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Närvarolista 
Beslutande  

Ledamöter 
 

Ulrika Liljeberg (C) 
Viktor Zakrisson (S) 
Sebastian Larsson (M) 
Per-Erik Ingels (C), ordförande 
Mikael Kyller (KD) 
Ingrid Rönnblad (S) 
Inga Westlund (V) 
Håkan Blomkvist (SD), § 34-35 
Karin Byström (C) 
Jimmy Karlsson (BP) 
Sara Shahryari (M) 
Aarno Magnusson (C) 
Lars Halvarson (S) 
Karin Mikkonen (C) 
Roger Åström (M) 
RosMarie Svanborg (S) 
Jan Danielsen (KD) 
Kenneth Dahlström (C) 
Yvonne Ineteg (V) 
Inger Matsson (SD) 
Hans-Olof Bogren (C) 
Mats Stenmark (M) 
Mats Blomqvist (BP) 
Per Florén (L) 
Elisabet Ingels (C) 
Birgitta Jansson (S) 
Per Wiman (KD) 
Ewa Fogelström (C) 
Per Spik (M) 
Markus Kummu (V) 
Anna-Lena Blomkvist (SD) 
Roger Arvidsson (C) 
Kerstin Marits (M) 
Mats Pettersson (C) 
Gunnar Fälldin (BP) 
Eva Kempff (C) 
Margareta Jobs (KD) 
Kent Dahlquist (S) 
PG Gregard (M) 
Mats Erkers (C) 
Kajsa Fedholm (V) 
Lina Ruuth (SD) 
Siv Mattes Gärtner (S) 
Ulrica Granberg (M) 
Mats Fogelström (C)  
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Tjänstgörande ersättare Erik Varghans (S) för Jan-Olof Karlsson (S) 
Liv Lunde-Andersson för Axel Agnas (S) 
Mats Backlnd (C) för Marie Johansson Grop (C)  

Övriga närvarande  

Ej tjänstgörande ersättare 
 

Tomas Bergsten (C) 

Tjänstemän Kommundirektör Caroline Smitmanis Smids 
Administrativ chef Andriette Ivarsson 
Socialchef Ulrika Gärdsback, § 36 
Ekonomichef Ann-Charlotte Zackrisson, §§ 40-42 
 

Övriga 
 

Förbundsdirektör Brandkåren Norra Dalarna Henric Helander, § 35 
Sandra Zätterström, Vergenta, § 43  
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Ärendelista 
 

 § 34 Fastställande av dagordningen 
 § 35 Information om räddningsförbundet Brandkåren Norra Dalarna (BRAND) 
 § 36 Coronaviruset och Leksands kommun 
 § 37 Utökad borgen till Leksands Tennisklubb 
 § 38 Årsredovisning 2020 för Nedansiljans samordningsförbund 
 § 39 Handlingsprogram enligt lag (2003:778) om skydd mot olyckor - 

Handlingsplan: Trygghet och säkerhet i Leksand, Mora, Orsa, Vansbro och 
Älvdalen. 

 § 40 Aprilprognos 2021 
 § 41 Ändringsbudget 2021 
 § 42 Riktlinje för investeringsprocessen 
 § 43 Vision 2030 för Leksands kommun 
 § 44 Arvodesberedningens arbete - delrapportering 
 § 45 Genomförande -  Framtidens styrning, ledning och organisation av 

kommunens fastigheter, gata/park och bostadsbolag - fastighetsutredning 
 § 46 Utökning av VA-verksamhetsområde för vatten och spillvatten, ej 

dagvatten, inom Hjortnäsheden - Sunnanäng (Yttervägen), Leksand 
 § 47 Rapportering enligt 16 kapitlet 6 h § socialtjänstlagen av ej verkställda 

beslut enligt 4 kapitlet 1 § socialtjänstlagen 2021 - LSS 
 § 48 För kännedom - Granskning av gemensam nämnd inom vuxenutbildningen 
 § 49 Svar på interpellation - Bristfällig arbetsmiljö och information inom 

utbildningssektorn 
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§ 34  

Fastställande av dagordningen 

Beskrivning av ärendet 
Kommunfullmäktige har att fastställa dagordningen. Ingen avsägelse har 
inkommit och inget fyllnadsval behöver göras vilket innebär att ärende 15 
om avsägelser och fyllnadsval utgår. 
En interpellation har inkommit där svar lämnas vid dagens sammanträde. 
Detta ärende läggs till som sista ärende vid dagens sammanträde. 

Kommunfullmäktiges beslut 
1. Fastställa dagordningen enligt utsänt förslag med ändringar enligt ovan.
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§ 35  

Information om räddningsförbundet Brandkåren Norra 
Dalarna (BRAND) 

Beskrivning av ärendet 
Brandkåren Norra Dalarna (BRAND) bildades den 1 januari 2019. I förbudet 
ingår Leksand, Vansbro, Mora, Orsa och Älvdalens kommuner. Vid dagens 
sammanträde informerar förbundsdirektör Henric Helander om organisation, 
året som gått (2020) och verksamheten framåt för räddningsförbundet 
Brandkåren Norra Dalarna (BRAND). 
De fem distrikten som ingår i Brandkåren Norra Dalarna är nu ett och arbetet 
med att skapa räddningsförbundet är klart. Nu är det dags att jobba med 
kulturen i förbundet så att vi får det räddningsförbund vi vill ha.  
Under pandemin har inga traditionella brandövningar genomförts. Det har 
varit uteslutande digitala teoretiska övningar. Det har fungerat bra hittills och 
över tid behöver man även öva praktiskt för att behålla förmågan.  
Brandkåren Norra Dalarna (BRAND) ingår i Räddningsregion Bergslagen 
som är ett samarbete med andra räddningstjänster m.fl. 
En del nya och förändrade lagar är på gång. De rör bl.a. handlings-
programmen i kommunerna. Det ska bli tydligare att jämföra 
handlingsprogram för de olika kommunerna.   
Myndigheten för samhällsskydd och beredskap tar över tillsynen för 
brandkåren från Länsstyrelsen.  
I samband med upptakten av pandemin i mars/april 2020 minskade antalet 
trafikolyckor kraftigt.  

