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Närvarolista 
Beslutande 

Ledamöter Ulrika Liljeberg (C), via länk 
Viktor Zakrisson (S), via länk 
Sebastian Larsson (M), via länk 
Per-Erik Ingels (C) 
Mikael Kyller (KD), via länk 
Ingrid Rönnblad (S), via länk 
Inga Westlund (V), via länk 
Håkan Blomkvist (SD), via länk 
Karin Byström (C), via länk 
Jimmy Karlsson (BP), via länk 
Sara Shahryari (M), via länk 
Aarno Magnusson (C), via länk 
Lars Halvarsson (S), via länk 
Karin Mikkonen (C), via länk 
Roger Åström (M), via länk 
Ros-Marie Svanborg (S), via länk 
Jan Danielsen (KD), via länk 
Kenneth Dahlström (C), via länk 
Yvonne Ineteg (V), via länk 
Inger Matsson (SD) 
Hans-Olof Bogren (C), via länk 
Mats Stenmark (M) 
Elisabet Ingels (C), via länk 
Birgitta Jansson (S) 
Per Wiman (KD), via länk 
Ewa Fogelström (C), via länk 
Per Spik (M), via länk 
Markus Kummu (V), via länk 
Anna-Lena Blomkvist (SD), via länk 
Roger Arvidsson (C), via länk 
Kerstin Marits (M), via länk 
Mats Pettersson (C), via länk 
Karin Nyström (S), via länk 
Gunnar Fälldin (BP), via länk 
Eva Kempff (C), via länk 
Margareta Jobs (KD), via länk 
Kent Dahlquist (S), via länk §§ 51-63 
PG Gregard (M), via länk 
Mats Erkers (C), via länk 
Kajsa Fredholm (V), via länk 
Lina Ruuth (SD), via länk 
Siv Mattes Gärtner (S), via länk 
Ulrika Granberg (M), via länk 
Mats Fogelström (C), via länk 
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Tjänstgörande ersättare Erik Varghans (S), via länk för Jan-Olof Karlsson (S)  
Ewa Hjort Axklint (L) för Per Florén (L) 
Liv Lunde-Andersson (S), via länk för Axel Agnas (S) 
Mats Backlund (C), via länk för Marie Johansson Grop (C) 
 

Övriga närvarande  

Ej tjänstgörande ersättare 
 

Tomas Bergsten (C), via länk 
Oliver Rolands (KD), via länk 

Tjänstemän Kommundirektör Caroline Smitmanis Smids, via länk 
Sekreterare Helén Norling 
Sekreterare Lotta Arnesson 
Ekonomichef Ann-Charlotte Zakrisson, § 51, via länk 
Näringslivsutvecklare Brita Klingberg, § 54, via länk 
 

Övriga 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Samordnare revisionen Kerstin Furöstam (S), via länk 
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Ärendelista 
 

 § 50 Fastställande av dagordningen 
 § 51 Delårsprognos 2021 
 § 52 Taxa Brandkåren Norra Dalarna 2022 
 § 53 Gemensamma och enhetliga avgifter för Dalabiblioteken 
 § 54 Återrapport - Utvecklingsgrupp för Djurabygden 
 § 55 Coronaviruset och Leksands kommun 
 § 56 Samverkansavtal regional samverkan Vux-Dalarna 
 § 57 För kännedom - Revisionsrapport - Förstudie  avseende 

informationssäkerhetsarbetet 
 § 58 För kännedom - Revisionsrapport - Granskning av upphandling och inköp 

(Leksands kommun) 
 § 59 För kännedom- Revisionsrapport - Granskning av verkställighet av beslut 
 § 60 Anmälan om motion gällande överlämnandet av de enskilda vägarna 
 § 61 Anmälan om motion - Dags att förbättra förskola och grundskolans 

ledning- och styrningsorganisation 
 § 62 Avsägelser och fyllnadsval 
 § 63 Sammanträdesordning 2022 
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§ 50 Dnr DiaNr 

Fastställande av dagordningen 

Beskrivning av ärendet 
Kommunfullmäktige har att fastställa dagordningen.  
 
En motion har inkommit som läggs till som ärende 11 b vid dagens 
sammanträde. 

Kommunfullmäktiges beslut 
1. Fastställa dagordningen enlig utsänt förslag med ändringar enligt 

ovan.
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§ 51 Dnr 2021/1089 

Delårsprognos 2021 

Beskrivning av ärendet 
Vid dagens sammanträde lämnar ekonomichef Ann-Charlotte Zakrisson 
information om delårsprognos 2021. 
Prognostiserat helårsresultat för kommunen 2021 är 19,6 mkr, vilket är 18,8 
mkr över budget 2021. Bedömningen är att överskottet i stor utsträckning är 
relaterat till pandemin 
  
Sektorerna väntas göra ett överskott på cirka nio miljoner kronor bättre än 
budget. Sjukfrånvaron har varit hög, men kommunen har fått cirka fyra 
miljoner kronor i statlig ersättning för höga sjuklönekostnader. Inom vissa 
verksamheter har inte vikarier tagits in i samma utsträckning som tidigare 
och rekryteringar har ofta tagit längre tid än normalt. Projekt och 
utbildningar har inte genomförts på samma sätt.  
  
Några verksamheter går back enligt prognosen. Äldreomsorgen väntas göra 
ett underskott på cirka 4,4 miljoner kronor eftersom det har varit svårt att 
hitta vikarier samtidigt som ordinarie personal har arbetat mycket övertid 
och växlat in semester.  
 
Fritidsverksamheten väntas göra ett underskott med cirka 4,6 miljoner 
kronor och det beror delvis på att Leksandshallen har varit stängd och många 
idrottshallar har inte hyrts ut som vanligt.   
  
