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Datum

2022-05-04

Kommunstyrelsen
Lena Ryen-Laxton

Kommunstyrelsens ledamöter
Ersättare för kännedom

Kommunstyrelsen

Kulturskolan Mötesrum, 1 tr. måndagen den 16 maj 13:00

Ärenden med förslag till beslut

1 Val av justerare

2 Kommundirektören informerar 2022
Förslag till beslut:
Kommunstyrelsens beslut

1.Lägga informationen till handlingarna.

2022/373

3 Utskottsordföranden informerar 2022
Förslag till beslut:
Kommunstyrelsens beslut

1. Lägga informationen till handlingarna.

2022/374

4 Mål- och resultatrapport 2022, tertial 1
Förslag till beslut:
Kommunstyrelsens beslut

1. Lägga rapporten till handlingarna.

2022/558

5 Utökning av verksamhetsområde VA Hjortnäs  
Nystagattu -  LVAB 211202  § 57

Förslag till beslut:
Kommunstyrelsens förslag till beslut i kommunfullmäktige

1. Verksamhetsområdet för vatten och avlopp, ej dagvatten, bör 
 utökas i enlighet med karta i bilaga 1.

2021/1518
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6 Utökning av VA-verksamhetsområde Hjulbäcksvägen 
 m.fl. Fornby

Förslag till beslut:
Kommunstyrelsens förslag till beslut i kommunfullmäktige

1. Verksamhetsområdet för vatten och avlopp, ej dagvatten, bör
 utökas i enlighet med karta i bilaga 1.

2021/1519

7 Policy föreningsbidrag Leksands kommun

Förslag till beslut:
Kommunstyrelsens förslag till beslut i kommunfullmäktige

1. Anta ”Policy för stöd till föreningar i Leksands kommun” i 
enlighet med förslaget, att gälla från 1 januari 2023.

2. Nuvarande gällande ”Policy och riktlinjer för stöd till 
föreningar och organisationer” antagen av kommunstyrelsen 
2012-11-12 § 176” upphör att gälla den 31 december 2022. 

3. Uppdra till förvaltningen att ta fram förslag till revidering av 
kommunstyrelsens delegeringsordning i enlighet med policyn 
under 2022.

4. Uppdra till förvaltningen att ta fram förslag till riktlinjer till 
antagen policy samt hantering av tidigare beslut under 2022. 

2022/264

8 Ansökan om stöd för Himlaspelets 80-årsjubileum
Förslag till beslut:
Kommunstyrelsens beslut

1. Bevilja 60 000 kronor i bidrag 2022.

2022/393

9 Ansökan om bidrag till Folkmusikens Hus 
Stämmovecka

Förslag till beslut:
Kommunstyrelsens beslut

1. Bevilja bidrag enligt ansökan med 100 000 kronor för 2022.

2. Bidraget gäller under förutsättning att Rättviks kommun 
beviljar samma summa.

3. Stämmoveckan ska utvärderas. 

2022/382

10 Riktlinjer för informationssäkerhet

Förslag till beslut:
Kommunstyrelsens beslut

1. Anta riktlinjer för informationssäkerhet i Leksands kommun. 

2022/332
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11 Inbjudan till medfinansiering Leader 2023 – 2030

Förslag till beslut:
Kommunstyrelsens förslag till beslut i kommunfullmäktige

1. Att ingå i Leaderområdet 2023 – 2030 genom medlemskap 
och finansiering i den ideella föreningen (under förutsättning 
att övriga nio kommuner deltar).

2. Medfinansiering sker med högst 2 699 000 kronor att 
utbetalas med en femtedel under åren 2025–2029.
Medfinansiering för åren 2023–2024 är tidigare beslutat.

3. Medfinansiering för perioden 2025–2029 ska arbetas in i 
budgetarbetet för perioden.

2022/56

12 Revisionsrapport – granskning av kommunens 
resursfördelningsmodell

Förslag till beslut:
Kommunstyrelsens förslag till beslut i kommunfullmäktige

1. Uppdra åt förvaltningen att inom ramen för uppdraget med att 
ta fram en ny styrmodell beakta granskningens 
rekommendationer. 

2022/190

13 Bygdemedel 2022
Förslag till beslut:
Kommunstyrelsens beslut

1. Rekommendera Länsstyrelsen att tilldela Grytnäs by 
samfällighet 75 000 kronor i bidrag avseende vattenreglering 
och 37 000 kronor i bidrag avseende 
tillgänglighetsanpassning. 

2022/357

14 Svar på motion om att utlysa klimatnödläge samt 
tillsätta en fullmäktigeberedning i frågan

Förslag till beslut:
Kommunstyrelsens förslag till beslut i kommunfullmäktige

1. Avslå motionen.

2021/1351

15 Delgivning från JO handläggning av begäran om 
registerutdrag

Förslag till beslut:
Kommunstyrelsens beslut
1.  Lägga ärendet till handlingarna.

2021/831

16 Rapportering av ej verkställda beslut kvartal 1/2022 - 
särskilt boende

Förslag till beslut:
Kommunstyrelsens förslag till beslut i kommunfullmäktige

1. Godkänna rapporteringen.

2022/421

�



4

17 Rapportering av ej verkställda beslut kvartal 1/2022 - 
Individ- och familjeomsorgen (IFO)

Förslag till beslut:
Kommunstyrelsens förslag till beslut i kommunfullmäktige

1. Godkänna rapporteringen.

2022/423

18 Anmälan av fattade delegeringsbeslut 2022

Förslag till beslut:
Kommunstyrelsens beslut

1. Godkänna redovisning av de delegeringsbeslut som förtecknas 
i protokoll och listor per den 16 maj.

2022/9

19     Kommunstyrelsens ordförande informerar

Förslag till beslut:
Kommunstyrelsens beslut

1. Lägga informationen till handlingarna.

Ulrika Liljeberg (C)

Ordförande
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TJÄNSTEUTLÅTANDE
Sida

1(1)

Datum

2022-05-03
Referens

Dnr 2022/558  

Verksamhetsstöd 
Lotta Arnesson, 80198
lotta.arnesson@leksand.se

Mål- och resultatrapport 2022, tertial 1

Beskrivning av ärendet

Sektorerna har tagit fram en gemensam mål- och resultatrapport för tertial 1. 
Rapporten innehåller en uppföljning av politiska mål och fokusområden. 
Faktiska resultat utifrån angivna indikatorer är redovisade i rapporten. De 
allra flesta indikatorer mäts dock senare i år eller efter årets slut. Avvikelser 
som ses redan nu är redovisade i rapporten. 

Förslag till beslut

1. Lägga rapporten till handlingarna.

Ange vilket beslutsunderlag som ska skickas med till politiken

Tjänsteutlåtande daterat 2022-05-03
Mål- och resultatrapport 1 förvaltning 2022

Slutligt beslut skickas till

Tf sektorschef verksamhetsstöd Lotta Zackrisson
Sektorschef samhällsutveckling Åke Sjöberg
Sektorschef sociala sektorn Ulrika Gärdsback
Sektorschef utbildningssektorn Carin Fredlin
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Mål- och resultatrapport 1 
januari-mars 2022
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Vision 2030

Ett hållbart Leksand

Leksand är – som en del av Dalarna, Sverige och världen – möjligheternas kommun. Här möter vi 
tillsammans samhällets utmaningar på ett socialt, ekonomiskt och miljömässigt hållbart sätt. Vi skapar 
gemensamt möjligheter för alla att utvecklas och att skapa sin bästa livssituation. 

Vi har en av Sveriges bästa grundskolor och vi är ledande inom omsorgen av äldre och personer med 
funktionsnedsättningar. Vi är fortsatt en av landets tryggaste kommuner, där tillit och omtanke präglar 
vardagen. Vi tar vårt ansvar för de stora utmaningar som finns inom miljö- och klimatområdet.

Bygdens stolta traditioner och mångfald av goda livs- och boendemiljöer både i tätorter och byar är 
grunden för vår utveckling. Vi värnar vår historia, men skapar samtidigt nya årsringar för att kunna 
möta framtidens krav och önskemål. Hela kommunen växer och det är lätt att leva och verka på ett 
modernt sätt oavsett var i kommunen man bor.