Kommunfullmäktiges beslut 
1. Lägga informationen till handlingarna. 

Beslutet skickas till 
Räddningsförbundet Brandkåren Norra Dalarna, Henric Helander
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§ 36 Dnr 2020/324 

Coronaviruset och Leksands kommun 

Beskrivning av ärendet 
Vid dagens sammanträde informerar förvaltningsledningen, genom 
socialchef Ulrika Gärdsback, om aktuella frågor samt status i 
verksamheterna med anledning av spridningen av coronaviruset och 
sjukdomen covid-19. Bland annat informeras om följande: 

Kommunledning 
- På Nationaldagen den 6 juni sändes en digital hälsning där en student 

från Leksand höll tal.  
- Imorgon påbörjas ett arbete med att ta fram olika scenarier hur 

kommunen kan trappa upp sin verksamhet. 

Samhällsutvecklingssektorn 
- Verksamheter öppnar upp. Leksandshallen, kulturhuset och kommunens 

bibliotek har öppnat upp anpassat utifrån de restriktioner som finns. 

Sociala sektorn 
- Ingen smitta i våra verksamheter just nu. 
- Alla sommarvikarier erbjuds vaccin. 
- Hjälper till att boka in personer som har svårt med språket för 

vaccination utifrån en förfrågan från Leksands vårdcentral. 

Utbildningssektorn 
- Grundskolan genomför avslutning klassvis utan vårdnadshavare. 
- På gymnasiet är det studentschema denna vecka. Utspring för 

avgångsklasser (3:orna) sker klassvis fredagen den 11 juni under tiden 
10.45-15.15. Aktiviteten är coronaanpassad och varje student får ha max 
fyra närstående som tar emot.  

Kommunfullmäktiges beslut 
1. Lägga informationen till handlingarna. 

Beslutet skickas till 
Socialchef Ulrika Gärdsback
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§ 37 Dnr 2021/407 

Utökad borgen till Leksands Tennisklubb 

Beskrivning av ärendet 
Leksands Tennisklubb ansökte den 31 mars 2021 om utökad kommunal 
borgen för att kunna byta ut filtmattorna i tennishallen som är uttjänta mot 
nytt modernt och nutidsenligt underlag (hard court).  
Klubben ansöker om en ökning av nuvarande borgensåtagande från 2014 på 
1 920 000 kronor till 2 300 000 kronor. Investeringen beräknas kosta cirka 
en miljon kronor varav klubben finansierar 300 000 kronor med egna medel 
och resterande via lån i Leksands sparbank. Av befintligt borgensåtagande 
utnyttjar klubben idag 1 633 400 kronor.  

Sektorns/avdelningens bedömning 
Leksands tennisklubb är en väletablerad klubb i Leksand med många aktiva 
spelare. Klubben har klarat pandemin väl och ökat resultatet under 2020.  
Leksands Tennisklubb erhåller ett årligt driftsbidrag från kommunen med  
43 000 kronor. Kommunen har tillsammans med Leksands Sparbank under 
år 2017 lämnat bidrag med 1 500 000 kronor till nya utebanor. (Leksands 
kommun med 1 100 000 kronor och Leksands Sparbank med 400 000 
kronor). Kommunen har även varit med och finansierat den nya entrén till 
klubben. Med ett nytt underlag till banorna inomhus kommer klubben ha en 
mycket väl fungerande anläggning vilket kommer öka attraktiviteten 
ytterligare. 
 
Större investeringar kräver att klubben har en stabil ekonomi och klarar av 
att amortera på lånen och har marginal att klara de högre kapitalkostnader 
som lånen och ett förmodat högre ränteläge kommer innebära. Det 
preliminära resultatet för klubben år 2020 är ca 94 000 kronor. Ligger 
resultatet på samma nivå kommande år har klubben goda förutsättningar att 
klara både kapitalkostnader och amortering trots en relativt hög belåning.  
 
Banken delar bedömningen att Leksands Tennisklubb är en välskött förening 
men beviljar inget lån utan kommunal borgen. Amorteringstiden på lånet 
kommer sättas till 25 år vilket motsvarar den tekniska livslängden på det nya 
underlaget. 
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Avdelningen föreslår att borgensåtagandet skrivs ner med det belopp som 
motsvarar de årliga avskrivningarna och amorteringen på lånet. 
   
Förutsättningar för kommunal borgen 
Leksands Tennisklubb lockar både gamla och unga till verksamheten och 
bidrar till att stärka Leksand som en aktiv frilufts- och fritidskommun.  
Verksamheten är icke vinstdrivande och fyller en viktig samhällsfunktion 
inom kommunen och uppfyller därmed förutsättningarna för kommunalt 
borgensåtagande. 

Beslutsunderlag 
Protokollsutdrag från kommunstyrelsen 2021-05-11 § 60 
Tjänsteutlåtande daterat 2021-04-27 
Ansökan om utökat kommunalt borgenslöfte 2021-03-31 

Kommunfullmäktiges beslut 
1. Bevilja Leksands Tennisklubb ett totalt borgensåtagande på 2 300 000 

kronor. Det nya borgensåtagandet ersätter kommunfullmäktiges beslut 
den 22 september 2014, § 79.  

2. Borgensåtagandet skrivs ner årligen med det belopp som motsvarar 
gjorda avskrivningar och amorteringar (ca 100 000 kronor). Första 
revidering sker den 1 januari 2023 och omfattar 18 månader.  

3. Borgensåtagandet förutsätter att verksamheten utvecklas väl och att 
ekonomiska åtaganden mot banken fullföljs och att ekonomisk 
information skickas årsvis till kommunen och till klubbens bankkontakt. 