På finansieringssidan ökar skatteintäkterna samtidigt som räntekostnaderna 
är fortsatt låga trots en högre upplåning. Ökade pensionskostnader 
kompenseras delvis av lägre arbetsgivaravgifter.  
  

 Prognostiserat resultat är plus 19,6 mkr att jämföra med budgeterat 
resultat på + 0,8 mkr   

 Det prognostiserade resultatet motsvarar ett överskott på 2% av skatter 
och generella bidrag.  

 Sektorernas utfall har totalt en avvikelse mot budget på plus 10,7 mkr.  
 Cirka 4 mkr har erhållits som kompensation för sjuklönekostnader.  
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 Osäkerhet finns vad gäller ansökan om statsbidrag hos  
Migrationsverket. Ansökt om 8 mkr varav 4,5 mkr har räknats med i 
prognos.  

 Osäkerhet finns kring utvecklingen av fortsatta sjukskrivningar, 
  semesterlöneskuld, pensioner och resursbrist hos leverantörer.  

 Till och med augusti har 47% av investeringsbudgeten utnyttjats och 
prognosen på helår är cirka 147 mkr vilket motsvarar 76% utnyttjande 
av beviljad budget.  

 

Kommunfullmäktiges beslut 
1. Lägga informationen till handlingarna. 

Beslutet skickas till 
Ekonomichef Ann-Charlotte Zakrisson
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§ 52 Dnr 2021/791 

Taxa Brandkåren Norra Dalarna 2022 

Beskrivning av ärendet 
Nuvarande taxa för Brandkåren Norra Dalarna har indexuppräknats enligt 
prisindex för kommunal verksamhet (PKV). I övrigt följer Brandkåren Norra 
Dalarna de prislistor som ges ut av Myndigheten för samhällsskydd och 
beredskap (MSB) samt Brandskyddsföreningens restvärderäddning (RVR).  
 
Gällande Taxa för ”årlig avgift direktkoppling till BRAND” har höjts enligt 
PKV samt 600 kr/år. Höjningen på 600 kr/år beror på att tjänsten för 
larmöverföring till SOS har upphört att gälla och för att säkerställa en 
kvalitetssäkrad larmöverföring tar SOS ut en kostnad motsvarande 600 kr/år. 
  
Den nya taxan föreslås gälla från och med 2022-01-01. 

Sektorns/avdelningens bedömning 
1. Direktionen för Brandkåren Norra Dalarna beslutar att godkänna förslag 

till ny taxa.  
2. Direktionen rekommenderar medlemskommunernas fullmäktige att fatta 

beslut om ny taxa enligt förslag. 

Beslutsunderlag 
Utdrag ur kommunstyrelsens sammanträdesprotokoll daterat 2021-08-30,  
§ 95 
Protokollsutdrag Direktionen Brandkåren Norra Dalarna, daterat  
2021-05-20, § 13 
Förslag till nya taxa, daterat 2021-05-13 

Kommunfullmäktiges beslut 
1. Anta ny taxa för Brandkåren Norra Dalarna 2022 enligt  

förslag. 

Beslutet skickas till 
Direktionen för Brandkåren Norra Dalarna 
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§ 53 Dnr 2021/784 

Gemensamma och enhetliga avgifter för 
Dalabiblioteken 

Beskrivning av ärendet 
Arbetet med att förverkliga och säkerställa kvalitet och utvecklingskraft 
genom bibliotekssamverkan i Dalarna går vidare. Samtliga 
biblioteksansvariga i kommunerna föreslår att införa gemensamma avgifter 
för Dalabiblioteken.  
 
Beslut om gemensamma avgifter togs på styrgruppsmöte för Dalabiblioteken 
den 2 februari 2021. 

Förslag till avgifter inom Dalabiblioteken 
Reservations- och utlåningsavgifter  
Inom Dalabiblioteken tas inga reservationsavgifter ut.  
Fjärrlån av bok  
Inom Dalabiblioteken tas ingen avgift ut vid fjärrlån av bok.  
Fjärrlån innebär lån av bok från bibliotek utanför Dalabiblioteken.  
Fjärrlån av artikel  
Utskriftskostnad enligt kommunens gällande taxa för utskrifter.  
Förseningsavgifter  
Inom Dalabiblioteken tas inga förseningsavgifter ut.  
Ersättningsavgifter  
Ersättningsavgifter för låntagare från 18 år – gäller medier på 
vuxenavdelningen:  
Bibliotekskort  0 kr (gäller även ersättningskort)  
Böcker och ljudböcker  250 kr (eller likvärdig ersättningsbok)  
Tidskrift, småtryck, pocket  50 kr  
DVD-film  250 kr  
Tv-spel  600 kr  
Musik-cd  100 kr  
Fjärrlån enligt utlånande biblioteksavgifter  
Föremål enligt anskaffningsvärde 
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Sektorns/avdelningens bedömning 
Mats Brandt, bibliotekschef, skriver i ett tjänsteutlåtande att: 
 
Enhetliga avgifter ökar likvärdigheten för användarna och minimerar extra 
administration i det gemensamma biblioteksdatasystemet. Det blir logiskt för 
biblioteksanvändare om avgifterna är desamma oavsett vilket bibliotek man 
använder. 
 
Intäkterna för ersättnings- och förseningsavgifter utgör en försvinnande liten 
del av biblioteksbudgeten. Att hantera intäkter medför en administration som 
är dyr i förhållande till hur mycket man får in. 
 
