vård och underhållsplan, inkom 2021-12-21 
g) Bilaga, Samarbetsavtal, inkom 2021-12-21 
h) Bilaga, Beslut Rättviks kommun, Dnr KLK 2021/783 048 
 

Slutligt beslut expedieras (skickas) till 
Stiftelsen m/s Gustaf Wasa, styrelsens ordförande, Anna-Maja Roos 
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Ansökan om kommunalt bidrag 
Stiftelsen m/s Gustaf Wasa (883201-3067) 

 

 
Foto: Mats Hallin 
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Ansökan 
 

Stiftelsen m/s Gustaf Wasa vänder sig till Leksands kommun med förhoppningen 
att beviljas ett årligt ekonomiskt stöd om 60 000 kr/år, under 5 år (2022-2026) 
och därigenom trygga stiftelsens arbete och ändamål att bevara och främja det 
150-åriga fartyget samt utveckla den turistiska sjöfarten på Siljan. 

Stiftelsen bildades 1983 för att återuppbygga fartyget efter en svår brand och säkerställa att fartyget 
skulle kunna fortsätta trafikera Siljan. m/s Gustaf Wasa har sedan dess seglat på Siljan under 
sommarmånaderna med 9 000–10 000 passagerare årligen.  

Fartygets nuläge 
Den ekonomiska situationen idag är bekymmersam på grund av omfattningen av de re-investeringar 
som behöver ske inom de kommande 2-5 åren för att fartyget inte ska riskera en större incident med 
försvårade reparationer och större kostnader till följd, se bilaga Ekonomi samt Vård-och underhållsplan 
för redogörelse. 

Stiftelsens styrelse bedömer att de tre kommunala huvudmännens bidrag är en nödvändighet för att 
klara de närmaste fem årens underhålls- och utvecklingsarbete. Stiftelsens önskan är att kommunen ser 
till fartygets kultur- och turistekonomiska värde som omisskännlig symbol för Siljan och dess vattenvägar 
och de tre kommunernas kajområden. 

Utvecklingsplan för hållbar finansiering 
Stiftelsens styrelse tillsatte i maj 2021 en utvecklingsgrupp som ska se över fartygets investeringsbehov 
på kort och lång sikt, hur finansieringen ska kunna säkras, hur fartygstrafiken kan utvecklas och på vilket 
sätt Stiftelsen kan bidra till samverkan och utveckling av sjöfarten och besöksnäringen på Siljan, se bilaga 
Utvecklingsplan. 
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Bilagor 
• Vård- och underhållsplan     
• Utvecklingsplan 2022-2026 
• Årsredovisning     
• Ekonomi   

 

 

 

Hälsar, 

Utvecklingsgruppen för Stiftelsen m/s Gustaf Wasa 

 

Anna-Maja Roos, styrelsens ordförande, Rättviks kommun 

Fredrik Sandberg, ledamot, Länsstyrelsen 

Anders Winter, ledamot, ?? 

Brita Klingberg, näringslivsutvecklare, Leksands kommun 

Tomas Norell, ??, Mora kommun 
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§ 35 Dnr 2018/1555 

Val av ledamöter och ersättare till utskott och övriga 
förtroendeuppdrag 

Beskrivning av ärendet 
Lennart Ljung (S) har inkommit med en avsägelse avseende uppdrag som 
ersättare i utbildningsutskottet. Avsägelsen godkändes av kommunstyrelsen 
2021-06-16, § 84.  
Socialdemokraterna föreslår Susanne Albihn (S) som ersättare i 
utbildningsutskottet. 
 
Ewa Hjort (L) har inkommit med en avsägelse avseende uppdrag som 
ersättare i kommunstyrelsen till kommunfullmäktige 2022-02-14, § 14 och 
som ersättare i utbildningsutskottet. 
 
Liberalerna föreslår Lars Henricsson (L) som ersättare i kommunstyrelsen 
och som ersättare i utbildningsutskottet. 

Beslutsunderlag 
Avsägelse Lennart Ljung, daterad 2021-05-21 
Avsägelse Ewa Hjort Axklint, daterad 2022-02-02 

Kommunstyrelsens förslag till beslut i kommunfullmäktige 
1. Utse Lars Henricsson (L) till ersättare i kommunstyrelsen efter Ewa 

Hjort Axklint (L) till och med 2022-12-31. 

