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Övriga närvarande Ej tjänstgörande ersättare 
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Närvarolista 
Beslutande  

Ledamöter 
 

Karin Mikkonen (C) 
Markus Kummu (V) 
Viktor Zakrisson (S) 
Inga Westlund (V) 
Jan Danielsen (KD) 
Mats Pettersson (C) 
Aarno Magnusson (C) 
Roger Åström (M) 
Sebastian Larsson (M) 
Kerstin Marits (M) 
Ewa Fogelström (C) 
Elisabet Ingels (C) 
Yvonne Ineteg (V) 
Mikael Kyller (KD) 
Mats Erkers (C) 
Mats Fogelström (C) 
Gunnar Fälldin (ByP) 
Margareta Jobs (KD) 
Hans-Olof Bogren (C) 
Håkan Blomkvist (SD) 
Mats Blomqvist (ByP) 
Ingrid Rönnblad (S) 
Ulrica Granberg (M) 
Per-Erik Ingels (C) 
Sara Shahryari (M) 
Roger Arvidsson (C) 
Kenneth Dahlström (C) 
Inger Matsson (SD) 
Lars Halvarson (S) 
Liv Lunde-Andersson (S) 
Per Wiman (KD) 
Jimmy Karlsson (ByP) 
Karin Byström (C) 
Mats Stenmark (M) 
Gunilla Klingh (M) 
Ros-Marie Svanborg (S) 
Birgitta Jansson (S) 
 

 

Tjänstgörande ersättare Lena Ihlar (V) ers: Kajsa Fredholm (V) 
Kerstin Englund (C) ers: Ulrika Liljeberg (C) 
Kristina Hollsten (C) ers: Marie Johansson-Grop (C) 
Mats Rönnblad (S) ers: Karin Nyström (S) 
Tomas Bergsten (C) ers: Eva Kempff (C) 
Mats Oscarsson (S) ers: Jan-Olof Karlsson (S) 
Beth Holzmann (S) ers: Kent Dahlquist (S) 
Helena Lindström Klockaräng (M) ers: Per Spik (M) 
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Övriga närvarande  

Ej tjänstgörande ersättare 
 

Robin Malm (ByP) 
 

Tjänstemän Kommundirektör Caroline Smitmanis Smids 
Sekreterare Lotta Arnesson 
Ekonomichef Ann-Charlotte Zackrisson §§ 76-77 

Övriga 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 - 
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Ärendelista 
 

 § 75 Fastställande av dagordning 
 § 76 Delårsbokslut per den 31 augusti med helårsprognos - 2022 
 § 77 Mål och budget 2023-2024 - uppdatering 
 § 78 Revidering av förbundsordning för Brandkåren Norra Dalarna 
 § 79 Förslag tilläggsavtal mellan Region Dalarna och kommunerna i Dalarnas 

län angående kollektivtrafik 
 § 80 Friskvårdspolicy 
 § 81 Kommunikationspolicy och grafisk profil för Leksands kommun 

 
 

 

4Kommunfullmäktige 26 september
(Signerat, SHA-256 3DE19FAA4801E9A134CAEAD936BBB1886A282CED33CD65EE1E915034CAF258BF)

Sida 4 av 18



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 
1(1) 

Sammanträdesdatum 
2022-09-26 

 
  

Kommunfullmäktige   
 

 
 Utdrag bestyrks 
  

 

§ 75  

Fastställande av dagordning 

Beskrivning av ärendet 
Kommunfullmäktige har att fastställa dagordningen. Dagordningen 
presenteras enligt utskickat förslag.  

Kommunfullmäktiges beslut 
1. Fastställa dagordningen enligt utsänt förslag. 
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§ 76 Dnr 2022/1155 

Delårsbokslut per den 31 augusti med helårsprognos - 
2022 

Beskrivning av ärendet 
Ekonomichef Ann-Charlotte Zackrisson informerar om delårsbokslut per den 
31 augusti och helårsprognos 2022.  

• Prognostiserat helårsresultat för kommunen 2022 är + 41,5 miljoner 
kronor mot budgeterat resultat + 20 miljoner kronor. Delårsresultat för 
kommunen beräknas till ca 66 miljoner kronor.  

• Det prognostiserade resultatet motsvarar ett överskott på 4,1% av skatter 
och generella statliga bidrag.  

• Prognostiserat helårsresultat för sektorerna är ett underskott med 6,6 
miljoner kronor. 

• Faktorer som påverkar resultatet är bland annat ersättning för ökade 
sjuklönekostnader för covid, hög efterfrågan på hemtjänst och minskade 
intäkter i Leksandshallen. 

• Det finns en del osäkerheter i helårsprognosen och det gäller 
prisutveckling på varor och tjänster, semesterlöneskuld och pensioner.  

Kommunfullmäktiges beslut 
1. Lägga informationen till handlingarna. 

Beslutet skickas till 
Ekonomichef Ann-Charlotte Zackrisson 
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§ 77 Dnr 2021/691 

Mål och budget 2023-2024 - uppdatering 

Beskrivning av ärendet 
Ekonomichef, Ann-Charlotte Zackrisson, informerar om ändrade 
budgetförutsättningar inför 2023–2024. 
 
De ändrade förutsättningarna beror bland annat på: 
- Ökade skatteintäkter 2022 jämfört med budget 
- Ökad skatteunderlagsprognos 2023 
- Generellt statsbidrag äldreomsorgen 
- Ökade pensionskostnader 
- Löneökningar 
- Osäkerhet kring elkostnader 
- Hyror, maxtaxor, räntor 
- Inflationen – inte kompenserat i budget förutom drivmedel och livsmedel 

Kommunfullmäktiges beslut 
1. Lägga informationen till handlingarna. 