Säters och Rättviks kommuner har slopat förseningsavgifterna sedan flera år 
med gott resultat. Under coronapandemin har de flesta bibliotek tagit bort 
förseningsavgifterna av praktiska skäl. Inget ökat svinn har noterats under 
den tiden. De bibliotek som inte har förseningsavgifter vittnar om att 
arbetsmiljön i biblioteket blir trevligare. Säkerheten höjs också när man 
minskar pengahanteringen. 
 
Förseningsavgifter, reservationsavgifter och avgift för att beställa fjärrlån 
slopas. Ersättningsavgifterna samordnas och alla kommuner antar 
schablonavgifter för medier som inte återlämnas. Övriga avgifter som 
biblioteket har undantas från detta förslag. 
 
Finansiering 
För Leksands kommuner innebär slopade förseningsavgifter, 
reservationsavgifter och avgift för att beställa fjärrlån minskat intäktsbortfall 
på i snitt 38 325 kronor/år. 

Beslutsunderlag 
Utdrag ur kommunstyrelsens sammanträdesprotokoll daterat 2021-08-30,  
§ 96  

Kommunfullmäktiges beslut 
1. Anta förslaget till avgifter för Leksands bibliotek i enlighet med förslaget 

till avgifter inom Dalabiblioteken. 
2. Införa de nya gemensamma och enhetliga avgifterna i Leksands kommun 

från den 1 januari 2022. 

Beslutet skickas till 
Bibliotekschef Mats Brandt 
Sektorchef för samhällsutveckling Åke Sjöberg 
Kulturchef Pär Ohlsson
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§ 54 Dnr 2017/1515 

Återrapport - Utvecklingsgrupp för Djurabygden 

Beskrivning av ärendet 
I samband med kommunfullmäktiges beslut 2019-04-08 kring grundskolans 
framtida organisation och arbetsformer, med bland annat nedläggning av 
Djura skola, fick förvaltningen i uppdrag att arbeta vidare med utvecklingen 
av Djurabygden. Uppdraget gavs till dåvarande kommundirektören Göran 
Wigert.  

Sektorns/avdelningens bedömning 
 
En intressegrupp för Djurabygden har skapats och ett möte hanns med innan 
pandemin slog till. Innan sommaren 2021 återupptogs kontakten och i juni 
träffade förvaltningen, representerad av Caroline Smitmanis Smids, Åke 
Sjöberg, Brita Klingberg och Anna Visconti Tägtström, gruppens åtta 
medlemmar för att ta fram en lägesbild över vilka hinder och möjligheter som 
finns för utveckling kopplat till näringsverksamhet. Därefter har 
förvaltningen träffat gruppen ytterligare ett tillfälle i september för att 
fortsätta arbetet.   
 
Avsikten är att bistå utvecklingsgruppens medlemmar i att identifiera 
viljeriktningar och engagemang hos byns invånare som kan tillskapa nytta 
och värde för byinvånarna och/eller bidra till Djurabygdens attraktionsvärde 
för besökare.   
 
Gruppen har kommit fram till att boende är en viktig nyckel för byns 
utveckling. Fler boenden skulle skapa en rörlighet på byns 
bostadsmarknad, boende är därtill också en nyckel för att attrahera besökare.  
 
I nuläget utreds två möjligheter med hjälp av näringslivsavdelningen och en 
via Leksandsbostäder:  
 
- Bygga bostäder i skolbyggnaden. Leksandsbostäder har fått i uppdrag att  
  utreda förutsättningarna.  
  
- Etablera ett samarbete, en enklare variant av byhotell,  
  mellan invånare i Djurabygden som idag hyr ut stugor och rum.   
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En byinvånare får lotsning i att utreda möjligheterna kring en enskild 
näringsverksamhet kopplat till den egna gårdsmiljön. 

Beslutsunderlag 
Utdrag ur kommunstyrelsens sammanträdesprotokoll, daterat 2021-06-16  
§ 79 
Tjänsteutlåtande, daterat 2021-04-28 
Återrapport utvecklingsgruppen Djura, daterad 2021-04-28 

Kommunfullmäktiges beslut 
1. Överföra ansvaret för det uppdrag som kommundirektören tilldelades 

av kommunfullmäktige den 8 april 2019 till näringslivsavdelningen 
för fortsatt hantering och dialog. 

Beslutet skickas till 
Kommundirektör Caroline Smitmanis Smids 
Biträdande kommundirektör Maria Bond 
Sektorchef för samhällsutveckling Åke Sjöberg 
Näringslivschef Per Strid 
VD Leksandsbostäder Anders Eklund 
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§ 55 Dnr 2020/324 

Coronaviruset och Leksands kommun 

Beskrivning av ärendet 

Vid dagens sammanträde informerar kommundirektör Caroline Smitmanis 
Smids om aktuella frågor samt status i verksamheterna med anledning av 
spridningen av coronaviruset och sjukdomen covid-19. Bland annat 
informeras om följande: 
 
Generellt  
Pandemiarbetet sköts av en pandemistab där bland annat kommunikations- 
och beredskapschef och beredskapshandläggare ingår. Gruppen har bland 
annat till uppgift att omvärldsbevaka, göra lägesrapporter samt ta fram 
underlag till beslut. Förvaltningen har tagit fram verktyg för riskanalys och 
planering inför återgång till arbetet när restriktionerna lättas den 29 
september. Alla chefer ska planera för att möjliggöra distansarbete i den 
omfattning och på det sätt som verksamheten tillåter, ta hänsyn till miljön 
och ta vara på de positiva effekterna av pandemin, exempelvis digitala möten 
med föräldrar och medborgare. Förvaltningen har även skapat ett projekt för 
att se över vilka förutsättningar som måste finnas på plats för ett framtida 
nytt arbetssätt. 