Vi arbetar ständigt med att använda våra gemensamma resurser på ett så effektivt sätt som möjligt 
och ser stora fördelar med samarbeten. Vi erbjuder våra invånare och besökare en god och tillgänglig 
välfärd och en professionell kommunal service. Vi arbetar aktivt med att vara en attraktiv arbetsgivare 
och ser det som avgörande att värna och utveckla våra medarbetare.

Vårt starka civilsamhälle skapar mervärden som ger både yngre och äldre goda 
levnadsförutsättningar. Vi har ett rikt kulturliv som tillsamman med ett aktivt idrotts- och friluftsliv gynna 
folkhälsa, integration och sammanhållning. Bygdens framgångsrika företagare bidrar med ett brett 
utbud av varor, tjänster och arbetsplatser – både lokalt och globalt. I samverkan med näringslivet 
skapar vi bra förutsättningar för expansion och tillväxt. 
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De politiska målen 2022
Kommunens nuvarande politiska mål har väglett förvaltningens arbete sedan 2019 och gör det även 
fortsättningsvis under 2022. Målen stämmer väl överens med den nya visionen, även om de 
formulerades i relation till den tidigare visionen.

För att förenkla uppföljningen 2022 och visa på vilka steg som tas mot visionen har vart och ett av 
målen knutits till någon del av visionen i förvaltningsplanen. 

Mål 1 – Intensifiera kommunens hållbarhetsarbete inom miljö- och klimatområdet.

Mål 2 – Öka medborgarnas välmående och trygghet genom att främja fysisk, psykisk och social 
hälsa samt motverka missbruk och utanförskap.

Mål 3 – Höja måluppfyllelsen hos elever i våra skolor.

Mål 4 – Fortsätta fokusera på att utveckla barns intresse för skriftspråk, kommunikation och läsning 
i förskolan.

Mål 5 – Erbjuda äldre och de med funktionsnedsättning, en trygg, hälsofrämjande och hållbar 
omsorg med inflytande över sin livssituation.

Mål 6 – Verka för en kompetensförsörjning som möter både medarbetarnas och den lokala 
arbetsmarknadens behov.

Mål 7 – Upprätthålla vår position som kulturkommun samt fortsätta vara en av landets främsta 
sport- och friluftskommuner – med fokus på barn och unga.

Mål 8 – Öka vår omgivnings kunskaper om kommunens uppgift och verksamhet samt utveckla 
kommunens service och tillgänglighet.

Mål 9 – Skapa förutsättningar för fler bostäder och företag genom strategisk planering och 
utveckling av mark och infrastruktur i hela kommunen.

Mål 10 – Verka för bättre arbets- och studiependling i regionen och för gynnande av 
kommunala/regionala samarbeten.

�



Planering 2022

Social, ekonomisk och miljömässig hållbarhet

Relaterade globala utvecklingsmål och tillhörande politiskt mål: 

           

Mål 1 – Intensifiera kommunens hållbarhetsarbete inom miljö- och klimatområdet.

Hur jobbar vi mot vision och mål? 

Samhällsutvecklingssektorn
Arbetet med att färdigställa nya miljömål fortsätter. Planen är att dessa ska kunna antas vid 
kommunfullmäktige i juni 2022.  En hållbarhetschef ska rekryteras för att ytterligare sätta fokus på 
dessa frågor inom förvaltningen.

Sociala sektorn
Sociala sektorn kommer att utbilda cheferna för att de ska få kunskap, insikt och förståelse för den 
kommande utvecklingen inom verksamheterna ex. Agenda 2030 och kommunens miljömål. Det är 
viktigt att vara delaktig och sätta krav på det som upphandlas. 

Verksamheterna uppmanar varandra att ha med sig miljötänk i vardagen. Allt från att källsortera till att 
samåka. Försöker göra sambeställningar för att minska leveranser. Har digitala möten där de går. 
Verksamheten har bytt ut alla plast-kompostpåsar till papperspåsar. De har blivit mycket bättre på att 
hushålla med resurserna. 

Varje ombudsroll inom särskilt boende har satt sig in i kostnader och förbrukning på ett bättre sätt, till 
exempel slängande av matrester, användande av pappersprodukter samt skyddsutrustning. Verksam-
heten tar upp på APT och planmöten om miljö och klimatfrågor (bland annat om matsvinn och källsor-
tering).

Hemtjänsten har påbörjat en översyn av inköp av cyklar och el-cyklar för att minska antalet bilturer. 
Hemtjänsten ser över bilturer så att de åker så miljövänligt som möjligt.

Verksamheten återanvänder vissa hjälpmedel efter rengöring i stället för att skicka dom åter till Dalar-
nas hjälpmedelscenter. 

Verksamheterna utvecklar sopsortering av kuvert, kartonger, plast och annat. Medarbetarna åker kol-
lektivt till utbildningar, försöker att hålla de klientmöten som är möjliga digitalt för att minska resandet 
och klimatpåverkan. Möjligheten till visst hemarbete är också ett sätt att minska resandet och spara på 
miljön. Använda sig av digitala verktyg för att göra anteckningar i stället för att skriva ned i block. 

Minska utskrifter genom att digitalisera det som går när det gäller personakter.

Utbildningssektorn
Utbildningssektorn arbetar med de olika hållbarhetsfrågorna via de läroplansstyrda målen. Dessa 
återfinns inom förskola, grundskola såväl som gymnasieskolan. Konkret innebär det att barn lär sig 
källsortera inom förskolan och inom de övriga skolformerna arbetar de bland annat med klimatrollspel.

Lokalmässigt vidtar man konkreta energibesparande åtgärder som byte av armatur och styrning av 
belysning i gymnasiets lokaler.
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Verksamhetsstöd
Kost- och lokalvård arbetar med att införa källsortering i kommunhuset. Sopsorteringsmöbler är be-
ställda och rutiner för hantering av avfallet tas fram. Matsvinnet mäts kontinuerligt och följs upp i varje 
kök.

Kostenheten använder Foodix som är en videoguide som riktar sig till alla som arbetar med måltider 
för många. En del av filmerna ger bakgrundskunskaper medan andra hjälper medarbetarna precis när 
de ska utföra en specifik arbetsuppgift. 
 
IT-avdelningen arbetar systematiskt med återtag, återvinning och återbruk av IT-hårdvara och i 
upphandlingar av hårdvaror ställs det krav på lågt miljöavtryck. 

I arbetet med att ta fram nya riktlinjer för direktupphandling är ambitionen att inkludera miljö- och 
hållbarhetskriterier. 

I de nya riktlinjerna för den nya arbetsplatsen finns direktiv för resor och digitala möten som är positiva 
för miljön eftersom det innebär minskat resande i och med mer distansarbete och effektivare möten. 

Avvikelser
Ökade livsmedelspriser och störningar i distributionskedjan kan påverka inköpen av ekologiska 
livsmedel.

En av Sveriges främsta grundskolor

Relaterade globala utvecklingsmål och tillhörande politiska mål: 

    

Mål 3 – Höja måluppfyllelsen hos elever i våra skolor.

Mål 4 – Fortsätta fokusera på att utveckla barns intresse för skriftspråk, kommunikation och läsning 
i förskolan.

Hur jobbar vi mot vision och mål?  

Samhällsutvecklingssektorn
Ny sporthallen kommer invigas i augusti 2022. Att tillgängliggöra ytterligare en sporthall bidrar till att 
skapa en meningsfull fritid för kommunens unga medborgare. Sporthallen har också möjliggjort för 
Leksands gymnasium att starta upp en LIU-utbildning (lokal idrottsutbildning) med inriktning innebandy 
som kommer påbörjas under hösten. 

Förvaltningen har fått i uppdrag att utreda möjligheten till ett pump-track område i anknytning till 
Siljansvallen. Ett cykelområde vid Källan håller på att färdigställas. Även dessa områden kommer 
kunna bidra till en meningsfull fritid. 

Samarbetet mellan förskolan och biblioteket fortsätter gällande utveckling av barns intresse för 
skriftspråk, kommunikation och läsning i förskolan. 