4. Utse kommundirektör Caroline Smitmanis Smids att underteckna/ 
firmateckna borgenshandlingarna 

Beslutet skickas till 
Leksands Tennisklubb 
Fritidsavdelningen 
Ekonomiavdelningen 
Leksands Sparbank 
Kommundirektör Caroline Smitmanis Smids
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§ 38 Dnr 2021/486 

Årsredovisning 2020 för Nedansiljans samordnings-
förbund (FINSAM) 

Beskrivning av ärendet 
Nedansiljans samordningsförbund bildades 1 april 2007 med syfte att 
utveckla samverkan mellan myndigheterna på rehabiliteringsområdet. 
Medlemmar i förbundet är kommunerna Gagnef, Leksand och Rättvik, 
Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan och Region Dalarna. 
Årsredovisning och bokslut för 2020 finns framtaget av förbundet. 
Nedansiljans samordningsförbund. Resultatet för 2020 blev +800 000 
kronor. 
Leksands kommun har att pröva om godkännande av årsredovisning och 
årsbokslut samt frågan om ansvarsprövning.  
Enligt fullmäktiges arbetsordning hanterar och bereder fullmäktiges 
presidium alla ärenden inom revisions- och ansvarsprövningsprocessen. I 
ärendet har revisionen rekommenderat ansvarsfrihet och presidiet föreslår 
samma beslut.  

Beslutsunderlag 
Årsredovisning 2020 för Nedansiljans samordningsförbund 
Revisionsberättelse 2020 för Nedansiljans samordningsförbund 
Revisionsrapport 2020 för Nedansljans samordningsförbund 

Kommunfullmäktiges beslut 
1. Godkänna årsredovisning 2020 för Nedansiljans samordningsförbund 

(FINSAM). 
2. Bevilja styrelsen i Nedansiljans samordningsförbund (FINSAM) och 

dess enskilda förtroendevalda ansvarsfrihet för år 2020. 

Beslutet skickas till 
Nedansiljans samordningsförbund
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§ 39 Dnr 2018/1445 

Handlingsprogram enligt lag (2003:778) om skydd mot 
olyckor - Handlingsplan: Trygghet och säkerhet i 
Leksand, Mora, Orsa, Vansbro och Älvdalen. 

Beskrivning av ärendet 
Enligt Lag (2003:778) om skydd mot olyckor 3 kap. 3 § ska kommunen ha 
ett handlingsprogram för förebyggande verksamhet. I programmet ska anges 
målet för kommunens verksamhet samt de risker för olyckor som finns i 
kommunen och som kan leda till räddningsinsatser. I programmet ska också 
anges hur kommunens förebyggande verksamhet är ordnad och hur den 
planeras. 

Sektorns/avdelningens bedömning 
Leksands kommun ska vara trygg och säker att bo, vistas och driva 
verksamhet i. Ett helhetsgrepp kring frågorna om brottsförebyggande arbete, 
skydd mot olyckor, krishantering och civilt försvar är nödvändigt för att 
skapa en trygg och säker tillvaro.  

Brandkåren Norra Dalarna har i samarbete med räddningsförbundets 
medlemskommuner Leksand, Mora, Orsa, Vansbro och Älvdalen tagit fram 
ett gemensamt handlingsprogram kallat ”Handlingsplan: Trygghet och 
säkerhet i Leksand, Mora, Orsa, Vansbro och Älvdalen”. Till 
handlingsprogrammet finns tillhörande delprogram för områdena 
brottsförebyggande arbete, trafiksäkerhet, riskhänsyn i fysisk planering, 
brandförebyggande och operativ verksamhet, fallprevention, 
suicidprevention, vattensäkerhet, klimatanpassning, krisberedskap (utgör 
även plan för extraordinära händelser) och civilt försvar/beredskap. 
I delprogrammen beskrivs strategiskt viktiga aktiviteter/åtgärder för 
kommunen och särskilda satsningar för perioden 2019-2022. 
Leksands kommun antog det egna delprogrammet i kommunfullmäktige 
2019-11-25. Handlingsprogrammet ska antas i sin helhet för att det ska bli 
tillämpbart. Av den anledningen återkommer ärendet för förnyat beslut. 

Beslutsunderlag 
Utdrag ur kommunstyrelsens protokoll 2021-05-11 § 63 
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Tjänsteutlåtande, daterat 2021-04-28 
Handlingsplan: Trygghet och säkerhet i Leksand, Mora, Orsa, Vansbro och 
Älvdalen.  
Delprogram för Leksands kommun, antaget av fullmäktige 2019-11-25 § 
2019/128-KS. 

Kommunstyrelsens beslut 
1. Anta ”Handlingsplan: Trygghet och säkerhet i Leksand, Mora, Orsa, 

Vansbro och Älvdalen med tillhörande delprogram för Leksands 
kommun”. 

Beslutet skickas till 
Kommundirektör Caroline Smitmanis Smids 
Kommunikations- och beredskapschef Kristina Backlund 
Beredskapshandläggare Karin Kullander 
Brandkåren Norra Dalarna (BRAND) 
 

12



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 
1(1) 

Sammanträdesdatum 
2021-06-07 

 
  

Kommunfullmäktige   

 
 Utdrag bestyrks 
  

§ 40 Dnr 2021/728 

Aprilprognos 2021 

Beskrivning av ärendet 
Det prognostiserade resultatet för kommunen 2021 är +5,0 mkr mot 
budgeterat resultat +0,8 mkr. Resultatet motsvarar ett överskott på 0,6 % av 
skatter och generells statliga bidrag mot budgeterat 0,1 %.  
Verksamheternas (driften) utfall och prognos har totalt sett låg avvikelse mot 
budget, totalt 0,1 mkr. Verksamheten är fortsatt påverkad av pandemin då 
personalkostnaderna är lägre än budgeterat genom att man inte tar in vikarier 
och vissa verksamheter går på sparlåga. Av budgeten för lönekostnader är  
34 % förbrukad vilket är exakt samma andel som motsvarade samma period 
förra året jämfört med utfall. 
De ca 2,3 mkr som erhållits som kompensation för sjuklönekostnader har 
fördelats ut i verksamheterna och sänkt nettokostnaderna. För perioden har 
3,0 mkr erhållits varav 0,7 mkr avseende april är bokförda i maj. 
De största osäkerheterna framöver bedöms vara skatteunderlaget och 
pensionskostnaderna.  
Vid dagens sammanträde informerar ekonomichef Ann-Charlotte Zackrisson 
om ovanstående.  