Verksamheter  
Grundskolan har haft några covid-fall i början av höstterminen. Det har varit 
många förkylningar i grundskolan. Det är just nu inte någon covid-smitta på 
gymnasiet. Kultur- och fritid har öppnat sina verksamheter och erbjuder 
bland annat pass och simskola i Leksandshallen. Det finns ingen 
smittspridning i sociala sektorn just nu. Vård och omsorg fortsätter med 
munskydd, visir etc.  
 
Omvärld  
Nya allmänna råd gäller från den 29 september och de gäller ovaccinerade. 
Vaccin kommer att ges till 12–15 åringar efter höstlovet. 
Folkhälsomyndigheten uppmanar arbetsgivare att uppmana personal som 
arbetar patientnära att vaccinera sig. Det kommer att göras vaccininsatser, 
bland annat kommer vaccinbussar att ställas ut vid stora evenemang, 
exempelvis vid hockeymatcher. Dalarna ligger på femte plats när det gäller 
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smittspridning i landet. Det kan bli aktuellt med lokala restriktioner. Det är 
främst ovaccinerade som blir smittade och äldre som fick vaccin i våras. Det 
är inga inlagda på IVA för tillfället. 

Kommunfullmäktiges beslut 
1. Lägga informationen till handlingarna. 

Beslutet skickas till 
Kommundirektör Caroline Smitmanis Smids
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§ 56 Dnr 2021/770 

Samverkansavtal regional samverkan Vux-Dalarna 

Beskrivning av ärendet 
Dalarnas kommunförbund föreslår samtliga medlemskommuner att 
godkänna och teckna samverkansavtal för regional samverkan Vux-Dalarna. 
 
Samverkansavtalet ska ses mot bakgrund av kommunernas ökande roll på 
den regionala arenan och behovet av fördjupad samverkan som följer av 
detta. Effekten av avtalet förväntas bli att regional samverkan och styrning 
underlättas. Regional samverkan ökar möjligheterna att uppnå ett bredare 
utbildningsutbud, mer effektiva och samordnade placeringar av utbildningar 
samt fler utbildningsplatser vilket i sin tur bidrar till sysselsättning och 
förbättrad kompetensförsörjning.  
Dalarnas kommuner söker tillsammans, sedan 2009, statsbidrag för regional 
yrkesinriktad vuxenutbildning (yrkesvux) och för detta finns ett separat 
samverkansavtal med Region Dalarna och Dalawux som parter. Inriktningen 
är att erbjuda invånarna, oavsett hemkommun, ett attraktivt och ett brett 
utbud av vuxenutbildning i Dalarna. Kommunerna har också föreningen 
Dalawux tillsammans för regional samverkan/utveckling.  
Föreliggande överenskommelse om samverkan, enligt uppdrag från Dalarnas 
kommunförbund, syftar till att förbättra förutsättningarna för 
vuxenutbildning och kompetensförsörjning i Dalarna. För detta görs denna 
överenskommelse, Vux-Dalarna, för att utveckla samarbetsformer och 
underlätta genomförandet. Målet med överenskommelsen är ytterst att möta 
arbetslivets och individers behov av vuxenutbildning i länet. Detta arbete 
behöver ske i dialog och nära samverkan med Region Dalarna och 
Arbetsförmedlingen. 

Beslutsunderlag 
Utdrag ur kommunstyrelsens sammanträdesprotokoll, daterat 2021-08-30  
§ 92 
Utdrag ur gemensam nämnd för vuxenutbildningens sammanträdesprotokoll, 
daterat 2021-06-17 § 22 
Tjänsteutlåtande, daterat 2021-06-09  
Förslag till samverkansavtal för vuxenutbildning i Dalarna VUX-
DALARNA, daterat 2021-03-10 
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Utdrag ur Dalarnas Kommunförbunds styrelsemötesprotokoll, daterat  
2021-03-17 § 19 

Kommunfullmäktiges beslut 
1. Godkänna avtalet. 

Beslutet skickas till 
Dalarnas kommunförbund 
Kommunfullmäktige i Rättviks kommun 
Gemensam nämnd för vuxenutbildning Leksand-Rättvik 
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§ 57 Dnr 2021/387 

För kännedom - Revisionsrapport - Förstudie  
avseende informationssäkerhetsarbetet 

Beskrivning av ärendet 
Leksands kommuns revisorer gav KPMG i uppdrag att genomföra en 
förstudie av kommunens informationssäkerhetsarbete. Uppdraget ingick i 
revisionsplanen för 2020. 
 
Syftet med förstudien var att genom inhämtning av information ge en 
översiktlig nulägesanalys om kommunstyrelsen har tillsett att arbetet med 
informationssäkerhet med fokus på styrning, organisation och 
incidenthantering är ändamålsenligt.  
 
Den sammanfattande bedömningen är att kommunstyrelsen inte har 
säkerställt att det finns ett systematiskt och riskbaserat 
informationssäkerhetsarbete. De noterar ett flertal områden där arbetet inte 
når upp till de rekommendationer som finns i enlighet med ISO 21001-
standarden som kommunens informationssäkerhetspolicy uttrycker ska gälla 
för kommunens informationssäkerhetsarbete.  
 
De väsentligaste iakttagelserna är:  

 Det saknas riktlinjer som tydliggör hur arbetet med 
informationssäkerhet ska bedrivas i kommunen och som 
konkretiserar det policyn anger. 

 Det finns i nuläget inte en ändamålsenlig organisation för 
informationssäkerhetsfrågorna.  

 Arbetet med informationsklassning och riskbedömning för 
kommunens informationstillgångar är i en uppstartsfas och har endast 
genomförts för ett fåtal system. KPMG anser därför inte att det sker 
ett systematiskt arbete att identifiera och analysera behov och risker. 