Fastighetsstrateg har tillsammans med utbildningssektorn säkerställt att lämpliga paviljonger identifie-
rats och att bygglov lämnats in och beviljats för paviljonger vid Sammilsdal för att förbättra arbetsmiljön 
för såväl lärare som elever. Paviljongerna kommer rymma tio nya klassrum.
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Sociala sektorn
Sociala sektorn tar emot praoelever från grundskolan, vilket leder till att de kan få en insyn i det soci-
ala arbetet och därmed kanske motiverar elever att studera mot ett yrkesmål.

IFO jobbar aktivt för att utveckla samverkan med både grundskola och gymnasium, med syfte att sam-
arbeta angående barn och unga som har behov av särskilt stöd. En tidig samverkan kan ofta leda till 
att problematiken hos barnet eller den unge inte behöver bli så stor. 

Utbildningssektorn
Gällande stöd och stimulans handlar det bland annat om att anpassa utmaningarna och utveckling av 
särskilda undervisningsgrupper men också fortbildning inom elevhälsan. Inom grund- och 
gymnasieskola arbetar man med acceleration, det vill säga låta grundskoleelever få genomföra 
prövningar på gymnasienivå.

Arbete för att skapa nyfikenhet och intresse för att väcka lusten att lära pågår via utveckling av 
kooperativt lärande, digiloga (digital/analog) arbetssätt samt utbyte mellan skolorna såsom 
pedagogiskt café på tisdagar.

Ett gemensamt arbete för samtliga skolformer är att utveckla läsningen hos alla barn och elever. Detta 
görs bland annat via försteläraruppdragen. Dessa ska också träffas över skolformerna, förskola, 
grundskola och gymnasium, för att få till den röda tråden gällande läs- och skrivuppdraget. Detta 
arbete löper också parallellt med arbetet på skolledarnivå kring att förbättra överlämnandet mellan 
skolformerna för att få till en sömlös övergång.

I fråga om närvaro och trivsel jobbar man utifrån närvarotrappan och med rastaktiviteter inom alla 
stadier. Detta kompletteras med ett förebyggande arbete inom elevhälsan som inbegriper samverkan 
med första linjen, till exempel vårdcentralen.

Inom förskolan arbetar man fortsatt med implementeringen av det nya systematiska kvalitetsarbetet 
samt SKUA.

Kulturskolan har börjat kunna uppta sin uppsökande verksamhet i grundskolan samt att de ser över 
hur de kan bidra till att stötta grundskolans verksamhet ytterligare.

Inom grundskolan pågår också arbetet med implementering av den nya läroplanen samt att man inom 
rektorsgruppen planerar och ser inför hösten över hur de ska kunna renodla uppdragen efter 
kompetens, både bland skolledare, pedagoger och övrig personal,.

Verksamhetsstöd
ITUS-projektet, som är ett gemensamt projekt mellan IT-avdelningen och grundskolan, syftar till att 
förbättra kompetens, resurser, samarbete och infrastruktur i skolorna.

Kost- och lokalvård har regelbundna möten med grundskolan, bland annat matråd, i syfte att utveckla 
matupplevelsen i en positiv riktning.  

Administrativ service kommer att bidra praktiskt i undervisning för elever utifrån demokratifrågor 
kopplat till kommunen. 

Ledande inom omsorg

Relaterade globala utvecklingsmål och tillhörande politiskt mål: 
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Mål 5 – Erbjuda äldre och de med funktionsnedsättning, en trygg, hälsofrämjande och hållbar 
omsorg med inflytande över sin livssituation.

Hur jobbar vi mot vision och mål? 

Samhällsutvecklingssektorn
Genom att tillskapa tätortsnära naturområden bidrar vi till möjligheten för våra äldre och 
funktionsnedsatta att nyttja vår natur. Under våren planeras naturreservatet på Åkersön beslutas om. 
Inom det område finns också ”Se människan-stigen” vilket har ett särskilt fokus på att tillgängliggöra 
naturen för våra medborgare med funktionsnedsättningar. 

En av broarna runt Limsjön kommer byggas om för att säkerställa att man lättare kan ta sig över 
denna med rullstol. Tidigare var den allt för brant för att på ett enkelt sätt kunna ta sig över. 

Sociala sektorn
Sociala sektorn sätter alltid kunden och de boende i fokus efter deras behov. Kunden eller den 
boende är alltid delaktighet i upprättande av genomförandeplaner och i planering. Alla enheter arbetar 
efter metoden ”Individens behov i centrum” (IBIC) med kontinuerlig uppföljning. 

Boendena arbetar för att ha ett levande boende där alla äldre ska få en meningsfull vardag utifrån den 
enskildes egna önskemål. De äldre har möjlighet att påverka genom att framföra sina egna önskemål 
gällande vilka aktiviteter som är betydande för den boende. Utbildade aktivitetsvärdar kommer att 
framöver planera och underlätta för övrig personal att jobba mer kontinuerligt med aktiviteter.

Genom ett aktivt och målinriktat värdegrundsarbete och ett arbetssätt med fokus på matens betydelse 
och rörelse spelar en viktig roll i boendet samt att alltid ha ett bra bemötande till alla som bor eller be-
söker verksamheten. Boendena fortsätter att vidareutbilda personalen genom att erbjuda utbildnings-
insatser i form av föreläsningar, workshops samt interna utbildningar som beteendemässiga och psy-
kiska symptom vid demens (BPSD). 

Täta uppföljningar och skattningar sker på de boende leder till att eliminera fysiska och psykiska ris-
ker. Bemötandeplaner upprättas vid förändringar. Skyddsronder sker som skapar en god arbetsmiljö. 
Strukturdagordningar som tryggar upp vikarier i det dagliga arbetet. Enhetschefer har dagligen kontakt 
med personalen, boenden och deras anhörig(a). De använder personalens befintliga kompetenser, 
idéer och kreativitet på avdelningarna. De motverkar utanförskap genom att sätta gränser och ha en 
pågående dialog med personalgrupperna. En bra stämning i arbetslaget ger så klart en bra stämning 
på avdelningen. 

Fler chefer tillsätts inom hemtjänsten för att både chefer och personal ska få en bättre arbetsmiljö.  I 
och med att chefer får mindre antal personal kan de fokusera mer på verksamhetsutveckling och ar-
betsmiljön vilket i sin tur leder till en förbättring gällande frisknärvaron. Hemtjänsten har tagit fram ge-
mensamma mål, arbetsplatsens mål och individuella mål med fokus på kvalitet för kund, medarbetare, 
ekonomi och verksamhet. Hemtjänsten arbetar för att kvalitetssäkra insatserna dagligen, som exempel 
första kunden besök. Personalen stämplar tid hos kund så att de kan säkerställa att kunden får sin be-
viljade tid. De arbetar ständigt med uppföljning för att se så att det som är beslutat följs. Hemtjänsten 
arbetar utifrån en fast omsorgskontakt till vilket innebär att färre personal går hem till kunderna och 
detta förbättrar personalkontinuiteten. Enhetscheferna prioriterar att göra ett första hembesök till nya 
kunder för att hälsa dem välkomna till kommunens verksamhet och se medarbetarnas arbetsmiljö. 

HSR enheten erbjuder alla nya kunder inom hemtjänsten som får ett trygghetslarm ett fallförebyg-
gande hembesök. Enheten erbjuder Leksandsbon, om den har behov, att av läkare och sjuksköterska 
få en bedömning i hemmet vardagar dagtid. 

HSR har utvecklat Nära Vård tillsammans med Region Dalarna i form av ett mobilt team. Det möjliggör 
mervärde för att undvika vård inom slutenvården. Nya samverkansformer gör att det blir enklare vägar 
att nå varandra och det blir en trygg arbetsplats. 

Den legitimerade personalen inom HSR håller utbildningar för undersköterskor för att höja kompeten-
sen och grundkunskaperna som behövs för att bli en trygg medarbetare inom verksamheterna. 
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HSR har Medicinsk ansvarig sjuksköterska nära verksamheterna. En anställd MAR som rehab-perso-
nalen kan konsultera vid svårare patientärenden. Ett bra samarbete med Regionen vilket medför att 
verksamheten oftast når en allmänläkare eller beredskapsläkare vid mer akuta situationer. Det ger 
trygghet till sjuksköterskorna. 