Beslutet skickas till 
Ekonomichef Ann-Charlotte Zackrisson 
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§ 78 Dnr 2022/768 

Revidering av förbundsordning för Brandkåren Norra 
Dalarna 

Beskrivning av ärendet 
Ansvaret för sotning och brandskyddskontroll enligt lag (2003:778) om 
skydd mot olyckor (LSO) har upplevts otydligt mellan förbundet och 
medlemskommunerna. En utredning har därför genomförts i syfte att utreda 
förutsättningarna för förbundet att överta ansvaret för sotning och 
brandskyddskontroll från medlemskommunerna. Direktionen fattade ett 
inriktningsbeslut 2020-09-17 att förbundet ska överta sotning och 
brandskyddskontroll i medlemskommunerna med start 2022-01-01. Av olika 
anledningar har ett övertagande dröjt och beräknas nu ske 2023-01-01. För 
att flytta ansvaret för sotning och brandskyddskontroll till förbundet krävs en 
revidering av förbundsordningen. Revideringen består i att skriften som 
antyder att förbundet endast bistår kommunen i utvalda delar i 
sotningsverksamheten tas bort. 
Kommunalförbundet biträder kommunerna i följande verksamhetsområden: 

• Beslutar om ansökningar av egensotning 
• Stödja vid tillsyn av sotningsverksamheten 

Beslutsunderlag 
Utdrag ur sammanträdesprotokoll från kommunstyrelsen, daterat 2022-09-05 
§ 109 
 
Tjänsteutlåtande, Revidering av förbundsordning för Brandkåren Norra 
Dalarna, daterat 2022-08-08. 
Protokollsutdrag/ Brand – Direktionen Brandkåren Norra Dalarna 
Reviderad förbundsordning för Brandkåren Norra Dalarna  

Kommunfullmäktiges beslut 
1. Godkänna revideringen av förbundsordningen.  
2. Detta gäller under förutsättning att samtliga medlemskommuner 

fattar ett likalydande beslut. 
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Beslutet skickas till 
Direktionen Brandkåren Norra Dalarna 
Kommundirektör Caroline Smitmanis Smids 
Tf chef Administrativ service Joel Johansson 
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§ 79 Dnr 2017/618 

Förslag tilläggsavtal mellan Region Dalarna och 
kommunerna i Dalarnas län angående kollektivtrafik 

Beskrivning av ärendet 
Under 2018 inrättades den regionala kollektivtrafikmyndigheten, RKM, i 
samband med att kommunerna skatteväxlade allmän kollektivtrafik och 
färdtjänst. Detta innebar också att huvudmannaskapet flyttades från 
kommunerna till Regionen. 
Under hösten 2019 påbörjades arbetet med ett nytt sammanhållet och 
sammanhängande avtal. Detta arbete resulterade i att ett nytt avtalsförslag 
skickades ut på remiss våren 2021, vilket Leksands kommun var med och 
besvarade. Ett nytt förslag skickades ut i början av 2022 och denna version 
av tilläggsavtalet är ett resultat av den remiss som genomfördes under våren. 
Beslut om antagande av tilläggsavtal med tillhörande bilagor ska vara 
Region Dalarna till handa, senast 15 oktober 2022. 
Avtalets disposition 
Tilläggsavtal 
Bilaga 1 – Huvudavtal 
Bilaga 2 – Samverkansformer 
Bilaga 3 – Fördelningsnyckel 

Sektorns/avdelningens bedömning 
Till vissa centrala delar har Region Dalarna justerat avtalet i linje med de 
synpunkter som Leksands kommun framförde.  
I fråga om själva Tilläggsavtalet har formuleringen kring att avtalet inte kan 
sägas upp av enskild part strukits och ersatts med att avtalet gäller tills 
vidare. Vidare har man också flyttat fram att framtagande av gemensamt 
tillägg till gemensamt skolskjutsreglemente till hösten 2023. 
Kommunen var redan sedan tidigare positiv till att Regionen från och med 
tidpunkten för skatteväxling övertar kommunernas finansieringsansvar för 
riksfärdtjänst och handläggning av alla åtgärder vid tillståndsprövning m.m. 
Kommunen hade sedan tidigare inga invändningar mot att priset på skolkort 
höjs från 320 kronor per månad/elev till 350 kronor. För kommunens del 
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innebär det utifrån beräkning på läsårets 2021/2022 volymer en ökning från 
ca. 1,7 mkr till ca 1,85 mkr. 
Bilaga 1 – Huvudavtal är oförändrat. 
I Bilaga 2 – Samverkansformer har smärre redaktionella justeringar gjorts. 
De synpunkter som lyftes fram från kommunen har inte beaktats. Vissa av 
oklarheterna kan dock tydliggöras genom god dialog och kommunikation. 
Gällande Bilaga 3 – Fördelningsnyckel har Region Dalarna inte utvecklat 
innehållet med ekonomiska eller kvalitativa nyckeltal såsom föreslaget i 
kommunens remissvar. Dock framgår det av punkt 3.6 i Tilläggsavtalet att 
statistik och rapporter ska tillhandahållas gällande resandeutveckling, 
måluppfyllelse, biljettintäkter, självfinansieringsgrad och kostnader per 
trafikslag. På detta vis säkerställs att kommunerna kommer att få bättre 
möjligheter till uppföljning. 
Noterbart är att tillägg till skolskjutsreglemente är borttaget i liggande 
förslag. Genom tillägget skulle det nu gällande lokala skolskjutsreglementet 
vara överflödigt. Syftet är att skapa enhetliga avståndsregler samt ett 
gemensamt regelverk kring farlig skolväg för samtliga kommuner. Det var 
Leksands kommuns bedömning att det var alltför kort tid för att hinna göra 
detta samt att det sannolikt skulle innebära att den gemensamt framtagna e-
tjänsten för skolskjuts riskerade att påverkas negativt. 
Sammantaget är det förvaltningens bedömning att det Tilläggsavtal med 
tillhörande bilagor är genomarbetade utifrån remisserna och har lyckats 
fånga de olika synpunkter på ett balanserat sätt. 