Kommunstyrelsens förslag till beslut  
1. Utse Lars Henricsson (L) till ersättare i utbildningsutskottet efter Ewa 

Hjort Axklint (L) från och med 2022-03-29 till och med 2022-12-31 
förutsatt att kommunfullmäktige beslutar att Lars Henricsson (L) väljs 
till ersättare i kommunstyrelsen. 
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Beslutet skickas till 
Administrativ service, Anna-Carin Ingels 
Lennart Ljung 
Susanne Albihn 
Ewa Hjort Axklint 
Lars Henricsson 
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§ 36 Dnr 2021/1029 

Rapportering av ej verkställda beslut kvartal 4/2021 - 
individ- och familjeomsorgen (IFO) 

Beskrivning av ärendet 
Individnämnden ansvarar för utredning och beslut i ärenden som avser 
bistånd enligt 4 kapitlet 1 § socialtjänstlagen och insatser enligt 9 § LSS och 
har rapporteringsskyldighet till kommunfullmäktige enligt 16 kapitlet 6 h § 
socialtjänstlagen samt 28 § LSS.  
Rapporten ska avse de ärenden som utmynnat i ett gynnande beslut som inte 
verkställts inom tre månader. Rapporten ska även avse ärenden där 
verkställighet påbörjats men av någon anledning avbrutits och inte 
verkställts på nytt inom tre månader. 
Rapporten ska rapporteras kvartalsvis.  
För 4 kvartalet 2021 finns 2 ej verkställda beslut att rapportera.  
Ärende 1 – pojke -11 
Beslut: Socialtjänstlagen, kontaktperson (Enligt 4 kapitlet 1 § 
socialtjänstlagen) 
Datum för gynnande beslut: 2021-03-21 
Ärende 2 – flicka -06 
Beslut: Socialtjänstlagen, kontaktperson (Enligt 4 kapitlet 1 § 
socialtjänstlagen) 
Datum för gynnande beslut: 2021-06-22 

Beslutsunderlag 
Tjänsteutlåtande, daterat 2021-12-13 

Kommunstyrelsens förslag till beslut i kommunfullmäktige 
1. Godkänna rapporteringen. 

Beslutet skickas till 
Kommunfullmäktige 
Socialchef, Ulrika Gärdsback 
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§ 5 Dnr 2021/5 

Rapportering av ej verkställda beslut kvartal 4/2021 – 
Individ- och familjeomsorgen 

Beskrivning av ärendet 
Individnämnden ansvarar för utredning och beslut i ärenden som avser 
bistånd enligt 4 kapitlet 1 § socialtjänstlagen och insatser enligt 9 § LSS och 
har rapporteringsskyldighet till kommunfullmäktige enligt 16 kapitlet 6 h § 
socialtjänstlagen samt 28 § LSS.  
Rapporten ska avse de ärenden som utmynnat i ett gynnande beslut som inte 
verkställts inom tre månader. Rapporten ska även avse ärenden där 
verkställighet påbörjats men av någon anledning avbrutits och inte 
verkställts på nytt inom tre månader. 
Rapporten ska rapporteras kvartalsvis.  
För 4 kvartalet 2021 finns 2 ej verkställda beslut att rapportera.  
Ärende 1 – pojke -11 
Beslut: Socialtjänstlagen, kontaktperson (Enligt 4 kapitlet 1 § 
socialtjänstlagen) 
Datum för gynnande beslut: 2021-03-21 
Ärende 2 – flicka -06 
Beslut: Socialtjänstlagen, kontaktperson (Enligt 4 kapitlet 1 § 
socialtjänstlagen) 
Datum för gynnande beslut: 2021-06-22 

Beslutsunderlag 
Tjänsteutlåtande, daterat 2020-12-13 

Individnämndens förslag till kommunstyrelsen för beslut i 
kommunfullmäktige  
 

1. Godkänna rapporteringen. 

Beslutet skickas till 
Kommunstyrelsen 
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Rapportering av ej verkställda beslut kvartal 4/2021 – 
individ- och familjeomsorgen 

Beskrivning av ärendet 
Individnämnden ansvarar för utredning och beslut i ärenden som avser 
bistånd enligt 4 kapitlet 1 § socialtjänstlagen och insatser enligt 9 § LSS och 
har rapporteringsskyldighet till kommunfullmäktige enligt 16 kapitlet 6 h § 
socialtjänstlagen samt 28 § LSS.  
Rapporten ska avse de ärenden som utmynnat i ett gynnande beslut som inte 
verkställts inom tre månader. Rapporten ska även avse ärenden där 
verkställighet påbörjats men av någon anledning avbrutits och inte 
verkställts på nytt inom tre månader. 
Rapporten ska rapporteras kvartalsvis.  
För 4 kvartalet 2021 finns 2 ej verkställda beslut att rapportera.  
Ärende 1 – pojke -11 
Beslut: Socialtjänstlagen, kontaktperson (Enligt 4 kapitlet 1 § 
socialtjänstlagen) 
Datum för gynnande beslut: 2021-03-21 
Ärende 2 – flicka -06 
Beslut: Socialtjänstlagen, kontaktperson (Enligt 4 kapitlet 1 § 
socialtjänstlagen) 
Datum för gynnande beslut: 2021-06-22 

Förslag till beslut 
1. Godkänna rapporteringen. 

Ange vilket beslutsunderlag som ska skickas med till politiken 
Tjänsteutlåtande, daterat 2020-12-13 

Slutligt beslut expedieras (skickas) till 
Socialchef Ulrika Gärdsback 
Avd-chef Katja Vestling 
Socialsekreterare Gunilla Andersson 
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