Inom LSS fortsätter arbetet med att utveckla brukarnas delaktighet i bestämmande över saker som är 
viktiga för dem bland annat, aktiviteter. Verksamheterna växer och nya behov finns hos brukarna. 
Verksamheten arbetar med att försöka få tag i lokaler då det finns ett akut behov av fler lokaler i daglig 
verksamhet. De prioriterar närvarande chefer, som resulterar i trygghet bland medarbetare som i sin 
tur ger trygga brukare.

Myndigheten utvecklar samverkan inom den egen sektor, både vad gäller myndighetsutövning och 
verkställighet exempelvis genom att säkerställa att den enskildes behov tillgodoses genom insatser 
som erbjuds gemensamt från IFO och Myndighetsutövningen. De skriver utredningarna och besluten 
så att den enskilde kan läsa besluten. Påbörjat att utbilda personalen i basalt teckenspråk. Sektorn 
fortsätter att erbjuda förenklad handläggning till de äldre för att skapa delaktighet och självständighet.

Sektorn utvecklar hemsidan gällande äldre- och funktionshinder-omsorgen så att information kan nå 
våra medborgare så det vet var de kan få stöd och hjälp. Om man som medborgare ringer till social-
tjänsten ska man få liknande svar oavsett vilken handläggare man pratar med. De arbetar också på 
kontinuiteten så att medborgarna slipper byta handläggare ofta. 

IFO har också påbörjat införandet av Dioevidence, med syfte att kartlägga hur barn och unga och de-
ras vårdnadshavare uppfattar de insatser de får från oss.

Öppenvården erbjuder stöd till anhöriga som vårdar äldre, personer med funktionsnedsättning eller 
annan problematik som kräver extra stöd. De erbjuder stöd i relationsproblematik och socialpedago-
giska insatser och strävar mot att all verksamhet inom öppenvården ska vara inbjudande och inklude-
rande mot samhällets alla medborgare.

Verksamheten arbetar aktivt i vardagen med att minska människors missbruk vilket också leder till 
minskad brottslighet. Verksamheten strävar mot att erbjuda kompetent personal i en trygg och inbju-
dande miljö med låga trösklar. 

Utbildningssektorn
Inom gymnasiesärskolan pågår en dialog med politiken kring hur kommunen kan bidra till att ordna 
anställningar för eleverna efter avslutad utbildning.

Verksamhetsstöd
Inom kostenheten kommer ett antal kockar som tillagar äldreomsorgsmat att besöka andra kök för att 
utbildas och få inspiration och tips kring konsistensanpassad mat.

Lokalvårdarna har gått en internutbildning i hur man bemöter och arbetar nära äldre och dementa.

Nytt handikappolitiskt program är under framtagande. Administrativ service ska även föra dialog med 
handikapprådet kring hur avdelningen kan bidra till ökad tillgänglighet av de demokratiska 
institutionerna för dessa grupper. 

Goda livs- och boendemiljöer där trygghet, tillit och 
omtanke präglar vardagen.

Relaterade globala utvecklingsmål och tillhörande politiska mål: 
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Mål 9 – Skapa förutsättningar för fler bostäder och företag genom strategisk planering och 
utveckling av mark och infrastruktur i hela kommunen.

Mål 2 – Öka medborgarnas välmående och trygghet genom att främja fysisk, psykisk och social 
hälsa samt motverka missbruk och utanförskap.

Hur jobbar vi mot vision och mål? 

Samhällsutvecklingssektorn
Arbetet med ny översiktsplan har påbörjats. Arbetsgrupper har skapats och det grundläggande arbetet 
med tillskapande av karta har initierats. Den 11 april genomfördes ett informationstillfälle för 
kommunstyrelsen. En enkät har därefter skickats ut till samtliga gruppledare. Enkäten syftar till att 
lägga grunden till utvecklingsstrategier i nya översiktsplanen. Dessa planeras beslutas av 
kommunfullmäktige i juni. 

Trafikutredning Norra Leksand har påbörjats. 

Ny VA-plan är under framtagande. Denna ska gälla under en 4-årsperiod. Beslut i 
samhällsbyggnadsutskottet är planerat för i slutet av maj. 

Detaljplan för Åkerö brofäste är antagen av kommunfullmäktige men överklagad. 

Arbetet med detaljplaner för Moskogsvägen, Lummerhöjden, Limsjöänget, Rosen Västra, Myran och 
Hallen fortgår. Uppstartsmöte gällande detaljplan för Containerterminalen Insjön är planerat till maj. 

Inom Lummerhöjden fortsätter arbetet med projektering. Bland annat har cykelväg för att knyta ihop 
området med centrala Leksands samt Limhagen påbörjats. Området planeras kunna möjliggöra cirka 
300 bostäder. 

Arbete pågår med att färdigställa byggnation av ny cykelväg i södra Insjön längs Stengärdesvägen. 
Planering pågår för cykelväg i Tällberg kring skolan samt i Häradsbygden för att knyta ihop Leksand 
och Insjön.

Ny väg på Limhagsområdet planeras för att kunna tillskapa fler industritomter då de kommunala 
tomterna nu är slutsålda. 

Marköverlåtelseavtal Hesseborn påskrivet och bygglov för nybyggnation av flerbostadshus har 
beviljats. 

Sporthallen kommer invigas under augusti månad. 

Antal byggärenden fortsätter att öka. En viss nedgång i antal bygglov som söks för en/tvåbostadshus 
men ändock över det normala. Rapporterad period är 1 januari till 13 april. 

Sociala sektorn
Äldreomsorgen har kunden och de boende i centrum och är lyhörda för den enskildes önskemål och 
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behov. De jobbar efter att skapa en meningsfull vardag och att alla känner sig sedda och hörda. Det 
finns en teamkänsla där det görs saker bättre tillsammans med fokus på den boende. 

Tillit mellan de äldre och medarbetarna byggs upp genom att medarbetarna redan inför inflyttningsda-
gen skapar sig en bild av hur den äldre önskar att sin dag ska se ut utifrån sin bakgrund och sina be-
hov. Numera präglas synsättet i verksamheten av att det är den äldres behov i centrum och att medar-
betarna anpassar sitt arbetssätt utifrån den enskildes bakgrund, behov och önskemål så långt det är 
möjligt. 

Den äldre får alltid en särskilt utsedd näransvarig undersköterska som ska säkerställa att den äldres 
behov tillgodoses och den medarbetaren har också en nära dialog med anhörig eller annan viktig per-
son i den äldre liv om så önskas.

HSR arbetar i team, rehab, sjuksköterskor i särskilda boenden och i hemsjukvården för att säkerställa 
patientsäkerheten inom verksamheterna. De fortsätter arbete kring Nära vård ett personcentrerat ar-
betssätt som utgår från individens behov och förutsättningar.

Verksamheterna är mån om att ge ett gott bemötande till klienterna/kunder och ser vikten i det vardag-
liga arbetet av att lyfta den enskildes egna förmågor

En av grundprinciperna i BBIC är att barn och unga och dess familjer ska vara delaktiga i de beslut 
som fattas och insatser som beviljas av socialtjänsten, men delaktighet kan uppfattas på olika sätt.

Verksamheterna försöker att nå ett öppet och tillåtande klimat där frågor kan lyftas och dryftas utan 
prestige och anklagande. Genom nära dialog och tillit i ett övergripande perspektiv där var och en 
ändå känner sig trygg i att kunna utföra sina uppgifter efter eget kunnande och erfarenhet.

Utbildningssektorn
Inom förskolan fortsätter arbetet med att skapa en likvärdig förskola, via bland annat SKUA och imple-
menteringen av förste förskollärare.

Gällande de övriga skolformerna fortsätter arbetet med fältassistenter och samverkan via 
ungdomshälsan. Ett angränsande område är kommunala aktivitetsansvaret, KAA, där DUA-projektet 
nu har lett till att en utredning kring KAA:s framtida organisering sjösatts.

Kulturskolan fortsätter att bidra till målet genom att utveckla sin utåtriktade verksamhet.

Effektivt nyttjande av resurser och en god och tillgänglig 

välfärd
Relaterade globala utvecklingsmål och tillhörande politiska mål: 

      

Mål 8 – Öka vår omgivnings kunskaper om kommunens uppgift och verksamhet samt utveckla 
kommunens service och tillgänglighet.