Beslutsunderlag 
Utdrag ur sammanträdesprotokoll från kommunstyrelsen, daterat  
2022-09-05, § 112 
 
Tjänsteutlåtande – Förslag till tilläggsavtal mellan Region Dalarna och 
kommunerna i Dalarnas län angående kollektivtrafik, daterat 2022-08-02 
Beslutsmissiv 2022-06-20 kollektivtrafik 
Tilläggsavtal mellan Region Dalarna och Dalarnas kommuner avseende 
ansvar, samråd och ekonomiska effekter av skatteväxlingen av 
kollektivtrafiken i Dalarnas län 
Bilaga 1. Avtal mellan landstinget Dalarna och Dalarnas kommuner om 
ansvar, samråd och ekonomiska effekter av skatteväxlingen av 
kollektivtrafiken 
Bilaga 2. Samverkansformer inom kollektivtrafikområdet mellan Region 
Dalarna och Dalarnas kommuner 

11Kommunfullmäktige 26 september
(Signerat, SHA-256 3DE19FAA4801E9A134CAEAD936BBB1886A282CED33CD65EE1E915034CAF258BF)

Sida 11 av 18



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 
3(3) 

Sammanträdesdatum 
2022-09-26 

 
  

Kommunfullmäktige   
 

 
 Utdrag bestyrks 
  

 

Bilaga 3. Som beskriver fördelningsnyckel för fördelning av Region 
Dalarnas overhead och trafikkostnader vid utförandet av uppdraget avseende 
serviceresor 

Kommunfullmäktiges beslut 
1. Tilläggsavtal, till ”Avtal mellan Landstinget Dalarna och Dalarnas 

kommuner om ansvar, samråd och ekonomiska effekter av 
skatteväxlingen av kollektivtrafiken” (skatteväxlingsavtalet), med bilaga 
2 och 3, godkänns.  

2. Beslutet i punkt 1 gäller under förutsättning att Region Dalarna och 
samtliga kommuner i länet fattar motsvarande beslut. 

Beslutet skickas till 
Region Dalarna 
Kommundirektör Caroline Smitmanis Smids 
Tf chef Administrativ service Joel Johansson 
 

12Kommunfullmäktige 26 september
(Signerat, SHA-256 3DE19FAA4801E9A134CAEAD936BBB1886A282CED33CD65EE1E915034CAF258BF)

Sida 12 av 18



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 
1(2) 

Sammanträdesdatum 
2022-09-26 

 
  

Kommunfullmäktige   
 

 
 Utdrag bestyrks 
  

 

§ 80 Dnr 2022/981 

Friskvårdspolicy 

Beskrivning av ärendet 
Leksands kommun ska erbjuda alla medarbetare ett långsiktigt hållbart 
arbetsliv genom ett hälsofrämjande friskvårdsarbete på individ- grupp- och 
organisatorisk nivå inom kommunens olika verksamheter. Målsättning med 
arbetet är att verka proaktivt för god hälsa och därmed sänka sjukfrånvaro 
och behov av rehabiliteringsinsatser. 
Friskvårdspolicyn är ett dokument på övergripande nivå om specifika, 
strategiskt viktiga områden. Den är vägledande för beslut och styrning inom 
fiskvårdsområdet och anger inte några fasta regler utan lämnar utrymme för 
bedömningar i det enskilda fallet. 

Sektorns/avdelningens bedömning 
Hälsa är ett subjektivt begrepp och en individuell upplevelse av 
välbefinnande och omfattar individens olika roller i såväl arbetsliv som livet 
i övrigt och påverkas av egna och omgivande förutsättningar. 
Friskvårdsarbetet ska beakta detta och utformas därefter.  
God hälsa och friskvård börjar på individnivå och i arbetet med att vara en 
attraktiv arbetsgivare skapar Leksands kommunförutsättningar för den 
anställde att ta ansvar för sin hälsa utifrån behov och preferenser. 
Arbetsgivaren har ett ansvar för arbetsmiljön ur fysiska, psykiska och sociala 
aspekter och hur arbetet organiseras utifrån detta. Chefer är ansvariga för det 
hälsofrämjande arbetet inom gruppen på arbetsplatsen.  
Genom att kombinera och anpassa ekonomiska medel och aktiviteter för 
olika verksamheters förutsättningar skapas organisatoriska möjligheter att 
bedriva ett hälsofrämjande friskvårdsarbete inom hela organisationen.  
Leksands kommun har som mål för friskvårdsarbetet att inspirera och 
motivera anställda att delta i utvecklingen av en hälsofrämjande arbetsplats.  
Syftet med friskvårdsarbetet är att genom kunskap och ökat 
hälsomedvetande skapa ansvarstagande och engagemang för ett 
hälsofrämjande arbete och förhållningssätt samt bidra till att den upplevda 
hälsan och arbetstillfredsställelsen på kommunens arbetsplatser förbättras. 
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För 2022 är förslaget att införa ett årligt återkommande friskvårdsbidrag på 
1500 kr/anställd.  

Beslutsunderlag 
Utdrag ur sammanträdesprotokoll från kommunstyrelsen, daterat  
2022-09-05, § 113 
Tjänsteutlåtande, daterat 2022-08-04 
Friskvårdspolicy, daterat 2022-07-08 

Yrkanden 
Kerstin Marits (M) och Karin Mikkonen (C) yrkar bifall till 
kommunstyrelsens förslag till beslut.  
 
Kommunfullmäktiges beslut 

1. Anta Friskvårdspolicy. 
2. Införa friskvårdsbidrag med 1500 kr per år från 2022.  

Beslutet skickas till 
Sektorchef Maria Bond 
HR-chef Hanna Trädgårdh Oscarsson 
HR-strateg Anna Målargården 
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§ 81 Dnr 2019/1016 

Kommunikationspolicy och grafisk profil för Leksands 
kommun 

Beskrivning av ärendet 
Leksands kommun har en av kommunfullmäktige antagen 
kommunikationspolicy från 2012 samt en av kommunfullmäktige antagen 
grafisk profil från 2013. Kommunikationspolicyn och den grafiska profilen 
är tillsammans viktiga dokument för att skapa effektivitet och enhetlighet i 
kommunikationsinsatserna och är en viktig del i arbetet med att stärka 
kommunens varumärke.  
Sedan antagandet av dessa dokument har framväxten av elektroniska 
kommunikativa möjligheter ökat och det har även påverkat användandet av 
kommunikativa kanaler.  
Kommunstyrelsen har givit förvaltningen i uppdrag att uppdatera nu 
gällande grafiska profil och kommunikationspolicy.  