 Det finns inte tillräcklig kunskap om informationssäkerhetsincidenter 
då ingen grundläggande utbildning har erbjudits kommunens 
medarbetare och förtroendevalda. Det saknas rutiner för hur 
incidenter om det upptäcks ska hanteras. 
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KPMG rekommenderar kommunstyrelsen att: 
 Ge informationssäkerhetssamordnaren i uppdrag att genomföra en 

nulägesanalys i enlighet med MSB:s metodstöd för 
informationssäkerhet för att få kunskap om vilka åtgärder som bör 
prioriteras för att arbetet ska ske på ett mer systematiskt sätt för att 
skydda kommunens informationstillgångar. 

 
Revisionen har överlämnat rapporten för beaktande och begärt ett yttrande 
med redovisning av åtgärder.  
Förvaltningen har tagit fram ett förslag till yttrande som antagits av 
kommunstyrelsen och som översänts till revisionen. Ärendet lämnas nu till 
kommunfullmäktige för kännedom. 

Sektorns/avdelningens bedömning 
Nedan följer kommentarer och redovisning av vidtagna åtgärder till de 
iakttagelser och rekommendationer revisionen gett. 
 
Riktlinjer för att tydliggöra hur arbetet med informationssäkerhet ska 
bedrivas i kommunen 
Arbetet med att ta fram riktlinjer för hur informationssäkerhetsarbetet ska 
bedrivas är påbörjat och planeras vara klart under året.   
 
Ändamålsenlig organisation för informationssäkerhetsfrågorna 
KPMG noterar i sin förstudie att informationssäkerhetssamordnaren i en 
organisationsskiss är underordnad IT-chefen. Organisationsskissen användes 
i samband med att kommunens kris- och beredskapsarbete organiserades om 
för att få en mindre sårbar och mer effektiv organisation. Där ser det ut som 
informationssäkerhetssamordnaren är underställd IT-chefen, vilket inte är 
fallet. Funktionen har en egen separat ställning, men samarbetar självklart 
med IT-chefen i dessa frågor. Organisationsskissen har ritats om för att 
bättre spegla hur förhållandena mellan funktionerna ser ut.  
 
Informationsklassning och riskbedömning för kommunens 
informationstillgångar 
Det finns sedan tidigare en plan för att genomföra KLASSA på alla 
kommunens system, ett arbete som görs tillsammans med IT-avdelningen 
och förvaltningens systemförvaltare. Kommunens 
informationssäkerhetssamordnare är kallad till alla systemförvaltarmöten 
som IT-avdelningen har med verksamheterna för att säkerställa att de känner 
till och kan hantera informationssäkerhetsfrågorna korrekt.  
 
Grundläggande utbildning i informationssäkerhet för medarbetare och 
förtroendevalda och rutiner för hantering av incidenter 
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Informationssäkerhetssamordnaren planerar för en utbildning kring 
informationssäkerhet. Den kommer att bestå av en serie korta 
mikroutbildningar som förslagsvis publiceras löpande på intranätet och 
politikerportalen. Innehållet baseras på MSB:s material om 
informationssäkerhet och har kvalitetssäkrats av IT-avdelningen så rutinerna 
för bland annat incidenthantering harmoniserar med de rutiner kommunen 
har för IT-säkerhet. Utbildningen kommer att erbjudas samtliga medarbetare 
och förtroendevalda och planeras vara färdig till hösten.  
 
Genomföra en nulägesanalys i enlighet med MSB:s metodstöd för 
informationssäkerhet 
Informationssäkerhetssamordnaren, IT-chefen, sektorchef för 
verksamhetsstöd, HR- och säkerhetskyddschef samt kommunikations- och 
beredskapschefen kommer i juni att genomföra MSB:s infosäkkoll. Det är ett 
verktyg och ett stöd för kommunen i uppföljning av det systematiska 
informationssäkerhetsarbetet. Där får vi återkoppling och förslag på 
förbättringsområden, samt en jämförelse med andra organisationer. 
Underlaget ska vara MSB tillhanda senast den 30 september 2021. 

Beslutsunderlag 
Utdrag ur kommunstyrelsens sammanträdesprotokoll daterat 2021-08-30,  
§ 97 
Tjänsteutlåtande, daterad 2021-06-14 
Revisionsrapport – Förstudie avseende informationssäkerhetsarbetet, daterad 
2021-03-24 
Missiv – Förstudie avseende informationssäkerhetsarbetet, daterad  
2021-03-24 

Kommunfullmäktiges beslut 
1. Lägga informationen till handlingarna. 

Beslutet skickas till 
Kommundirektör Caroline Smitmanis Smids  
Sektorchef verksamhetsstöd Maria Bond  
Informationssäkerhetssamordnare Andrew Tutt-Wixner 
IT-chef Per Thulemark
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§ 58 Dnr 2021/386 

För kännedom - Revisionsrapport - Granskning av 
upphandling och inköp (Leksands kommun) 