Mål 10 – Verka för bättre arbets- och studiependling i regionen och för gynnande av 
kommunala/regionala samarbeten.

Hur jobbar vi mot vision och mål? 

Samhällsutvecklingssektorn
Avdelningen kommer påbörja en utredning om möjligheten till att ha meröppet på biblioteket. Det vill 
säga utöka öppettiderna men utan att personal finns tillgänglig. 
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Ett steg för att komma närmare en digital samhällsbyggnadsprocess är att förverkliga en digital 
översiktsplan. De första stegen har tagits och ny karta byggs upp. 

Under hösten 2021 beslutades att ett extra stöd på 150 000 skulle delas ut till föreningar i Leksands 
kommun som arbetar med barn och unga. Kopplat till detta har en e-tjänst byggts för att föreningarna 
digitalt ska kunna lämna in ansökan och också följa sitt ärende under handläggningstiden. Tjänsten 
kommer öppnas upp måndagen den 2 maj. 

Under våren har tjänstepersoner från sektorn tillsammans med förtroendevalda med flera genomfört 
ett antal chattkvällar med fastighetsägare gällande enskilda vägar. Totalt under perioden har fyra 
chattar och ett fysiskt möte hållits med fastighetsägare. Totalt har närmare 4 400 personer bjudits in till 
dessa tillfällen. 

Sociala sektorn
Boendena har engagerad personal som tar ett stort ansvar i sina olika ombudsroller, dessa är 
kopplade till delar av budgeten. Sambeställningar görs för att minska fraktkostnader mm. Tillsammans 
försöker verksamheten hitta smarta lösningar för att minska behovet av vikarier och eventuell övertid. 
Verksamheten är alltid tillgängliga för besökare eller anhöriga dagligen. 

Mat och fysisk aktivitet är grundläggande för en god hälsa för alla individer under hela livet. Därav 
kommer den nya måltidsordningen att införas på övriga boenden som tidigare införts på Solhem och 
Björkbacken, då det har fallit bra ut och ökat de äldres välmående och hälsa.

Vårdtyngdsmätningar görs på alla boenden som resulterar i en resursfördelningsmodell och efter den 
kommer verksamheten att anpassa personaltätheten efter behovet och bemanna rätt.   

Hemtjänsten arbetar över gränserna i alla grupper vilket har varit en fördel när det har haft svårt att re-
krytera vikarier. Cheferna samverkar och tar beslut gemensamt för att effektivisera verksamheten. 
Hemtjänsten har inga telefontider för gruppledarna, så de är mer tillgängliga för kunderna.

HSR har startat upp en egen digital bilpool så att bilarna vi har nyttjas på mest effektiva sätt

Myndigheten arbetar med att effektivisera stort och smått i verksamheten för att använda våra resur-
ser klokt, både ekonomiska resurser och personalresurser.

IFO arbetar aktivt för att utveckla samverkan med både grundskola och gymnasium, med syfte att 
samarbeta angående barn och unga som har behov av särskilt stöd. En tidig samverkan kan ofta leda 
till att problematiken hos barnet eller den unge inte behöver bli så stor. IFO är i startgroparna för att 
kunna använda sig av ”säkra meddelanden” för att möjliggöra digital kommunikation innefattande sek-
retesshandlingar till enskilda. 

Verksamheten har en mottagningstelefon som under kontorstid alltid är bemannad för rådfrågningar i 
barnavårdsärenden, ansökningar om stöd eller orosanmälningar. Utbildar personalen i grundläggande 
teckenspråk för att skapa förutsättningar att ha en enkel konversation gällande till exempel tidsbokning 
med de döva medborgare.

Ett arbete är påbörjat där en samverkansrutin är skapad med familjeteamet. Rutinen syftar till att 
skapa struktur för att insatserna ska bli mer verksamma och effektivare för de aktuella familjerna

Sektorn arbetar aktivt med att uppdatera webbsidorna, både de externa och vårt kvalitetsledningssy-
stem på Intranätet

Sektorn omvärldsbevakar vilken ny välfärdsteknik som kan vara till nytta för verksamheterna. Sektorn 
deltar i olika samråd med olika intresseorganisationer. Utvecklar informationen på hemsidan och i so-
ciala medier om sektorns verksamheter.

Verksamheterna samverkar med varandra och byter erfarenheter vilket leder till utveckling. De har god 
kontakt med bland annat kost-och lokalavdelningen och Leksandsbostäder.

Sektorn fortsätter samverkan med Region Dalarna kring Nära Vård. Fortsätter utveckla de länsgemen-
samma överenskommelserna. Flera pågående länsgemensamma utredningar pågår bland annat sam-
sjuksutredningen. Fortsätter dela tjänster kring medicinskt ansvarig rehabilitering (MAR) och arbetste-
rapeut som är specialiserad mot palliativa teamet. 
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Verksamhetsstöd
För att underlätta för medborgarna fortsätter sektorn att utveckla e-tjänsteplattformen. 
Det innebär att skapa möjligheter för egna och andra verksamheter att bygga e-tjänster som exempel-
vis gör det enklare för medborgarna att komma i kontakt med eller ansöka om saker hos kommunen, 
eller enklare och minskad handläggning hos förvaltningens medarbetare. 

Det har gjorts en översyn av berednings- och beslutsprocessen inom nämndadministrationen. Syftet 
är bland annat säkerställa bättre flöde och färre avvikelser. 

Sektorn håller på att tydliggöra och formulera samverkansformer med bolagen. Det gäller i huvudsak 

Leksandsbostäder. 

Goda levnadsförutsättningar, starkt civilsamhälle och 
utvecklat näringsliv

Relaterade globala utvecklingsmål och tillhörande politiskt mål: 

    

Mål 7 – Upprätthålla vår position som kulturkommun samt fortsätta vara en av landets främsta 
sport- och friluftskommuner – med fokus på barn och unga.

Hur jobbar vi mot vision och mål? 

Samhällsutvecklingssektorn
Extra stöd på 150 000 till föreningar som arbetar med barn och unga. Regelverket antaget av 
kommunstyrelsen 11 april 2022. Ansökningsperioden pågår under maj månad via en e-tjänst. 

Ny policy för föreningsbidrag har arbetats fram och kommer för beslut i kommunfullmäktige i juni. 
Parallellt med detta arbetar sektorn fram riktlinjer för att säkerställa enhetlighet i hanteringen av 
bidragen samt ökad tydlighet till sökande föreningar i vad man ska söka, vem som kan söka och när. 

Leksandshallen och Kulturhuset är öppet som vanligt igen. På kulturhuset har våren bjudit på flera 
utställningar, bland annat av konstnären Anders Ståhl samt vårsalong där kommunens grundskolor 
och förskolor ställt ut med temat kärlek. 

Samhällsutvecklingssektorn är i full gång med att planera inför årets midsommarvecka, där vi bland 
annat äntligen kommer kunna fira tillsammans i Gropen igen. 

Återigen kunde vi fira Valborg i Leksand. Aktiviteterna flyttades från gammelgårdarna till nya Torget. 
Dagen bjöd på diverse aktiviteter såsom trickskola (BMX, skate, kickbike), sång, musik och dans, 
målarverkstad, sagoteater och avslutades på kvällen med en EPA-träff som arrangerades tillsammans 
med Svenska Kyrkan.  

Åkersön, ett nytt centrumnära naturreservat, är under tillskapande.

Bra säsong för Granberget med fantastiska snöförhållanden. Backen kunde vara öppen ända fram till 
påsk. Under säsongen har cirka 35 000 besökare varit i backen, att jämföra med rekordet på cirka 
36 800 personer.  

Sociala sektorn
Sektorn kommer att utveckla aktiviteter för de brukare som är aktiva inom LSS verksamheten. Detta 
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genom att utöka verksamheten, se över lokalbehovet och genom boenderåd ha en dialog med 
brukarna om deras behov och önskemål.

Utbildningssektorn
Inom förskolan bygger detta på arbetet med att nå en likvärdig förskola. Grundskolan fortsätter att 
utveckla arbetet kring skola-arbetsliv med bl.a. planering av yrkesmässa i september. 

När det kommer till de ungas fritids utgår sektorns arbete bland annat från att utveckla olika 
lovaktiviteter, men även samarbete med ungdomsgården och fältassistenterna. I detta ingår också 
samverkan med externa organisationer. 