Sektorns/avdelningens bedömning 
Kommunikationspolicy och grafisk profil är styrdokument som gäller för 
alla Leksands kommuns medarbetare. Den visar vilka grunder som 
kommunens kommunikationsarbete bygger på och omfattar såväl intern som 
extern kommunikation.  
I uppdateringen av policyn har kommunikationsavdelningen utgått från 
”Instruktion för Leksands kommuns styrdokument” beslutad av 
kommundirektör 2021-02-17 där det framgår att en policy är ett kortfattat, 
kärnfullt dokument på en övergripande nivå om specifika, strategiska viktiga 
områden.  
Den uppdaterade kommunikationspolicyn är anpassad för att kunna 
kommunicera i ständig förändring och har i enlighet med uppdraget 
fokuserat på att digital kommunikation ska vara huvudalternativet. Den 
tydliggör att kommunen ska kommunicera med medborgaren i fokus och 
klargör roller och ansvar där chefer har ett särskilt kommunikationsansvar 
gentemot både medarbetare och medborgare.  
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Föreslagna förändringar i den grafiska profilen är framförallt: 

• Nytt typsnitt som standard, Arial.  
Tidigare fastställd grafisk profil innefattas av typsnitt som inte är 
standard i kommunanställdas datorer och inte heller tillgängliga i 
alla program.  

• Justering av färgkoder så att de anpassas till digitala medier. 
Färgerna i den grafiska profilen justeras så att de har samma 
färgkoder som redan idag används i digitala kanaler, som t.ex. 
kommunens webbplats. 

• Grafiska symboler för enskilda verksamheter plockas bort. 
De grafiska symboler och logotyper som idag finns för vissa 
verksamheter kommer successivt att fasas ut i takt med att material 
uppdateras eller byts ut. 

För att säkerställa att kommunikationspolicy och grafisk profil efterlevs i 
organisationen kommer kommunikationsavdelningen lägga stor vikt på 
implementeringen. Bland annat skapas en digital utbildning för medarbetare 
och chefer, samt att det säkerställs att de mallar och typsnitt som 
kommunens medarbetare ska använda sig av finns tillgängliga för alla 
anställda.  
Kommunikationsavdelningen bedömer även att kommunikationspolicy och 
grafisk profil behöver konkretiseras i andra styrdokument för att fungera 
effektivt i vardagen. Därför finns underliggande riktlinjer som stöd för 
förvaltningen, t.ex. ”Riktlinjer för Leksands kommuns digitala kanaler” samt 
”Instruktion för Leksands kommuns sociala medier”. Dessa dokument 
fastställs av kommundirektör efter att kommunikationspolicyn antagits. I 
dokumenten tydliggörs ansvarsfördelning avseende kommunikation samt de 
riktlinjer som varje avdelning behöver förhålla sig till avseende användandet 
av digitala kanaler. I dessa fastslås bland annat att det är 
kommunikationsavdelningen som godkänner användandet av digitala kanaler 
och som ansvarar för att följa upp att verksamheterna efterlever de riktlinjer 
som finns. T.ex. ska det tydligt framgå att Leksands kommun är avsändare 
genom kommunens logotype och hur man kommer i kontakt med ansvarig 
för kontot. 

Beslutsunderlag 
Utdrag ur sammanträdesprotokoll från kommunstyrelsen, daterat  
2022-09-05, § 117 
Tjänsteutlåtande, daterat 2022-07-11 
Kommunikationspolicy, daterad 2022-08-01 
Grafisk profil, daterad 2022-08-01 
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Kommunfullmäktiges beslut 
1. Anta kommunikationspolicy och grafisk profil.   
2. Tidigare kommunikationspolicy antagen av fullmäktige den 11 juni 

2012 § 55 och grafisk profil antagen av fullmäktige den 16 september 
2013 § 109 upphör att gälla. 

3. Besluten ska vara helt genomförda senast 1 mars 2023 

Beslutet skickas till 
Sektorchef Maria Bond 
Kommunikationschef Kent Byman 
 
 

17Kommunfullmäktige 26 september
(Signerat, SHA-256 3DE19FAA4801E9A134CAEAD936BBB1886A282CED33CD65EE1E915034CAF258BF)

Sida 17 av 18



Signering

Följande parter har signerat detta dokument

Per-Erik IngelsNamn: 
2022-10-03 08:49Datum: 

Signerat kryptografiskt SHA-256 hashvärde: 
3DE19FAA4801E9A134CAEAD936BBB1886A282CED33CD65EE1E915034CAF258BF

Ingrid RönnbladNamn: 
2022-10-03 08:45Datum: 

Signerat kryptografiskt SHA-256 hashvärde: 
3DE19FAA4801E9A134CAEAD936BBB1886A282CED33CD65EE1E915034CAF258BF

Karin MikkonenNamn: 
2022-10-03 12:34Datum: 

Signerat kryptografiskt SHA-256 hashvärde: 
3DE19FAA4801E9A134CAEAD936BBB1886A282CED33CD65EE1E915034CAF258BF

Kommunfullmäktige 26 september
(Signerat, SHA-256 3DE19FAA4801E9A134CAEAD936BBB1886A282CED33CD65EE1E915034CAF258BF)

Sida 18 av 18


	Protokoll förstasida
	Fastställande av dagordning
	Beslut KF 2022-09-26
Fastställande av dagordning