Kommunfullmäktiges beslut 
1. Lägga informationen till handlingarna. 

Beslutet skickas till 
Ekonomichef Ann-Charlotte Zackrisson
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§ 41 Dnr 2020/478 

Ändringsbudget 2021 

Beskrivning av ärendet 
I samband med att kommunfullmäktige antog mål och budget för 2021 gavs 
förvaltningen i uppdrag att ta fram dels ett förslag till ändringsbudget för 
beslut före juli 2021, dels ett förslag på en budget i balans för 2022. 
Förvaltningen har under hösten 2020 även gjort en del förändringar i 
ekonomistyrningen där den största justeringen är att kostavdelningen får en 
central budget som bokföringsmässigt fördelas ut efter faktiskt utnyttjande. 
Ändringsbudgeten omfattar driftsbudgeten och investeringsbudgeten. 

Sektorns/avdelningens bedömning 
Driftbudget 
Under 2020 gjorde kommunen ett överskott på nästan 26 miljoner kronor, 
samtidigt har kommunfullmäktige beslutat om en minusbudget för 2021. 
Ramarna i den av fullmäktige beslutade budgeten bygger på den 
skatteunderlagsprognos som presenterades i augusti 2020. Sedan dess har det 
ekonomiska läget förbättrats och tillväxten under andra halvåret 2020 blev 
både nationellt och globalt högre än prognostiserat. Detta påverkar 
skatteunderlagsprognosen positivt. 
Leksands kommun tappade mellan 2020 och 2021 införandebidraget på 3,9 
miljoner kronor som gavs temporärt för att mildra effekterna det nya 
kostnadsutjämningssystemet samtidigt som ersättningen inom LSS-
utjämningen ökade med nästan 3,5 miljoner kronor. Detta innebär att 
kommunen tappade drygt 7,5 miljoner kronor som behöver hämtas hem 
genom kostnadsbesparingar och effektiviseringar.   
Överskottet 2020 var i stor utsträckning en effekt av pandemin och 
ersättningen för sjuklönekostnader samt uppskjuten och inställd verksamhet. 
Inför 2021 befinner vi oss fortsatt i en pandemi vilken påverkar 
verksamheten på ett sätt som vi inte hade förväntat oss när Mål och budget 
antogs. Bara under januari till mars har sociala sektorn haft merkostnader för 
att hantera effekter av pandemin på drygt 1,2 miljoner kronor.  
Förvaltningen har gjort en februariprognos vilken indikerar mindre 
underskott för alla sektorer utom verksamhetsstöd. Osäkerheten kring 
kostnadsutvecklingen är stor eftersom pandemin fortsatt påverkar.  
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Ytterligare en osäkerhetsfaktor är ansökningarna till gymnasiet nästa läsår. 
Den första ansökningsomgången tyder dock på att fler ungdomar har sökt 
gymnasieutbildning utanför kommunen vilket innebär högre interkommunala 
ersättningar.  
Ersättningen för höga sjuklönekostnader har förlängts till och med den 30 
april 2021. Ersättningen är dock lägre än under inledningen av 2020 då 
arbetsgivaren nu endast ersätts för kostnader över ett visst tak.  
Sedan ramarna för budget 2021 sattes har även regeringen fattat beslut om 
den så kallade skolmiljarden. För Leksands kommun innebär detta att 
ytterligare 1,4 miljoner kronor erhålls som ett generellt statsbidrag. Dessa 
medel ska även gå till fristående verksamheter och bidraget fördelas därför 
ut i ram i ändringsbudgeten.  
Äldreomsorgsatsningen om 8,9 miljoner kronor togs in i ram i samband med 
Mål och budget och regleras inte vidare i denna ändringsbudget. 
Äldreomsorgen gick med överskott 2020 och erhåller en ökad ram 2021. 
Mot den särskilda satsningen kommer heltid som norm, vårdintensiva 
brukare, teknikansvarig, volymökning Lagen om vårdval (LOV), utökning 
av medicinskt ansvarig sjuksköterska (MAS) och medicinskt ansvarig 
rehabilitering (MAR) för att stärka patientsäkerheten m.m. att tas. 
Äldreomsorgslyftet som ersätter lönekostnader under den tid den anställde 
studerar har rekvirerats men tas inte in i ram eller budget då den inte har 
någon budgetpåverkan. Sociala sektorn arbetar aktivt för att möjliggöra för 
så många som möjligt att ta del av satsningen  
I den föreslagna ändringsbudgeten har medel för lönekompensationen för 
2020 fördelats ut. Den sena lönerörelsen under 2020 innebar att dessa medel 
fortsatt låg centralt när underlaget till Mål och budget togs fram. 
I den reviderade budgeten är även kostbudgeten centraliserad och förslaget 
innehåller även flytten av bemanningsenheten från sektor verksamhetsstöd ut 
till sociala sektorn och utbildningssektorn. Justeringar har även gjorts för 
hyror mot bakgrund av lokalflyttar mellan verksamheter.  
Förvaltningen bedömer att osäkerheterna under 2021 fortsatt är stora då 
pandemin ännu pågår med full kraft. Förvaltningens förslag innebär ingen 
justering av beslutade ramar för 2021 utöver ovan nämnda medel för 
utbildningssektorn och de tekniska justeringar som redogjorts för ovan. 
Samtidigt har skatteunderlagsprognoserna justerats uppåt sedan ramarna för 
Mål och budget sattes. I beslutet om ändringsbudget föreslås därför att 
skatter och bidrag justeras för att motsvara en uppdaterad 
skatteunderlagsprognos. 
Årets resultat sätts efter justeringarna ovan till 0,8 miljoner kronor. 
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Investeringar 
Budget inklusive tilläggsanslag för 2020 uppgick till 207,2 miljoner kronor. 
Nettoinvesteringarna för år 2020 uppgick till 108,7 miljoner kronor, vilket 
innebär en avvikelse på 98,5 miljoner kronor. Stora beslutade investeringar 
som inte färdigställs togs med redan i Mål och budget 2021 för att kunna få 
en mer korrekt bedömning av det totala anslagsutnyttjandet för året.  
I samband med detta beslut om ändringsbudget föreslås att ytterligare 6,9 
miljoner kronor flyttas över från 2020 till 2021. Detta avser projekt som inte 
hunnit påbörjas eller färdigställas under 2020.  
De största posterna som överförs är GC-vägar (2 miljoner kronor) samt 
förbindelseväg Limhagen (2 miljoner kronor).  
Installation av säkerhetsmontrar till museet föreslås tidigareläggas då dessa 
är ett villkor för att fortsatt kunna visa föremål från Statens Historiska 
Museum. Den reviderade investeringsbudgeten innehåller även ytterligare 
medel till servrar och kommunikationsplattformar samt investeringsmedel 
för garage till polisen på sammanlagt 0,9 miljoner kronor. Samtidigt 
revideras anslaget för om- och tillbyggnad av Tibble särskilda boende med 
14,5 miljoner kronor för 2021 vilket flyttas till 2022. Totalt sett innebär detta 
att den reviderade investeringsbudgeten för 2021 sänks med 7,7 miljoner 
kronor. 
Vid dagens sammanträde informerar ekonomichef Ann-Charlotte Zackrisson 
om ovanstående.  