Inom gymnasieskolan arbetar man med att bredda utbudet av lokala idrottsutbildningar i samband 
med att den nya sporthallen kommer att bli klar till hösten. Det rör sig bland annat om padel och 
innebandy.

För kulturskolans del har man i dialog med politiken börjat se över möjligheterna att avskaffa avgiften 
inom kulturskolan.

En attraktiv arbetsgivare
Relaterade globala utvecklingsmål och tillhörande politiskt mål: 

  

Mål 6 – Verka för en kompetensförsörjning som möter både medarbetarnas och den lokala 
arbetsmarknadens behov.

Hur jobbar vi mot vision och mål? 

Samhällsutvecklingssektorn
Senaste medarbetarenkäten visade återigen på dåliga resultat när det kommer till chefernas 
välmående. För att kunna bidra till att vända denne negativa trend har en verksamhetsutvecklare 
anställts på heltid för att i första hand prioritera chefsstöd.

Sociala sektorn
Sektorn tar emot studenter från undersköterskeutbildningen, socionomstudenter, sjuksköterskor, 
arbetsterapeuter och fysioterapeuter. Erbjuder praktikplatser och/eller extratjänster till personer som 
står långt ifrån arbetsmarknaden. Vidareutbildar undersköterskor med fortsatt statsbidrag i det så 
kallade äldre lyftet.

Medarbetarna inom hemtjänsten ska bli delaktiga i schemaläggningen. Grunden läggs efter verksam-
hetens behov och sedan lägger medarbetarna in sitt schema i samverkan med kollegor. Medarbetarna 
kan på så vis påverka sin egen arbetstid, minska stressen och förbättra sin arbetsmiljö.

Verksamheten strävar alltid efter att ge nya medarbetare en professionell, individuellt anpassad inskol-

ning. 

Sociala sektorn har under flera år arbetat med kommunens värdegrund för att tillsammans skapa en 
verksamhet som är präglat av ett trivsamt omtänksamt arbetsklimat. I medarbetarenkäten framgår det 
att medarbetarna upplever att de utvecklas i sitt arbete och att de får goda förutsättningar att ta ansvar 
för sitt arbete. De flesta medarbetarna är mycket nöjd med helheten på arbetsplatsen och är stolt över 
sin arbetsplats.
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Verksamheten sprider gärna hur trevligt boende de har till andra. De är lojala och vill alltid göra de 
bästa för våra boende och medarbetare. 

Verksamheterna strävar efter ett tydligt ledarskap, med närvarande chefer som har daglig dialog med 
medarbetarna målet är att förbättra arbetsmiljön mm.

Det finns ett långvarigt samarbete med Vuxenutbildningen och AME då verksamheten flera gånger per 
år tar emot undersköterskeelever och lärlingar samt, så kallade extratjänster och andra praktik.

Sektorns verksamheter ska delta i arbetslivsmässan.

Utbildningssektorn
Det pågår samverkan tillsammans med lärarfacken kring HÖK21, som just syftar till att skapa en god 
arbetsmiljö vilket är ett viktigt led i att vara en attraktiv arbetsgivare.

Generellt pågår ett aktivt arbetsmiljöarbete ute på skolorna, inom samtliga skolformer. Inom förskolan 
består detta bland annat av att man skapat ett nytt upplägg gällande pedagogernas planeringstid där 
fokus kommer att ligga på kollegialt lärande.

Inom grundskola och gymnasium pågår ett samarbete med universitet och högskolor för att fortbilda 
och utbilda lärare, ett arbete som inkluderar våra VFU-skolor.

Verksamhetsstöd
HR-avdelningen arbetar kontinuerligt med att göra bedömning av framtida kompetensförsörjning. Sek-
torerna tar tillsammans med HR-avdelningen fram kompetensförsörjningsplaner. 

Det personalpolitiska programmet utgör ramen och ligger till grund för att kommunen ska vara en at-
traktiv arbetsgivare. 

HR-avdelningen arbetar med att uppdatera arbetsmiljöpolicyn med utgångspunkten att den ska ge 
cheferna stöd och hjälp i arbetsmiljöarbetet. En god arbetsmiljö är viktigt och påverkar synen på kom-
munen som arbetsgivare. 

För att skapa bättre förutsättningar när en medarbetare börjar sin anställning och för att underlätta för 
anställande chef pågår det ett arbete kring att skapa e-tjänster i den process som kallas onboarding. 
Det syftar till att det ska finnas en enkel och smidig väg in i organisationen och hanterar delar som an-
ställningsavtal, passerkort, beställning av utrustning till arbetsplatsen, obligatoriska utbildningar med 
mera.  

Resultat sjukfrånvaro, HME och arbetsmiljö
Indikatorer Resultat  

2022 
Resultat 2021 Målnivå Målnivå Målnivå 

Andel sjukfrånvaro i kommunen, totalt
Källa: SKL/egen mätning 

12,7%
(Resultat 

t.o.m. mars)

9,7% <6% 6-8% >8% 

Hållbart medarbetarskapsindex (HME)
Källa: SKL/egen mätning 

80 80 >80 69-80 <69 

Arbetsmiljöindex.
Källa: Egen mätning 

67 68 >85 60-85 <60 

Förvaltningen

HME skala 1-5 2021 2022

Motivation 4,13 4,11

Ledarskap 4,17 4,22

Styrning 4,28 4,22
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� Sjukfrånvaron till och med mars 2022 är 12,7%. Den höga sjukfrånvaron i början av året beror till 
viss del på regler om familjekarantän. Detta påverkade i hög grad sociala sektorn. 

� Förvaltningens resultat 2022 för motivation, ledarskap och styrning är fortsatt bra.
� Förvaltningens resultat för arbetsmiljö 2022 ligger på ungefär samma nivå som 2021. Energi kvar 

efter jobbet har det lägsta resultatet.

Annat som avviker och är av betydelse

Sociala sektorn

Medarbetarna ska erbjudas heltidstjänster för att öka jämställheten och självförsörjningen. Detta kom-
mer vara ett utmanande arbetssätt för att det inte ska belasta sektorn med för mycket ökade kostna-
der.

Nattens arbetstids nya avtal inom kommunals avtalsområde kommer att påverka sektorns ekonomiska 
resultat.

Sommarvikariebristen är en stor utmaning och kan leda till en minskad patientsäkerhet, sänkt kvalitet 
och försämrad arbetsmiljö.

Arbetsmiljö skala 1-4

Arbetsglädje 3,21 3,23

Återhämtning 2,95 2,96

Hinner med 2,96 2,93

Energi kvar 2,75 2,71

Balans 3,09 3,08

Nöjdhet 3,23 3,22
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Sammanträdesdatum

2022-04-21

Samhällsbyggnadsutskottet

Utdrag bestyrks

§ 67 Dnr 2021/1518

Utökning av verksamhetsområde VA Hjortnäs  
Nystagattu -  LVAB 211202  § 57

Beskrivning av ärendet

Några fastigheter längs med Nystagattu är sedan länge anslutna till LVAB:s 
vatten- och avloppsledningar. Aktuellt område ligger i direkt anslutning till 
befintligt VA-verksamhetsområde. Ansökan om anslutning har nu inkommit 
från ytterligare en befintlig fastighet längre in på gatan, samt från en 
nyavstyckad fastighet som kommer att bebyggas. Förslaget till utökning av 
VA-verksamhetsområdet innebär dessutom att ytterligare 1 bebyggd 
fastighet, kan anslutas.

Sektorns/avdelningens bedömning

DVAAB anhåller att LVAB föreslår till kommunfullmäktige om utökning av 
verksamhetsområdet för vatten och spillvatten, ej dagvatten, enligt bilagd 
kartskiss.

Nu aktuella VA-anläggningsavgifter bedöms täcka de kostnader som uppstår 
för att anlägga servisledningar.