	Delårsbokslut per den 31 augusti med helårsprognos - 2022
	Beslut KF 2022-09-26
Delårsbokslut per den 31 augusti med helårsprognos - 2022

	Mål och budget 2023-2024 - uppdatering
	Beslut KF 2022-09-26
Mål och budget 2023-2024 - uppdatering

	Revidering av förbundsordning för Brandkåren Norra Dalarna 
	Beslut KF 2022-09-26
Revidering av förbundsordning för Brandkåren Norra Dalarna 
	Sida 1
	Sida 2


	 Förslag tilläggsavtal mellan Region Dalarna och kommunerna i Dalarnas län angående kollektivtrafik
	Beslut KF 2022-09-26
 Förslag tilläggsavtal mellan Region Dalarna och kommunerna i Dalarnas län angående kollektivtrafik
	Sida 1
	Sida 2
	Sida 3


	Friskvårdspolicy 
	Beslut KF 2022-09-26
Friskvårdspolicy 
	Sida 1
	Sida 2


	Kommunikationspolicy och grafisk profil för Leksands kommun
	Beslut KF 2022-09-26
Kommunikationspolicy och grafisk profil för Leksands kommun
	Sida 1
	Sida 2
	Sida 3


	Signering




SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 
1(4) 


Sammanträdesdatum 
2022-09-26 


 
  


Kommunfullmäktige   
 


 
Plats och tid Kommunhuset, Plenisalen kl 18:30-19.25  


Beslutande Ledamöter 
Se närvarolista sidan 2-3 


Övriga närvarande Ej tjänstgörande ersättare 
Se närvarolista sidan 3 


 Tjänstemän 
Se närvarolista sidan 3 
Övriga 
Se närvarolista sidan 3 


Justeringens plats och tid Kommunhuset, Administrativ service, måndagen den 3 oktober 2022 kl 16.00  
 
 
Ordförande 


 
 
Per-Erik Ingels (C) Paragrafer 75-81  


 
Justerare Karin Mikkonen (C) 


 


  
Ingrid Rönnblad (S)  


   


 
  


    
                                                                                                                   
 ANSLAG/BEVIS 


Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 


Organ Kommunfullmäktige 


Sammanträdesdatum 2022-09-26 


Datum då anslaget sätts upp 2022-10-04  Datum då anslaget tas ned 2022-10-26 


Förvaringsplats för protokollet Administrativ service 
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Närvarolista 
Beslutande  


Ledamöter 
 


Karin Mikkonen (C) 
Markus Kummu (V) 
Viktor Zakrisson (S) 
Inga Westlund (V) 
Jan Danielsen (KD) 
Mats Pettersson (C) 
Aarno Magnusson (C) 
Roger Åström (M) 
Sebastian Larsson (M) 
Kerstin Marits (M) 
Ewa Fogelström (C) 
Elisabet Ingels (C) 
Yvonne Ineteg (V) 
Mikael Kyller (KD) 
Mats Erkers (C) 
Mats Fogelström (C) 
Gunnar Fälldin (ByP) 
Margareta Jobs (KD) 
Hans-Olof Bogren (C) 
Håkan Blomkvist (SD) 
Mats Blomqvist (ByP) 
Ingrid Rönnblad (S) 
Ulrica Granberg (M) 
Per-Erik Ingels (C) 
Sara Shahryari (M) 
Roger Arvidsson (C) 
Kenneth Dahlström (C) 
Inger Matsson (SD) 
Lars Halvarson (S) 
Liv Lunde-Andersson (S) 
Per Wiman (KD) 
Jimmy Karlsson (ByP) 
Karin Byström (C) 
Mats Stenmark (M) 
Gunilla Klingh (M) 
Ros-Marie Svanborg (S) 
Birgitta Jansson (S) 
 


 


Tjänstgörande ersättare Lena Ihlar (V) ers: Kajsa Fredholm (V) 
Kerstin Englund (C) ers: Ulrika Liljeberg (C) 
Kristina Hollsten (C) ers: Marie Johansson-Grop (C) 
Mats Rönnblad (S) ers: Karin Nyström (S) 
Tomas Bergsten (C) ers: Eva Kempff (C) 
Mats Oscarsson (S) ers: Jan-Olof Karlsson (S) 
Beth Holzmann (S) ers: Kent Dahlquist (S) 
Helena Lindström Klockaräng (M) ers: Per Spik (M) 
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Övriga närvarande  


Ej tjänstgörande ersättare 
 


Robin Malm (ByP) 
 


Tjänstemän Kommundirektör Caroline Smitmanis Smids 
Sekreterare Lotta Arnesson 
Ekonomichef Ann-Charlotte Zackrisson §§ 76-77 


Övriga 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


 - 
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Ärendelista 
 


 § 75 Fastställande av dagordning 
 § 76 Delårsbokslut per den 31 augusti med helårsprognos - 2022 
 § 77 Mål och budget 2023-2024 - uppdatering 
 § 78 Revidering av förbundsordning för Brandkåren Norra Dalarna 
 § 79 Förslag tilläggsavtal mellan Region Dalarna och kommunerna i Dalarnas 


län angående kollektivtrafik 
 § 80 Friskvårdspolicy 
 § 81 Kommunikationspolicy och grafisk profil för Leksands kommun 
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§ 75  


Fastställande av dagordning 


Beskrivning av ärendet 
Kommunfullmäktige har att fastställa dagordningen. Dagordningen 
presenteras enligt utskickat förslag.  


Kommunfullmäktiges beslut 
1. Fastställa dagordningen enligt utsänt förslag. 
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§ 76 Dnr 2022/1155 


Delårsbokslut per den 31 augusti med helårsprognos - 
2022 


Beskrivning av ärendet 
Ekonomichef Ann-Charlotte Zackrisson informerar om delårsbokslut per den 
31 augusti och helårsprognos 2022.  


• Prognostiserat helårsresultat för kommunen 2022 är + 41,5 miljoner 
kronor mot budgeterat resultat + 20 miljoner kronor. Delårsresultat för 
kommunen beräknas till ca 66 miljoner kronor.  