Beskrivning av ärendet 
KPMG har på uppdrag av de förtroendevalda revisorerna i Leksands 
kommun och lekmannarevisorerna i Leksandsbostäder AB granskat om 
kommunen och det kommunala bolaget har ändamålsenliga rutiner och 
efterlevnad av de regler som styr upphandling och inköp. 
Revisorernas sammanfattande bedömning utifrån granskningens syfte är att 
kommunstyrelsen och bolagsstyrelse till viss del följer lagen om offentlig 
upphandling samt interna styrande- och stödjande dokument. Bedömningen 
är att kommun och bolag inte har tillräckliga rutiner och intern kontroll 
avseende upphandling. Revisorernas bedömning är att kommunstyrelsen inte 
har fastställt tillräckliga styrande dokument avseende upphandling och 
inköp, och anser att gällande policy är alltför allmänt hållen och ger inte en 
tillräckligt tydlig styrning för upphandling och inköp så att den kan fungera 
som stöd för kommunens upphandlare och inköpare. Riktlinjer saknas vilket 
strider mot gällande lagstiftning.  
Det finns tydliggjort i delegeringsordning och attestlistor vilket ansvar och 
beloppsgränser som gäller för kommunens inköpare men revisorernas 
bedömning är att stödet till inköpare kan stärkas. Revisorerna anser även att 
uppdrag och ansvar för upphandlingsenheten bör tydliggöras i förhållande 
till verksamhetens inköpare. Revisionen konstaterar att kommunen 
dokumenterar och annonserar sina upphandlingar i enlighet med LOU, men 
bedömer att direktupphandlingar som strider mot LOU har genomförts. Det 
saknas rutiner för att förhindra att inköp sker över gränsvärdet för 
direktupphandling. Kommunen saknar även dokumenterade rutiner och 
systemstöd för avtalsuppföljning. Utifrån dessa iakttagelser gör revisorerna 
bedömningen att kommunen inte säkerställer en god följsamhet mot 
ramavtal. Revisorerna bedömer att rutiner och uppföljning för intern kontroll 
är bristfällig. 
Mot bakgrund av granskningen rekommenderar revisorerna 
kommunstyrelsen att: 
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 Revidera policy och fastställa riktlinjer så att dessa kan tydliggöra 
lagkrav i enlighet med LOU och det interna regelverk och 
förhållningssätt som ska gälla för kommunens inköpare 

 Säkerställ att attestlistor årligen uppdateras  

 Upprätta rutiner och kontroller för att säkerställa att inköp görs av 
godkända leverantörer 

 Tydliggöra ansvarsfördelning mellan centrala upphandlare och 
inköpsansvariga i sektorerna gällande avtalshantering, uppföljning 
och efterlevnad av regelverk 

 Säkerställa att inköp endast sker med avtalade leverantörer  

 Säkerställa att dokumentationskravet för direktupphandlingar 
efterlevs 

 Säkerställa att det finns rutiner och kontrollfunktioner för att inte 
direktupphandlingsgränsen överskrids för kommunens samlade inköp 
inom ett kontoslag 

 Säkerställa att de som genomför inköp och upphandlingar har 
tillräckliga kunskaper om lagar, interna regelverk och hur 
kommunens anskaffningsprocess fungerar  

 Upprätta riskanalys som omfattar upphandling, inköp och 
avtalshantering som kan ligga till grund för kontrollområden i intern 
kontroll som återrapporteras till kommunstyrelsen minst en gång per 
år 

Avseende Leksandsbostäder är revisorernas bedömning att bolagsstyrelsen 
har tillsett att det finns styrande dokument i form av policy och riktlinjer som 
tydliggjort vad som ska gälla för inköp och upphandling inom bolaget. 
Revisorerna noterar att den av kommunfullmäktige beslutade policyn och 
den som bolagsstyrelsen fastställt som gällande för bolaget inte innehåller 
några motsättningar men att bolagets policy är något mer detaljerad.  
Bolagets inköpare får del av utbildning och till viss del har systemstöd för att 
genomföra upphandlingar och hantera avtal.  
Revisorerna bedömer att bolaget dokumenterar och annonserar sina 
upphandlingar i enlighet med LOU, men att direktupphandlingar har 
genomförts som strider mot LOU. En översiktlig analys, på leverantörsnivå, 
avseende genomförda inköp visar att inköp har genomförts utan att det finns 
avtal med leverantören vilket gör att bolaget brister i sin avtalstrohet. Det 
saknas därtill rutiner för att förhindra att inköp sker över gränsvärdet för 
direktupphandling. 
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Även Leksandsbostäder saknar dokumenterade rutiner och systemstöd för 
avtalsuppföljning. Revisorerna har noterat att det till viss del sker en 
uppföljning av avtalsefterlevnad men att den inte är systematisk. Utifrån 
dessa iakttagelser gör revisorerna bedömningen att bolaget inte säkerställer 
en god följsamhet mot ramavtal. 
Mot bakgrund av granskningen rekommenderar revisorerna bolagsstyrelsen i 
Leksandsbostäder att: 

 Färdigställa och fastställa riktlinjen för hantering av avtal och 
upphandlingar 

 Säkerställa att inköp endast sker med avtalade leverantörer 

 Upprätta rutiner och kontroller för att säkerställa att inköp görs av 
godkända leverantörer 

 Säkerställa att dokumentationskravet för direktupphandlingar 
efterlevs 

 Säkerställa att det finns rutiner och kontrollfunktioner för att inte 
direktupphandlingsgränsen överskrids för bolagets samlade inköp 
inom ett kontoslag 

 Besluta om rutiner för avtalsuppföljning och informera ansvariga 
inköpare om ansvarsfördelning 

 Upprätta riskanalys som omfattar upphandling, inköp och 
avtalshantering som kan ligga till grund för kontrollområden i intern 
kontroll som återrapporteras till kommunstyrelsen minst en gång per 
år 

Revisionen har överlämnat rapporten för beaktande och begärt ett yttrande 
med redovisning av åtgärder.  
Förvaltningen har tagit fram ett förslag till yttrande som antagits av 
kommunstyrelsen och som översänts till revisionen. I samband med att 
kommunstyrelsen antog yttrandet beslutades även att:  
 