Beslutsunderlag

� Tjänsteutlåtande daterat 2021-10-29 inklusive bilaga

� Protokollsutdrag LVAB 211202  § 57 Utökning av 
verksamhetsområde VA Hjortnäs  Nystagattu

� Yttrande miljö daterat 2022-01-27

Samhällsbyggnadsutskottets förslag till kommunstyrelsen för 
beslut i kommunfullmäktige

1. Verksamhetsområdet för vatten och avlopp, ej dagvatten, bör utökas i 
enlighet med karta i bilaga 1.

Beslutet skickas till

Dala Vatten och Avfall AB 
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2022-01-27
Referens

2021/1518

Miljöenheten 
Petrus Tengnér, 80206
petrus.tengner@leksand.se

Kommunstyrelsen

Yttrande Miljöenheten

Dnr 2021/1518

Fastighet F
as
tig
he
t

Avser Utökning av verksamhetsområde VA Hjortnäs  Nystagattu -  
LVAB 211202  § 57 

Myndighetsavdelningen tillstyrker att verksamhetsområdet för kommunalt 
vatten och avlopp utökas längs Nystagattu i enlighet med Leksand Vatten 
AB’s förslag.
Miljöenheten har inventerat avloppen på två av fastigheterna år 2011. Ett 
avlopp bedömdes som bristfälligt, men har inte åtgärdats, medan det andra 
anlades kring år 2013. Tillståndet upphör dock enligt villkoren när 
kommunalt VA byggs ut i området.
De aktuella fastigheterna ligger i direkt anslutning till befintligt 
verksamhetsområde. Det är ett fåtal fastigheter som berörs, vilket inte 
påverkar VA-planen i stort. Förslaget stämmer med VA-planens mål att 
fastigheter i anslutning till befintliga verksamhetsområden i första hand ska 
utredas för utökat verksamhetsområde. 
Enligt VA-planen ska på sikt kommunalt VA byggas ut i hela Hjortnäs.

Miljöenheten

Petrus Tengnér
Miljöinspektör
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TJÄNSTEUTLÅTANDE 

 Till Leksand Vatten AB 

 

VA-verksamhetsområde Nystagattu, Hjortnäs. 

Rekommendation till beslut 

DVAAB anhåller att LVAB föreslår till kommunfullmäktige om utökning av 

verksamhetsområdet för vatten och spillvatten, ej dagvatten, enligt bilagd 

kartskiss.  

Bakgrund 

Några fastigheter längs med Nystagattu är sedan länge anslutna till våra vatten- 

och avloppsledningar. Aktuellt område ligger i direkt anslutning till befintligt 

VA-verksamhetsområde. Ansökan om anslutning har nu inkommit från 

ytterligare en befintlig fastighet längre in på gatan, samt från en nyavstyckad 

fastighet som kommer att bebyggas. Förslaget till utökning av VA- 

verksamhetsområdet innebär dessutom att ytterligare 1 bebyggd fastighet, kan 

anslutas. 

Ekonomiska förutsättningar 

Nu aktuella VA-anläggningsavgifter bedöms täcka de kostnader som uppstår 

för att anlägga servisledningar. 

Slutsats 

Verksamhetsområdet för vatten och avlopp, ej dagvatten, bör utökas i enlighet 

med karta i bilaga 1. 

 

Dala Vatten och Avfall AB 
Anna Almlöf 
VD 
 

 

Bilaga 1 – Karta med förslag till utökning av verksamhetsområde. 
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Plats�och�tid Digitalt�möte�via�Teams�
Torsdag�2 december 2021,�kl.�09.00-11.00

Beslutande

Ersättare

Per�Spik,�ordförande
Elisabet�Ingels,�vice�ordförande
Mats�Pettersson
Mats�Rönnblad�(Ersätter�Mats�Oscarsson)
Sarah�Shahryari

�
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Justerande Mats�Rönnblad
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Ordförande
Per�Spik �
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Mats�Rönnblad �
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§�57�Utökning�av�verksamhetsområde�VA�Hjortnäs,
��������Nystagattu�

Beslut

Styrelsen�i�Leksand�Vatten�och�Avfall�AB�föreslår�till�kommunfullmäktige�att
utöka verksamhetsområdet�för�vatten�och�spillvatten,�ej�dagvatten,�avseende VA�
Hjortnäs,�Nystagattu enligt�bilagd�kartskiss.

Sammanfattning�

Några�fastigheter�längs�med�Nystagattu�är�sedan�länge�anslutna�till�bolagets
vatten- och�avloppsledningar.�Aktuellt�område�ligger�i�direkt�anslutning�till�
befintligt�VA-verksamhetsområde.�Ansökan�om�anslutning�har�nu�inkommit�från�
ytterligare�en�befintlig�fastighet�längre�in�på�gatan,�samt�från�en�nyavstyckad�
fastighet�som�kommer�att�bebyggas.�Förslaget�till�utökning�av�VA-
verksamhetsområdet�innebär�dessutom�att�ytterligare�1�bebyggd�fastighet,�kan�
anslutas.��

�

Nu�aktuella�VA-anläggningsavgifter�bedöms�täcka�de�kostnader�som�uppstår�för�
att�anlägga�servisledningar.��

Verksamhetsområdet�för�vatten�och�avlopp,�ej�dagvatten,�bör�utökas�i�enlighet�
med�bilagd�kartskiss.

Beslutsunderlag

- Tjänsteutlåtande,�begäran�om�utökning�av�VA-verksamhetsområde�Nystagattu�

Hjortnäs,�inkl.�kartbilaga�2021-10-29

Bilaga�

- Tjänsteutlåtande,�begäran�om�utökning�av�VA-verksamhetsområde�Nystagattu�

Hjortnäs,�inkl.�kartbilaga�2021-10-29

Skickas�till�

Leksand�kommun

� �

��
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Sammanträdesdatum

2022-04-21

Samhällsbyggnadsutskottet

Utdrag bestyrks

§ 68 Dnr 2021/1519

Utökning av VA-verksamhetsområde Hjulbäcksvägen 
 m fl Fornby

Beskrivning av ärendet

Fastigheten Fornby , belägen inom aktuellt område är sedan 2008 
ansluten till kommunala vatten- och avloppsledningar enligt den tidigare 
Leksandsmodellen ”10 % - avtal”. I ovan nämnda avtal står inskrivet att VA-
verksamhetsområdet ska utökas när ledningarna är byggda och övertagna av 
LVAB.

2009 anslöts även Fornby  till kommunalt vatten.

Från fastigheten Fornby  har nu inkommit ansökan om VA-anslutning 
för befintlig byggnad och planerad tillbyggnad.

Med beaktande av ovanstående, samt att även fastighetsägarna till Fornby 
164:1, har sagt sig vara intresserade av att ingå i VA-verksamhetsområde 
och att fastigheterna Fornby  och  är taxerade som ”småhusenhet, 
tomtmark”, föreslås att verksamhetsområdet för vatten och avlopp, ej 
dagvatten utökas.

Förslaget till utökning av VA-verksamhetsområdet innebär att ytterligare 2 
obebyggda fastigheter, kan anslutas i framtiden.

Sektorns/avdelningens bedömning

DVAAB anhåller att LVAB föreslår till kommunfullmäktige om utökning av 
verksamhetsområdet för vatten och spillvatten, ej dagvatten, enligt bilagd 
kartskiss.

Nu aktuella VA-anläggningsavgifter bedöms täcka de kostnader som uppstår 
för att anlägga servisledningar.

Beslutsunderlag

� Tjänsteutlåtande daterat 2021-10-29 inklusive bilaga

� Protokollsutdrag LVAB - Leksand Vatten AB 211202   § 58 
Utökning av VA-verksamhetsområde Hjulbäcksvägen  m fl 
Fornby

� Yttrande miljöenheten daterat 2022-01-27
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Sammanträdesdatum

2022-04-21

Samhällsbyggnadsutskottet

Utdrag bestyrks

Samhällsbyggnadsutskottets förslag till kommunstyrelsen för 
beslut i kommunfullmäktige

1. Verksamhetsområdet för vatten och avlopp, ej dagvatten, bör utökas i 
enlighet med karta i bilaga 1.

Beslutet skickas till

Dala Vatten och Avfall AB 
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Datum

2022-01-27
Referens

2021/1519

Miljöenheten 
Petrus Tengnér, 80206
petrus.tengner@leksand.se

Kommunstyrelsen

Yttrande Miljöenheten

Dnr 2021/1519

Fastighet F
as
tig
he
t

Avser  Utökning av VA-verksamhetsområde Hjulbäcksvägen  m fl 
Fornby

Myndighetsavdelningen tillstyrker att verksamhetsområdet för kommunalt 
vatten och avlopp utökas i enlighet med Leksand Vatten AB’s förslag.
Miljöenheten har inte inventerat avloppen i området. 
I delar av området är jordarten sand, vilket innebär att det kan vara svårt för 
lägre liggande fastigheter att ordna egen vattenförsörjning med tillräckligt 
avstånd till högre liggande avloppsanläggningar.
Ett par fastigheter i området har redan anslutning till kommunalt VA genom 
avtal. 
Det är ett fåtal fastigheter som berörs, vilket inte påverkar VA-planen i stort. 
Förslaget stämmer med VA-planens mål att fastigheter i anslutning till 
befintliga verksamhetsområden i första hand ska utredas för utökat 
verksamhetsområde.