• Det prognostiserade resultatet motsvarar ett överskott på 4,1% av skatter 
och generella statliga bidrag.  


• Prognostiserat helårsresultat för sektorerna är ett underskott med 6,6 
miljoner kronor. 


• Faktorer som påverkar resultatet är bland annat ersättning för ökade 
sjuklönekostnader för covid, hög efterfrågan på hemtjänst och minskade 
intäkter i Leksandshallen. 


• Det finns en del osäkerheter i helårsprognosen och det gäller 
prisutveckling på varor och tjänster, semesterlöneskuld och pensioner.  


Kommunfullmäktiges beslut 
1. Lägga informationen till handlingarna. 


Beslutet skickas till 
Ekonomichef Ann-Charlotte Zackrisson 
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§ 77 Dnr 2021/691 


Mål och budget 2023-2024 - uppdatering 


Beskrivning av ärendet 
Ekonomichef, Ann-Charlotte Zackrisson, informerar om ändrade 
budgetförutsättningar inför 2023–2024. 
 
De ändrade förutsättningarna beror bland annat på: 
- Ökade skatteintäkter 2022 jämfört med budget 
- Ökad skatteunderlagsprognos 2023 
- Generellt statsbidrag äldreomsorgen 
- Ökade pensionskostnader 
- Löneökningar 
- Osäkerhet kring elkostnader 
- Hyror, maxtaxor, räntor 
- Inflationen – inte kompenserat i budget förutom drivmedel och livsmedel 


Kommunfullmäktiges beslut 
1. Lägga informationen till handlingarna. 


Beslutet skickas till 
Ekonomichef Ann-Charlotte Zackrisson 
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§ 78 Dnr 2022/768 


Revidering av förbundsordning för Brandkåren Norra 
Dalarna 


Beskrivning av ärendet 
Ansvaret för sotning och brandskyddskontroll enligt lag (2003:778) om 
skydd mot olyckor (LSO) har upplevts otydligt mellan förbundet och 
medlemskommunerna. En utredning har därför genomförts i syfte att utreda 
förutsättningarna för förbundet att överta ansvaret för sotning och 
brandskyddskontroll från medlemskommunerna. Direktionen fattade ett 
inriktningsbeslut 2020-09-17 att förbundet ska överta sotning och 
brandskyddskontroll i medlemskommunerna med start 2022-01-01. Av olika 
anledningar har ett övertagande dröjt och beräknas nu ske 2023-01-01. För 
att flytta ansvaret för sotning och brandskyddskontroll till förbundet krävs en 
revidering av förbundsordningen. Revideringen består i att skriften som 
antyder att förbundet endast bistår kommunen i utvalda delar i 
sotningsverksamheten tas bort. 
Kommunalförbundet biträder kommunerna i följande verksamhetsområden: 


• Beslutar om ansökningar av egensotning 
• Stödja vid tillsyn av sotningsverksamheten 


Beslutsunderlag 
Utdrag ur sammanträdesprotokoll från kommunstyrelsen, daterat 2022-09-05 
§ 109 
 
Tjänsteutlåtande, Revidering av förbundsordning för Brandkåren Norra 
Dalarna, daterat 2022-08-08. 
Protokollsutdrag/ Brand – Direktionen Brandkåren Norra Dalarna 
Reviderad förbundsordning för Brandkåren Norra Dalarna  


Kommunfullmäktiges beslut 
1. Godkänna revideringen av förbundsordningen.  
2. Detta gäller under förutsättning att samtliga medlemskommuner 


fattar ett likalydande beslut. 
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Beslutet skickas till 
Direktionen Brandkåren Norra Dalarna 
Kommundirektör Caroline Smitmanis Smids 
Tf chef Administrativ service Joel Johansson 
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§ 79 Dnr 2017/618 


Förslag tilläggsavtal mellan Region Dalarna och 
kommunerna i Dalarnas län angående kollektivtrafik 


Beskrivning av ärendet 
Under 2018 inrättades den regionala kollektivtrafikmyndigheten, RKM, i 
samband med att kommunerna skatteväxlade allmän kollektivtrafik och 
färdtjänst. Detta innebar också att huvudmannaskapet flyttades från 
kommunerna till Regionen. 
Under hösten 2019 påbörjades arbetet med ett nytt sammanhållet och 
sammanhängande avtal. Detta arbete resulterade i att ett nytt avtalsförslag 
skickades ut på remiss våren 2021, vilket Leksands kommun var med och 
besvarade. Ett nytt förslag skickades ut i början av 2022 och denna version 
av tilläggsavtalet är ett resultat av den remiss som genomfördes under våren. 
Beslut om antagande av tilläggsavtal med tillhörande bilagor ska vara 
Region Dalarna till handa, senast 15 oktober 2022. 
Avtalets disposition 
Tilläggsavtal 
Bilaga 1 – Huvudavtal 
Bilaga 2 – Samverkansformer 
Bilaga 3 – Fördelningsnyckel 