Beslutsunderlag 
Utdrag ur kommunstyrelsens sammanträdesprotokoll, daterat 2021-05-11,  
§ 58 
 
Tjänsteutlåtande, daterat 2021-03-31 
Reviderad budget 2021 från förvaltningen 
Förlag till ändringsbudget 2021 från Vänsterpartiet, daterad 2021-06-07 

Yrkanden 
Ulrika Liljeberg (C), Viktor Zakrisson (S), Sebastian Larsson (M), Jimmy 
Karlsson (BP), Anna-Lena Blomkvist (SD), Mikael Kyller (KD) och Per 
Florén (L): Bifall till kommunstyrelsens förslag till ändringsbudget 2021. 
Kajsa Fredholm (V): Bifall till Vänsterpartiets förslag till ändringsbudget 
2021. 
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Propositionsordning 
Det finns två förslag till beslut. Dels kommunstyrelsens förslag till 
ändringsbudget 2021 och dels Vänsterpartiets förslag till ändringsbudget 
2021. Ordföranden ställer de två förslagen mot varandra och finner att 
kommunfullmäktige bifaller kommunstyrelsens förslag till ändringsbudget 
2021. 

Kommunfullmäktiges beslut 
1. Anta ändringsbudget 2021 

Reservation 
Mot ovanstående beslut reserverar sig Kajsa Fredholm (V), Inga Westlund 
(V), Yvonne Ineteg (V) och Markus Kummu (V) till förmån för eget förslag 
till ändringsbudget 2021. 

Beslutet skickas till 
Kommundirektör Caroline Smitmanis Smids 
Sektorchefer 
Ekonomichef Ann-Charlotte Zackrisson 
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§ 42 Dnr 2020/322 

Riktlinje för investeringsprocessen 

Beskrivning av ärendet 
Leksands kommuns investeringsprocess har setts över och reviderats där 
behov funnits.  

Sektorns/avdelningens bedömning 
Alla större investeringar ska ske i överensstämmelse med kommunens 
vision, strategiska plan, politiska riktlinjer eller inriktningsbeslut. En 
investering bedöms och prioriteras utifrån de ekonomiska, miljö-
/klimatmässiga och verksamhetsmässiga effekter den beräknas ge upphov till 
under sin livstid. 
De finansiella målen utgör ramarna för tillgängligt investeringsutrymme. 
Detta ställer krav på prioritering och långsiktig planering.  
 
Den uppdaterade investeringsprocessen kan beskrivas i fyra steg: 
 
1. Långsiktig investeringsplan upp till 10 år baserad på vision, 

översiktsplan och politisk riktning. 
2. Beredning och planering av investeringar inför mål och budget, där en 

sammanhållen 4-årsplan tas fram av förvaltningen. 
3. Samlad investeringsplan presenteras i samband med mål och budget och 

beslutas av kommunfullmäktige. 
4. Större investeringsprojekt slutredovisas i utskott, kommunstyrelse och 

kommunfullmäktige när investeringen är slutförd och redo att tas i bruk.  
 
För mer information om de fyra stegen se dokumentet ”Riktlinje för 
investeringsprocessen”.  
 
Sammanfattningsvis är förslaget att: 

 Investeringsutrymmet styrs av de finansiella målen – avsteg måste tydligt 
motiveras. 

 Beloppsgränsen höjs från 20 000 till 50 000 kronor. 
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 Funktioner inom förvaltningen bereder både den långsiktiga planen (10 
år) och den rullande 4-årsplanen, där även ett koncernperspektiv finns 
med.  

 Mål och budget innehåller en investeringsplan över fyra år. I planen 
framgår de beslutade investeringsprojekt där anslag beviljats samt 
investeringsprojekt där medel reserverats, så kallade ”planerade men ej 
beslutade projekt”.  

 Beslut om att genomföra en investering fattas av kommunfullmäktige. 
Ramar skapas för mindre investeringar i stället för många små projekt. 
För investering över 5 miljoner kronor ska underlag presenteras i 
samband med mål och budget och beslut om investeringsplan. Beslut kan 
även tas i kommunfullmäktige för kommande års investeringar som 
kräver större framförhållning – exempelvis större byggnationer.  

 I maj eller löpande vid behov beslutas om tilläggsanslag för 
tillkommande investeringar eller investeringar där anslag beviljats 
tidigare år men ej färdigställts.  Revideringar av större projekt tas alltid 
av kommunfullmäktige.  