1. Uppdra åt förvaltningen att under 2022 återkomma med förslag på  
    reviderad policy och tillhörande riktlinjer.  
 
2. Uppdra åt förvaltningen att inkludera inköp och upphandling i arbetet med  
    internkontroll och ta fram en riskanalys som kan återrapporteras årligen. 
3. Uppdra åt förvaltningen att löpande återrapportera hur arbetet fortlöper  
    och fokusera på de övergripande styrdokumenten samt att stärka  
    utbildningen till berörda inom förvaltningen. 
Ärendet lämnas nu till kommunfullmäktige för kännedom. 
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Sektorns/avdelningens bedömning 
Förvaltningen och Leksandsbostäder delar i stort revisorernas bedömning.  
Samarbetet mellan kommunen och Leksandsbostäder fördjupas kontinuerligt 
och det finns därför flera fördelar med att ytterligare harmonisera riktlinjer 
och policy inom upphandling och inköp, även om Leksandsbostäder kommer 
ha behov av vissa verksamhetsspecifika anpassningar.  
Kommunen och Leksandsbostäder har idag ett brett behov av varor och 
tjänster. Så långt det är möjligt ska inköp ske från leverantörer där 
kommunen har avtal. Inom en rad områden sker dock inköp sällan och till ett 
lågt värde. Förvaltningens bedömning är att direktupphandlingar kommer 
behöva genomföras och mindre inköp även fortsättningsvis bör kunna ske 
utan avtal.  
Ett arbete pågår i kommunen med att ta fram riktlinjer och rutiner och för att  
systematisera kontrollen. Arbetsbelastningen på upphandlingsenheten har 
varit hög och enheten har även drabbats av sjukskrivningar och har nu en av 
två tjänster vakanta. Detta har försenat arbetet med riktlinjer och rutiner. Det 
pågår dock ett kontinuerligt utvecklingsarbete och ekonomiavdelningen har 
sedan i höstas tagit in konsultstöd för att stödja vid arbetstoppar för att ge 
utrymme för mer kontinuitet i utvecklingsarbetet inom upphandlings-
området. 
Kommunen och Leksandsbostäder har tagit fram en översiktlig plan för att 
utveckla upphandlings- och inköpsprocessen.  

1. Arbetet med att revidera policy och fastställa riktlinjer kommer 
påbörjas hösten 2021 och beräknas vara klart våren 2022. 
Riktlinjerna kommer tydliggöra ansvarsfördelningen. 

2. Arbetet med att se över internkontrollplanen inom förvaltningen har 
påbörjats och en process ska tas fram under 2022. Rutiner för 
uppdatering och kontroll av attestlistor kommer integreras i detta 
arbete. Inom upphandling och inköp har en manuell uppföljning av 
avtalsefterlevnad påbörjats. LBAB kommer också under hösten ta 
fram en liknande process. Förtydligande av rutiner och processer 
gällande riskanalyser kommer arbetas fram och tillämpas från och 
med 2022.  

3. Behov och förutsättningar för ökat systemstöd för att stärka 
avtalsuppföljningen och säkra betalningar ska undersökas, där 
kostnader för licenser och förvaltning behöver vägas mot nyttan och 
tillgängliga resurser.  

4. Utbildningen och informationen till inköpsansvariga ska stärkas och 
ett nätverk av inköpsansvariga etableras för öka kunskapen och skapa 
bättre förutsättningar för uppföljning. 
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5. Under våren 2021 går kommunens upphandlare en utbildning för 
erfarna upphandlare där certifieringen kommer uppdateras.  

6. En modell med regelbunden annonsering i TendSign för 
direktupphandlingar över 100.000 kr har initierats. I samband med 
detta kommer dokumentationskravet att tydliggöras.  

 
Ekonomiavdelningen är mycket hårt belastad under 2021 och arbetar 
systematiskt med att dokumentera rutiner och ta fram styrande riktlinjer 
inom en rad områden, samtidigt som en det operativa arbetet måste hanteras.  

Beslutsunderlag 
Utdrag ur kommunstyrelsens sammanträdesprotokoll daterat 2021-08-30,  
§ 98 
Tjänsteutlåtande daterat 2021-05-31 
Revisionsrapport från KPMG Granskning av inköp och upphandling, daterad 
2021-03-25 
Missiv revisionsrapport, daterad 2021-03-24 

Kommunfullmäktiges beslut 
1. Lägga informationen till handlingarna. 

Beslutet skickas till 
Ekonomichef Ann-Charlotte Zackrisson 
VD Leksandsbostäder, Anders Eklund

24



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 
1(3) 

Sammanträdesdatum 
2021-09-20 

 
  

Kommunfullmäktige   

 
 Utdrag bestyrks 
  

§ 59 Dnr 2021/810 

För kännedom- Revisionsrapport - Granskning av 
verkställighet av beslut 

Beskrivning av ärendet 
Leksands kommuns revisorer har gett KPMG i uppdrag att granska 
kommunens kontroll av att fattade politiska beslut verkställs. Uppdraget 
ingår i revisionsplanen för år 2021.  
 
Det övergripande syftet med granskningen är att granska om rutinerna 
fungerar för att säkerställa att kommunstyrelsens och kommunfullmäktiges 
fattade beslut verkställs och återrapporteras.  
Den sammanfattande bedömningen utifrån granskningen är att det finns 
fungerande rutiner för att säkerställa att kommunstyrelsens och 
kommunfullmäktiges fattade beslut verkställs och återrapporteras. Utifrån de 
granskade besluten gör KPMG bedömningen att besluten i regel är tydligt 
formulerade och att de delges berörda för verkställighet. KPMG anser dock 
att det inte alltid är tydligt vilken del av organisationen som tilldelats 
ansvaret för att ett uppdrag eller beslut ska genomföras. I 15 av de 16 beslut 
som granskats saknas det information om återrapportering. Även i detta 
avseende bedömer KPMG att besluten skulle kunna förtydligas.  
 
KPMG anser att de riktlinjer som finns inom området är ändamålsenliga och 
anpassade efter kommunens organisation.  
 