Sektorns/avdelningens bedömning 
Till vissa centrala delar har Region Dalarna justerat avtalet i linje med de 
synpunkter som Leksands kommun framförde.  
I fråga om själva Tilläggsavtalet har formuleringen kring att avtalet inte kan 
sägas upp av enskild part strukits och ersatts med att avtalet gäller tills 
vidare. Vidare har man också flyttat fram att framtagande av gemensamt 
tillägg till gemensamt skolskjutsreglemente till hösten 2023. 
Kommunen var redan sedan tidigare positiv till att Regionen från och med 
tidpunkten för skatteväxling övertar kommunernas finansieringsansvar för 
riksfärdtjänst och handläggning av alla åtgärder vid tillståndsprövning m.m. 
Kommunen hade sedan tidigare inga invändningar mot att priset på skolkort 
höjs från 320 kronor per månad/elev till 350 kronor. För kommunens del 
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innebär det utifrån beräkning på läsårets 2021/2022 volymer en ökning från 
ca. 1,7 mkr till ca 1,85 mkr. 
Bilaga 1 – Huvudavtal är oförändrat. 
I Bilaga 2 – Samverkansformer har smärre redaktionella justeringar gjorts. 
De synpunkter som lyftes fram från kommunen har inte beaktats. Vissa av 
oklarheterna kan dock tydliggöras genom god dialog och kommunikation. 
Gällande Bilaga 3 – Fördelningsnyckel har Region Dalarna inte utvecklat 
innehållet med ekonomiska eller kvalitativa nyckeltal såsom föreslaget i 
kommunens remissvar. Dock framgår det av punkt 3.6 i Tilläggsavtalet att 
statistik och rapporter ska tillhandahållas gällande resandeutveckling, 
måluppfyllelse, biljettintäkter, självfinansieringsgrad och kostnader per 
trafikslag. På detta vis säkerställs att kommunerna kommer att få bättre 
möjligheter till uppföljning. 
Noterbart är att tillägg till skolskjutsreglemente är borttaget i liggande 
förslag. Genom tillägget skulle det nu gällande lokala skolskjutsreglementet 
vara överflödigt. Syftet är att skapa enhetliga avståndsregler samt ett 
gemensamt regelverk kring farlig skolväg för samtliga kommuner. Det var 
Leksands kommuns bedömning att det var alltför kort tid för att hinna göra 
detta samt att det sannolikt skulle innebära att den gemensamt framtagna e-
tjänsten för skolskjuts riskerade att påverkas negativt. 
Sammantaget är det förvaltningens bedömning att det Tilläggsavtal med 
tillhörande bilagor är genomarbetade utifrån remisserna och har lyckats 
fånga de olika synpunkter på ett balanserat sätt. 


Beslutsunderlag 
Utdrag ur sammanträdesprotokoll från kommunstyrelsen, daterat  
2022-09-05, § 112 
 
Tjänsteutlåtande – Förslag till tilläggsavtal mellan Region Dalarna och 
kommunerna i Dalarnas län angående kollektivtrafik, daterat 2022-08-02 
Beslutsmissiv 2022-06-20 kollektivtrafik 
Tilläggsavtal mellan Region Dalarna och Dalarnas kommuner avseende 
ansvar, samråd och ekonomiska effekter av skatteväxlingen av 
kollektivtrafiken i Dalarnas län 
Bilaga 1. Avtal mellan landstinget Dalarna och Dalarnas kommuner om 
ansvar, samråd och ekonomiska effekter av skatteväxlingen av 
kollektivtrafiken 
Bilaga 2. Samverkansformer inom kollektivtrafikområdet mellan Region 
Dalarna och Dalarnas kommuner 
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Bilaga 3. Som beskriver fördelningsnyckel för fördelning av Region 
Dalarnas overhead och trafikkostnader vid utförandet av uppdraget avseende 
serviceresor 


Kommunfullmäktiges beslut 
1. Tilläggsavtal, till ”Avtal mellan Landstinget Dalarna och Dalarnas 


kommuner om ansvar, samråd och ekonomiska effekter av 
skatteväxlingen av kollektivtrafiken” (skatteväxlingsavtalet), med bilaga 
2 och 3, godkänns.  


2. Beslutet i punkt 1 gäller under förutsättning att Region Dalarna och 
samtliga kommuner i länet fattar motsvarande beslut. 


Beslutet skickas till 
Region Dalarna 
Kommundirektör Caroline Smitmanis Smids 
Tf chef Administrativ service Joel Johansson 
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§ 80 Dnr 2022/981 


Friskvårdspolicy 


Beskrivning av ärendet 
Leksands kommun ska erbjuda alla medarbetare ett långsiktigt hållbart 
arbetsliv genom ett hälsofrämjande friskvårdsarbete på individ- grupp- och 
organisatorisk nivå inom kommunens olika verksamheter. Målsättning med 
arbetet är att verka proaktivt för god hälsa och därmed sänka sjukfrånvaro 
och behov av rehabiliteringsinsatser. 
Friskvårdspolicyn är ett dokument på övergripande nivå om specifika, 
strategiskt viktiga områden. Den är vägledande för beslut och styrning inom 
fiskvårdsområdet och anger inte några fasta regler utan lämnar utrymme för 
bedömningar i det enskilda fallet. 


Sektorns/avdelningens bedömning 
Hälsa är ett subjektivt begrepp och en individuell upplevelse av 
välbefinnande och omfattar individens olika roller i såväl arbetsliv som livet 
i övrigt och påverkas av egna och omgivande förutsättningar. 
Friskvårdsarbetet ska beakta detta och utformas därefter.  
God hälsa och friskvård börjar på individnivå och i arbetet med att vara en 
attraktiv arbetsgivare skapar Leksands kommunförutsättningar för den 
anställde att ta ansvar för sin hälsa utifrån behov och preferenser. 
Arbetsgivaren har ett ansvar för arbetsmiljön ur fysiska, psykiska och sociala 
aspekter och hur arbetet organiseras utifrån detta. Chefer är ansvariga för det 
hälsofrämjande arbetet inom gruppen på arbetsplatsen.  
Genom att kombinera och anpassa ekonomiska medel och aktiviteter för 
olika verksamheters förutsättningar skapas organisatoriska möjligheter att 
bedriva ett hälsofrämjande friskvårdsarbete inom hela organisationen.  
Leksands kommun har som mål för friskvårdsarbetet att inspirera och 
motivera anställda att delta i utvecklingen av en hälsofrämjande arbetsplats.  
Syftet med friskvårdsarbetet är att genom kunskap och ökat 
hälsomedvetande skapa ansvarstagande och engagemang för ett 
hälsofrämjande arbete och förhållningssätt samt bidra till att den upplevda 
hälsan och arbetstillfredsställelsen på kommunens arbetsplatser förbättras. 
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2022-09-26 


 
  


Kommunfullmäktige   
 


 
 Utdrag bestyrks 
  


 


För 2022 är förslaget att införa ett årligt återkommande friskvårdsbidrag på 
1500 kr/anställd.  