 Flexibilitet måste finnas vid över- eller underskridande, under året eller 
mot beslut. Fullmäktige kan med fördel delegera detta till 
kommunstyrelsen som disponerar reserv. Beslut kan tas inom 
förvaltningen om det kan lösas via omprioritering när ändringen är 
mindre än 10 % eller högst 100 000 kronor. 

Beslutsunderlag 
Utdrag ur kommunstyrelsens sammanträdesprotokoll, daterat 2021-05-11 
§ 59 
 
Tjänsteutlåtande, daterat 2021-04-07 
Riktlinje för investeringsprocessen 

Kommunfullmäktiges beslut 
1. Anta riktlinje för investeringsprocessen med tillägget i inledningen att 

”…investeringar bedöms och prioriteras utifrån ekonomiska, miljö-
/klimatmässiga och verksamhetsmässiga effekter…” 

Beslutet skickas till 
Kommundirektör Caroline Smitmanis Smids 
Ekonomichef Ann-Charlotte Zackrisson 
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Verksamhetsekonomer 
Sektorchefer 
Administrativ service 
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§ 43 Dnr 2021/99 

Vision 2030 för Leksands kommun 

Beskrivning av ärendet 
Leksands kommuns vision ”Vision 2025” beslutades av kommunfullmäktige 
2012 och sträcker sig till år 2025. Visionen beskriver ett önskat tillstånd och 
är kommunorganisationens yttersta styrdokument och målbild. Leksands 
kommun är i behov av en ny vision som grund för den fortsatta inriktningen 
och utvecklingen av kommunens verksamheter. 
Visionen ska tas fram med utgångspunkt i Agenda 2030 och dess tre 
dimensioner ekonomisk, social och miljömässig hållbarhet. Visionen avser 
den kommunala organisationen.  
Vid dagens sammanträde informerar en representant från den av kommunen 
upphandlade konsultfirman Vergenta om uppdrag, deltagare, upplägg och 
tidplan när det gäller processen för att arbeta fram Vision 2030. 
 

Kommunfullmäktiges beslut 
1. Lägga informationen till handlingarna. 

Beslutet skickas till 
Kommundirektör Caroline Smitmanis Smids 
Biträdande kommundirektör Maria Bond 
Vergenta
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§ 44 Dnr 2020/796 

Arvodesberedningens arbete - delrapportering 

Beskrivning av ärendet 
Vid sitt sammanträde den 10 december 2020 § 72 inrättade 
kommunfullmäktige en arvodesberedning med uppdrag att göra en översyn 
av principer, regler och nivåer för ekonomiska ersättningar till kommunens 
förtroendevalda i nämnder, styrelse, bolag och andra organ, från och med 
nästa mandatperiod, upprätta beskrivningar av uppdrag med årsarvoden och 
vilka övriga förtroendeuppdrag som förväntas följa med respektive uppdrag 
samt att se över och vid behov föreslå ändringar i kommunens regler om 
partistöd. 
Arvodesberedningen tillsattes för tiden, 2021-01-01 — 2021-11-30.  
En representant valdes från varje parti att ingå i arvodesberedningen. En 
ordförande valdes också. 

- Per-Erik Ingels (C), ordförande 
- Karin Byström (C) 
- Mats Stenmark (M) 
- Per Wiman (KD) 
- Torbjörn Axklint (L) 
- Erik Varghans (S) 
- Kajsa Fredholm (V) 
- Robin Malm (BP) 
- Andreas Ruuth (SD) 

Under resans gång har Robin Malm (BP) ersatts av Johan Fändriks (BP). 
Vid dagens sammanträde rapporterar arvodesberedningens ordförande Per-
Erik Ingels (C) muntligt om arvodesberedningens arbete så här långt. 
Beredningen har haft sex möten och arbetat igenom reglementet och 
beloppsbilagan där även partistöd ingår.  
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Förslaget ska fastställas vid kommunfullmäktiges sammanträde i november. 
Nytt arvodesreglemente är tänkt att börja gälla från och med nästa 
mandatperiod 2023. 
Förvaltningen ska räkna på de ekonomiska konsekvenserna som förslaget 
innebär och detta ska finnas till arvodesberedningens möte i september. 
Arvodesberedningen har uppmärksammat ett brett stöd för att återinföra 
gruppledararvodet. Beredningen har också sett över nivåerna och reglerna 
för partistöd. Här föreslås inga förändringar. I det fall fullmäktige förändrar 
antalet mandat i framtiden behöver partistödets nivåer ses över.  
I arvodesberedningen är det ett gott samarbetsklimat och i stora delar 
kommer beredningen att gå fram med ett gemensamt förslag. Det finns olika 
syn på vilken nivå på arvodering som förtroendevalda som har uppdrag på 
heltid eller betydande del av heltid. Här anser Vänsterpartiet, Bygdepartiet 
och Sverigedemokraterna att man ska gå tillbaka till förra mandatperiodens 
ersättningsnivåer. 

Kommunfullmäktiges beslut 
1. Lägga arvodesberedningens delrapportering till handlingarna. 

Beslutet skickas till 
Arvodesberedningen
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§ 45 Dnr 2019/42 

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

Beskrivning av ärendet 
I ett beslut den 11 mars 2019 § 20 uppdrog kommunstyrelsen till 
förvaltningen att utreda och föreslå det lämpligaste sättet att organisera 
kommunens fastigheter och komma med förslag för att renodla och utveckla 
Leksandsbostäder AB som ett fastighetsbolag. 
I samband med att utredningsarbetet gick framåt konstaterades, förutom 
huvuduppdraget, att fler möjligheter fanns att nyttja kommunkoncernens 
olika spetskompetenser. 
Processen med utredningen förde Leksands kommun och Leksandsbostäder 
AB mot en samsyn vilket innebar att samordna verksamheten till 
Leksandsbostäder AB. Detta gällde såväl personal, material och fordon.  
I slutrapporten som behandlades av kommunstyrelsen den 8 mars 2021 § 26 
beskrivs den gemensamma bilden för framtidens styrning, ledning och 
organisation för kommunens fastigheter, gata/park och bostadsbolag. 
Kommunstyrelsen beslutade att ge förvaltningen i uppdrag att i samverkan 
med Leksandsbostäder AB genomföra förändringar i enlighet med 
utredningen. 
Arbete pågår på förvaltningsnivå med förberedelser för genomförandet. 
Förutom det arbetet behövs organisatoriska beslut som ska fattas av 
kommunfullmäktige. 