Med utgångspunkt från de granskade beslutet görs därtill bedömningen att 
kommunens rutiner för att bevakning av att beslut verkställs, fungerar i 
praktiken.  
 
Mot bakgrund av granskningen rekommenderar KPMG kommunstyrelsen 
att: 

 säkerställa att det i beslut om uppdrag tydligt framgår vem som 
ansvarar för att beslutet verkställs. 

 verka för att det införs en rutin som innebär att det i beslut om 
uppdrag anges tidpunkt för återrapportering. 

25



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 
2(3) 

Sammanträdesdatum 
2021-09-20 

 
  

Kommunfullmäktige   

 
 Utdrag bestyrks 
  

Revisionen har överlämnat rapporten för beaktande och begärt ett yttrande 
med redovisning av åtgärder.   
Förvaltningen har tagit fram ett förslag till yttrande som antagits av 
kommunstyrelsen och som översänts till revisionen. Ärendet lämnas nu till 
kommunfullmäktige för kännedom. 

Sektorns/avdelningens bedömning 
Nedan följer kommentarer till de rekommendationer som framgår i 
revisionsrapporten: 

 Säkerställa att det i beslut om uppdrag tydligt framgår vem som 
ansvarar för att beslutet verkställs 

Förvaltningen instämmer i KPMGs rekommendation att det är viktigt att det 
i beslut om uppdrag tydligt framgår vem som ansvarar för att beslutet 
verkställs. Detta för att det inte ska råda några tveksamheter kring ansvaret 
och av den anledningen riskera att beslut inte blir verkställda.  
 
Förvaltningen kommer under hösten 2021 att se över rutiner för att 
säkerställa att det alltid tydligt framgår vem som ansvarar för att beslutet 
verkställs. 

 Verka för att det införs en rutin som innebär att det i beslut om uppdrag 
anges tidpunkt för återrapportering 

Enligt förvaltningens befintliga rutin återrapporteras beslutade uppdrag som 
fattats av kommunstyrelsen och kommunfullmäktige i en samlad rapport 
kvartalsvis till allmänna utskottets beredning. Av den anledningen är det inte 
alltid som tidpunkt för återrapportering finns angivet i besluten. Tidpunkt för 
återrapportering anges i beslutet i de fall då beslutande organ önskar att en 
särskild återrapportering görs utöver kvartalsrapporten. Återrapporteringen 
blir då i form av ett eget ärende på sammanträdet. 
 
Förvaltningen kommer under hösten 2021 att se över om befintlig rutin för 
återrapportering av uppdrag är i behov av revidering med anledning av 
KPMGs rekommendation.  

Beslutsunderlag 
Utdrag ur kommunstyrelsens sammanträdesprotokoll daterat 2021-08-30,  
§ 99 
Tjänsteutlåtande, daterat 2021-07-09 
Revisionsrapport – Granskning av verkställighet av beslut, daterad  
2021-06-02 
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Kommunfullmäktiges beslut 
1. Lägga informationen till handlingarna. 

Beslutet skickas till 
Sektorchef verksamhetsstöd Maria Bond 
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§ 60 Dnr 2021/1127 

Anmälan om motion gällande överlämnandet av de 
enskilda vägarna 

Beskrivning av ärendet 
Jimmy Karlsson, (BP) har inkommit med en motion gällande överlämnandet 
av de enskilda vägarna. 

Beslutsunderlag 
Motion, inkommen 2021-09-07 

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

beredning. 

Beslutet skickas till 
Kommunstyrelsen
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§ 61 Dnr 2021/1148 

Anmälan om motion från Vänsterpartiet - Dags att 
förbättra förskola och grundskolans ledning- och 
styrningsorganisation. 

Beskrivning av ärendet 
Yvonne Ineteg (V) har inkommit med en motion om att det är dags att 
förbättra förskola och grundskolans lednings- och styrningsorganisation. 

Beslutsunderlag 
Motion, inkommen 2021-09-14 

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

beredning. 

Beslutet skickas till 
Kommunstyrelsen
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 
1(1) 

Sammanträdesdatum 
2021-09-20 

 
  

Kommunfullmäktige   

 
 Utdrag bestyrks 
  

§ 62 Dnr 2018/1555 

Avsägelser och fyllnadsval 

Beskrivning av ärendet 
Kia Rolands (KD) avsäger sig uppdraget som ledamot i kommunstyrelsen. 

Beslutsunderlag 
Avsägelse, daterad 2021-08-12  

Kommunfullmäktiges beslut 
1. Bevilja Kia Rolands (KD) avsägelse som ledamot i 

kommunstyrelsen. 
2. Välja Mikael Kyller (KD) till ny ledamot i kommunstyrelsen efter 

Kia Rolands (KD) till och med 2022-12-31. 

Beslutet skickas till 
Kia Rolands 
Mikael Kyller 
Administrativ service
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 
1(1) 

Sammanträdesdatum 
2021-09-20 

 
  

Kommunfullmäktige   

 
 Utdrag bestyrks 
  

§ 63 Dnr 2020/1065 

Sammanträdesordning 2022 

Beskrivning av ärendet 
Förvaltningen har tagit fram förslag på sammanträdesordning för 
kommunfullmäktige 2022. Förslaget är enligt följande: 
 

14 februari 
28 mars 
9 maj 
13 juni 
26 september 
17 oktober 
28 november 

 

Kommunfullmäktiges beslut 
1. Kommunfullmäktige sammanträder enligt ovanstående datum 2022. 
2. Sammanträdena börjar klockan 18.30 om inte annat anges i kallelsen. 
 

Beslutet skickas till 
Kommundirektör 
Sektorchefer 
Administrativ service
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