Beslutsunderlag 
Utdrag ur sammanträdesprotokoll från kommunstyrelsen, daterat  
2022-09-05, § 113 
Tjänsteutlåtande, daterat 2022-08-04 
Friskvårdspolicy, daterat 2022-07-08 


Yrkanden 
Kerstin Marits (M) och Karin Mikkonen (C) yrkar bifall till 
kommunstyrelsens förslag till beslut.  
 
Kommunfullmäktiges beslut 


1. Anta Friskvårdspolicy. 
2. Införa friskvårdsbidrag med 1500 kr per år från 2022.  


Beslutet skickas till 
Sektorchef Maria Bond 
HR-chef Hanna Trädgårdh Oscarsson 
HR-strateg Anna Målargården 
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Kommunfullmäktige   
 


 
 Utdrag bestyrks 
  


 


§ 81 Dnr 2019/1016 


Kommunikationspolicy och grafisk profil för Leksands 
kommun 


Beskrivning av ärendet 
Leksands kommun har en av kommunfullmäktige antagen 
kommunikationspolicy från 2012 samt en av kommunfullmäktige antagen 
grafisk profil från 2013. Kommunikationspolicyn och den grafiska profilen 
är tillsammans viktiga dokument för att skapa effektivitet och enhetlighet i 
kommunikationsinsatserna och är en viktig del i arbetet med att stärka 
kommunens varumärke.  
Sedan antagandet av dessa dokument har framväxten av elektroniska 
kommunikativa möjligheter ökat och det har även påverkat användandet av 
kommunikativa kanaler.  
Kommunstyrelsen har givit förvaltningen i uppdrag att uppdatera nu 
gällande grafiska profil och kommunikationspolicy.  


Sektorns/avdelningens bedömning 
Kommunikationspolicy och grafisk profil är styrdokument som gäller för 
alla Leksands kommuns medarbetare. Den visar vilka grunder som 
kommunens kommunikationsarbete bygger på och omfattar såväl intern som 
extern kommunikation.  
I uppdateringen av policyn har kommunikationsavdelningen utgått från 
”Instruktion för Leksands kommuns styrdokument” beslutad av 
kommundirektör 2021-02-17 där det framgår att en policy är ett kortfattat, 
kärnfullt dokument på en övergripande nivå om specifika, strategiska viktiga 
områden.  
Den uppdaterade kommunikationspolicyn är anpassad för att kunna 
kommunicera i ständig förändring och har i enlighet med uppdraget 
fokuserat på att digital kommunikation ska vara huvudalternativet. Den 
tydliggör att kommunen ska kommunicera med medborgaren i fokus och 
klargör roller och ansvar där chefer har ett särskilt kommunikationsansvar 
gentemot både medarbetare och medborgare.  
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Kommunfullmäktige   
 


 
 Utdrag bestyrks 
  


 


Föreslagna förändringar i den grafiska profilen är framförallt: 


• Nytt typsnitt som standard, Arial.  
Tidigare fastställd grafisk profil innefattas av typsnitt som inte är 
standard i kommunanställdas datorer och inte heller tillgängliga i 
alla program.  


• Justering av färgkoder så att de anpassas till digitala medier. 
Färgerna i den grafiska profilen justeras så att de har samma 
färgkoder som redan idag används i digitala kanaler, som t.ex. 
kommunens webbplats. 


• Grafiska symboler för enskilda verksamheter plockas bort. 
De grafiska symboler och logotyper som idag finns för vissa 
verksamheter kommer successivt att fasas ut i takt med att material 
uppdateras eller byts ut. 


För att säkerställa att kommunikationspolicy och grafisk profil efterlevs i 
organisationen kommer kommunikationsavdelningen lägga stor vikt på 
implementeringen. Bland annat skapas en digital utbildning för medarbetare 
och chefer, samt att det säkerställs att de mallar och typsnitt som 
kommunens medarbetare ska använda sig av finns tillgängliga för alla 
anställda.  
Kommunikationsavdelningen bedömer även att kommunikationspolicy och 
grafisk profil behöver konkretiseras i andra styrdokument för att fungera 
effektivt i vardagen. Därför finns underliggande riktlinjer som stöd för 
förvaltningen, t.ex. ”Riktlinjer för Leksands kommuns digitala kanaler” samt 
”Instruktion för Leksands kommuns sociala medier”. Dessa dokument 
fastställs av kommundirektör efter att kommunikationspolicyn antagits. I 
dokumenten tydliggörs ansvarsfördelning avseende kommunikation samt de 
riktlinjer som varje avdelning behöver förhålla sig till avseende användandet 
av digitala kanaler. I dessa fastslås bland annat att det är 
kommunikationsavdelningen som godkänner användandet av digitala kanaler 
och som ansvarar för att följa upp att verksamheterna efterlever de riktlinjer 
som finns. T.ex. ska det tydligt framgå att Leksands kommun är avsändare 
genom kommunens logotype och hur man kommer i kontakt med ansvarig 
för kontot. 


Beslutsunderlag 
Utdrag ur sammanträdesprotokoll från kommunstyrelsen, daterat  
2022-09-05, § 117 
Tjänsteutlåtande, daterat 2022-07-11 
Kommunikationspolicy, daterad 2022-08-01 
Grafisk profil, daterad 2022-08-01 
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Kommunfullmäktige   
 


 
 Utdrag bestyrks 
  


 


Kommunfullmäktiges beslut 
1. Anta kommunikationspolicy och grafisk profil.   
2. Tidigare kommunikationspolicy antagen av fullmäktige den 11 juni 


2012 § 55 och grafisk profil antagen av fullmäktige den 16 september 
2013 § 109 upphör att gälla. 


3. Besluten ska vara helt genomförda senast 1 mars 2023 


Beslutet skickas till 
Sektorchef Maria Bond 
Kommunikationschef Kent Byman 
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