Sektorns/avdelningens bedömning 
Leksands kommun och Leksandsbostäder AB är två separata organisationer 
med olika organisationsnummer. Dock ingår båda organisationerna i samma 
kommunkoncern eftersom Leksandsbostäder AB är ett kommunalägt bolag. 
Organisatorisk flytt av verksamheter 
Vissa verksamheter i Leksands kommun behöver organisatoriskt flyttas till 
Leksandsbostäder AB för att uppnå den samordning som utredningen 
beskriver.  
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Den organisatoriska flytten av verksamheter från Leksands kommun till 
Leksandsbostäder AB är tänkt att ske från den 1 januari 2022.  
Som en infasningsperiod införs dock samarbetsformerna från den 1 
september 2021. Detta för att det praktiskt ska gå att samordna verksamheten 
inför det arbete som sker inför höst- och vintersäsongen.  
De verksamheter som organisatoriskt ska flyttas från sektor 
samhällsutveckling och fritidsavdelningen i Leksands kommun till 
Leksandsbostäder AB från den 1 januari 2022 är: 

 Servicegruppen 

 Skogsgruppen 

 Verkstad/förråd 

 Kommunens vaktmästargrupp 
För den organisatoriska flytten av verksamhet från Leksands kommun till 
Leksandsbostäder AB krävs ett beslut i kommunfullmäktige. 
Utemiljö 
Leksandsbostäder AB bildar en ny avdelning som heter Utemiljö dit 
servicegruppen, skogsgruppen och verkstad/förråd överförs tillsammans med 
Leksandsbostäder AB:s nuvarande verksamhet gata/park. 
Praktikplatser 
I samband med att Leksandsbostäder AB bildar den nya avdelningen 
Utemiljö från den 1 januari 2022 skapas en tydlig plats för praktikplatser och 
andra sorters uppdrag. Ett nära samarbete pågår redan med kommunens 
arbetsmarknadsenhet för att arbeta fram en tydlig arbetsordning och 
uppdragsfördelning. Arbetsuppgifterna kommer att fördelas till 
arbetsmarknadsenheten löpande och i tydlig dialog med parterna.  
Skötsel och drift av fastigheter 
Leksandsbostäder AB har sedan tidigare ett uppdrag från Leksands kommun 
att sköta drift och underhåll av större delen av kommunens fastigheter där 
det drivs verksamhet (bl.a. skolor, förskolor, kulturhus och kommunhus). 
Vilka fastigheter det är samt ersättningsnivån för uppdraget regleras årligen 
mellan Leksandsbostäder AB och Leksands kommun.  
Till Leksandsbostäder AB:s avdelning som jobbar med skötsel och drift av 
fastigheter överförs kommunens vaktmästargrupp. I samband med den 
organisatoriska verksamhetsflytten av vissa verksamheter från Leksands 
kommun till Leksandsbostäder AB är det lämpligt att låta Leksandsbostäder 
AB sköta drift och underhåll (skalet) av resterande fastigheter där 
verksamheter drivs.  Reglering av detta kommer att ske i förvaltnings-
uppdraget från den 1 januari 2022.  
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De fastigheter som tillkommer är: 

 Kommunförrådet och verkstad 

 Leksandshallen 

 Byggnad – Siljansvallens idrottsplats  

 Byggnad – Insjöns idrottsplats 
Kvar att skötas och driftas av kommunen blir kulturfastigheterna (ca 95 
byggnader) och Granberget skidanläggning. 
Övertagande av fordon och utrustning 
De fordon och den utrustning som idag ägs av Leksands kommun för de 
verksamheter som ska överföras till Leksandsbostäder AB kommer att köpas 
för bokfört värde av Leksandsbostäder AB. För utrustning som kommunen 
leasar kommer avtalet att sägas upp eller övertas av Leksandsbostäder AB 
beroende på vad som är lämpligast.  
Fastighetsstrateg 
I utredningen anges behovet av att tillsätta en fastighetsstrateg inom sektor 
samhällsutveckling som är ansvarig för alla sektorers strategiska lokalfrågor 
i ett tätt samarbete med verksamheterna och Leksandsbostäder AB. Tjänsten 
som fastighetsstrateg är tillsatt från och med den 10 maj 2021. 

Beslutsunderlag 
Utdrag ur kommunstyrelsens sammanträdesprotokoll, daterat 2021-05- 11 § 
62. 
 
Tjänsteutlåtande från samhällsbyggnadschef Åke Sjöberg och VD 
Leksandsbostäder AB Anders Eklund, daterat 2021-04-13 
Slutrapport - utredning av framtidens styrning, ledning och organisation av 
kommunens fastigheter 

Kommunfullmäktiges beslut 
1. Organisatoriskt överföra följande verksamheter från Leksands kommuns 

sektor samhällsutveckling, fritidsavdelningen till Leksandsbostäder AB 
från och med den 1 januari 2022: 
- Servicegruppen 
- Skogsgruppen 
- Verkstad/förråd 
- Kommunens vaktmästargrupp. 
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Beslutet skickas till 
Kommundirektör Caroline Smitmanis Smids 
Samhällsbyggnadschef Åke Sjöberg 
VD Leksandsbostäder Anders Eklund 
Ekonomichef Ann-Charlotte Zackrisson 
Verksamhetsekonom Christina Berg 
Fritidschef Torkel Holst 
HR- och säkerhetsskyddschef Hanna Trädgårdh Oscarsson 
HR-strateg Anna Målargården 
Fastighetsstrateg Veronica Lindberg Lekare 
Chef arbetsmarknadsenheten David Ytfeldt
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§ 46 Dnr 2021/548 

Utökning av VA-verksamhetsområde för vatten och 
spillvatten, ej dagvatten, inom Hjortnäsheden - 
Sunnanäng (Yttervägen), Leksand 

Beskrivning av ärendet 
I Sunnanäng finns det fyra fastigheter som är lokaliserade öster om 
Siljansvägen. Fastigheterna är idag inte anslutna till det kommunala VA-
nätet. I samband med att överföringsledningen mellan Leksand och Tällberg 
byggs är det gynnsamt att utöka verksamhetsområdet och ansluta dessa 
fastigheter. Berörda fastighetsägare är informerade och mycket intresserade. 
Dala Vatten och Avfall AB har utrett teknisk möjlighet och ekonomiska 
konsekvenser.  

Sektorns/avdelningens bedömning 
Utbyggnad av VA inom det aktuella området, beräknas kosta ca: 1 400 000 
kronor. Arbetet inkluderas i entreprenadarbetet inom projektet 
överföringsledningen Tällberg-Leksand. Intäkter i form av VA-avgifter 
tillkommer enligt gällande VA-taxor. 

Beslutsunderlag 
Utdrag från kommunstyrelsen 2021-05-11 § 64 
Utdrag från Leksandvatten AB:s sammanträdesprotokoll, daterat 2021-04-08 
§ 14 
Kartbilaga utökning verksamhetsområde Hjortnäsheden - Sunnanäng 
Skrivelse från Fastighetsägare längs Yttervägen 
Kostnadsberäkning med kalkyl 
Skrivelse förslag på komplettering utbyggnad VA- Norra delen av 
Yttervägen, daterad 2021-03-25 

Kommunfullmäktiges beslut 
1. Utöka verksamhetsområde för vatten och spillvatten, ej dagvatten, enligt 

bilagd kartskiss. 
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Beslutet skickas till 
VD Dala Vatten och avfall AB Anna Almlöf 
Affärsområdeschef VA Dala Vatten och avfall AB Lisbeth Skinnar 
Martinsson 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 
1(1) 

Sammanträdesdatum 
2021-06-07 

 
  

Kommunfullmäktige   

 
 Utdrag bestyrks 
  

§ 47 Dnr 2021/470 

Rapportering enligt 16 kapitlet 6 h § socialtjänstlagen 
av ej verkställda beslut enligt 4 kapitlet 1 § 
socialtjänstlagen 2021 - LSS 

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 1:a kvartalet 2021 finns ett ej verkställt beslut att rapportera.  
Ärende 1 – Barn 
Beslut: LSS, Korttidsvistelse utanför egna hemmet (Enligt 9 kapitlet 6 §) 
Datum för gynnande beslut: 2020-10-01 

Beslutsunderlag 
Utdrag ur kommunstyrelsens sammanträdesprotokoll, daterat 2021-05-11 § 
67 
Utdrag ur individnämndens sammanträdesprotokoll, daterat 2021-04-07,  
§ 68 
 
Tjänsteutlåtande, daterat 2021-03-25 

Kommunfullmäktiges beslut 
1. Godkänna rapporteringen. 

Beslutet skickas till 
Sektorschef sociala sektorn Ulrika Gärdsback 
Enhetschef LSS Kristine Berglind Hallberg 
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Kommunfullmäktige   

 
 Utdrag bestyrks 
  

§ 48 Dnr 2021/191 

För kännedom - Granskning av gemensam nämnd inom 
vuxenutbildningen 

Beskrivning av ärendet 
På uppdrag av de förtroendevalda revisorerna i Leksands kommun har 
KPMG genomfört en fördjupad grundläggande granskning av den 
gemensamma nämnden inom vuxenutbildning. Syftet med granskningen är 
att bedöma om den gemensamma nämnden inom vuxenutbildning har skapat 
förutsättningar för tillräcklig styrning, uppföljning och kontroll av 
verksamheten. 
Granskningsrapport och yttrande översänds till kommunfullmäktige för 
kännedom. 

Beslutsunderlag 
Utdrag från gemensam nämnd för vuxenutbildningen Leksand-Rättvik  
2021-04-15 § 13 
Yttrande från gemensamma nämnden för Vuxenutbildning i Leksands och 
Rättviks kommuner över fördjupad grundläggande granskning, daterad 
2021-04-15 
Revisionsrapport daterad 2021-02-17 
Missiv daterat 2021-02-17 

Allmänna utskottets beslut 
1. Lägga informationen till handlingarna.  

Beslutet skickas till 
Kommunrevisorer i Leksands kommun och Rättviks kommun 
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2021-06-07 

 
  

Kommunfullmäktige   

 
 Utdrag bestyrks 
  

§ 49 Dnr 2021/750 

Svar på interpellation - Bristfällig arbetsmiljö och 
information inom utbildningssektorn 

Beskrivning av ärendet 
I en interpellation från Viktor Zakrisson (S) ställs frågor till 
kommunstyrelsens ordförande om hur den uppkomna situationen på 
Sammilsdalskolan med bristfällig arbetsmiljö ska hanteras utan att dra ner på 
arbetsmiljöinvesteringarna vid de mindre skolorna samt hur glapp i 
informationen inte uppstår igen så att kommunstyrelsen kan vidta initiativ 
för att lösa problem som finns i kommunens verksamheter. 
Vid dagens sammanträde besvarar kommunstyrelsens ordförande Ulrika 
Liljeberg (C) interpellationen. 
 

Beslutsunderlag 
Svar på interpellation från kommunstyrelsens ordförande Ulrika Liljeberg 
(C), daterat 2021-06-07 
Interpellation från oppositionsråd Viktor Zakrisson (S), daterad  2021-05-31  

Kommunfullmäktiges beslut 
1. Anse interpellationen besvarad. 

Beslutet skickas till 
Kommunstyrelsens ordförande 
Interpellanten
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