Miljöenheten

Petrus Tengnér
Miljöinspektör
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TJÄNSTEUTLÅTANDE 

 Till Leksand Vatten AB 

 

VA-verksamhetsområde Hjulbäcksvägen  m.fl, 
Fornby. 

Rekommendation till beslut 

DVAAB anhåller att LVAB föreslår till kommunfullmäktige om utökning av 

verksamhetsområdet för vatten och spillvatten, ej dagvatten, enligt bilagd kartskiss.  

Bakgrund 

Fastigheten Fornby , belägen inom aktuellt område är sedan 2008 ansluten till 

kommunala vatten- och avloppsledningar enligt�den�tidigare�Leksandsmodellen�”10�%�

- avtal”. I ovan nämnda avtal står inskrivet att VA-verksamhets-området ska utökas när 

ledningarna är byggda och övertagna av LVAB. 

2009 anslöts även Fornby  till kommunalt vatten.  

Från fastigheten Fornby  har nu inkommit ansökan om VA-anslutning för befintlig 

byggnad och planerad tillbyggnad. 

Med beaktande av ovanstående, samt att även fastighetsägarna till Fornby , har 

sagt sig vara intresserade av att ingå i VA-verksamhetsområde och att fastigheterna 

Fornby �och �är�taxerade�som�”småhusenhet,�tomtmark”,�föreslås�att�

verksamhetsområdet för vatten och avlopp, ej dagvatten utökas. 

Förslaget till utökning av VA- verksamhetsområdet innebär att ytterligare 2 obebyggda 

fastigheter, kan anslutas i framtiden. 

Ekonomiska förutsättningar 

Nu aktuella VA-anläggningsavgifter bedöms täcka de kostnader som uppstår för att 

anlägga servisledningar. 

Slutsats 

Verksamhetsområdet för vatten och avlopp, ej dagvatten, bör utökas i enlighet med 

karta i bilaga 1. 

Dala Vatten och Avfall AB 
Anna Almlöf 
VD 
 

 

Bilaga 1 – Karta med förslag till utökning av verksamhetsområde. 
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Plats�och�tid Digitalt�möte�via�Teams�
Torsdag�2 december 2021,�kl.�09.00-11.00

Beslutande

Ersättare

Per�Spik,�ordförande
Elisabet�Ingels,�vice�ordförande
Mats�Pettersson
Mats�Rönnblad�(Ersätter�Mats�Oscarsson)
Sarah�Shahryari

�

Övriga�närvarande Anna�Almlöf���������������������������������� VD
Lisbeth�Martinsson�Skinnar����������������Vice�VD, AO-chef�VA
Björn�Sjögren�������������������������������������AO-chef�Avfall��
Petra�Gunnarsson�������������������������������Ekonomichef�
Torbjörn�Rewesby������������������������������Projektchef��
Karin�Hansson� Sekreterare�

Justerande Mats�Rönnblad

Paragrafer 46-61

Underskrifter

Ordförande
Per�Spik �

Justerande
Mats�Rönnblad �

Sekreterare
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§�58�Utökning�av�VA-verksamhetsområde�
��������Hjulbäcksvägen �m.fl.�Fornby�

�
�
Beslut

Styrelsen�i�Leksand�Vatten�AB föreslår till�kommunfullmäktige�att utöka�
verksamhetsområdet�för�vatten�och�spillvatten,�ej�dagvatten,�avseende�
Hjulbäcksvägen �m.fl.�Fornby enligt�bilagd�kartskiss
�

Sammanfattning

Fastigheten�Fornby�157:1,�belägen�inom�aktuellt�område�är�sedan�2008�
ansluten�till�kommunala�vatten- och�avloppsledningar�enligt�den�tidigare�
Leksandsmodellen�”10�%�- avtal”.�I�ovan�nämnda�avtal�står�inskrivet�att�
VA-verksamhetsområdet�ska�utökas�när�ledningarna�är�byggda�och�
övertagna�av�Leksand�Vatten�AB.

�

År�2009�anslöts�även�Fornby �till�kommunalt�vatten.�Från�fastigheten�
Fornby �har�nu�inkommit�ansökan�om�VA-anslutning�för�befintlig�
byggnad�och�planerad�tillbyggnad.�
�

Med�beaktande�av�ovanstående,�samt�att�även�fastighetsägarna�till�Fornby�
164:1,�har�sagt�sig�vara�intresserade�av�att�ingå�i�VA-verksamhetsområde�
och�att�fastigheterna�Fornby� �och� �är�taxerade�som�
”småhusenhet,�tomtmark”,�föreslås�att�verksamhetsområdet�för�vatten�och�
avlopp,�ej�dagvatten�utökas.�
�

Förslaget�till�utökning�av�VA-verksamhetsområdet�innebär�att�ytterligare�2�
obebyggda�fastigheter,�kan�anslutas�i�framtiden.�
Nu�aktuella�VA-anläggningsavgifter�bedöms�täcka�de�kostnader�som�
uppstår�för�att�anlägga�servisledningar.�

�
Verksamhetsområdet�för�vatten�och�avlopp,�ej�dagvatten,�bör�utökas�i�
enlighet�med�bilagd�kartskiss
�

Beslutsunderlag�

- Tjänsteutlåtande,�begäran�om�utökning�av�VA-verksamhetsområde�
Hjulbäcksvägen �m.fl.�inkl.�kartbilaga,�2021
�
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Bilaga
- Tjänsteutlåtande,�begäran�om�utökning�av�VA-verksamhetsområde�
Hjulbäcksvägen� �m.fl.�inkl.�kartbilaga,�2021

Skickas�till��
Leksand�kommun�
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2022-04-19

Allmänna utskottet

Utdrag bestyrks

§ 46 Dnr 2022/264

Policy föreningsbidrag Leksands kommun

Beskrivning av ärendet

2012 beslutades kommunfullmäktige om policy och riktlinjer för stöd till 
kommunens föreningar. Då tio år har gått sedan dessa antogs finns behov av 
att se över relevansen av policyn och säkerställa att den är i linje med övriga 
relevanta styrdokument. 

I november 2021 fastställdes en ny vision för Leksands kommun. Visionen 
redogör för vad som ska uppnås fram till år 2030 och anger riktningen för 
kommunens framtida arbete. Ett väl fungerande föreningsliv främjar det 
demokratiska samhället, erbjuder kommunens medborgare en meningsfull 
fritid samt bidrar till inkludering. En bredd av föreningar är positivt för 
kommunens invånare och besökare. 

Behovet av att se över stödet till kommunens föreningar och de bidrag 
kommunen ger har aktualiserats ytterligare i samband med genomförd 
revision som pekade på ett antal brister i nuvarande policy och riktlinjer samt 
rutiner, dokumentation och uppföljning av bidragen. Den nya policyn har 
tagit i beaktning de rekommendationer revisionen hade. 

Sektorns/avdelningens bedömning

Nuvarande policy och riktlinjer för Leksands kommun behöver revideras och 
sektorn bedömer att de saker som behöver ändras och förtydligas är av sådan 
omfattande karaktär att en ny policy krävs. 

Policyn och riktlinjerna behöver tydligare vara separerade. De krav som 
ställs på föreningarna ska så långt det går vara lika för alla typer av 
föreningar och bidrag, smärre variationer kan förekomma. Detta kommer 
tydliggöras i riktlinjer som föreslås antas av allmänna utskottet. I första hand 
kommer ansökningsförfarandet ske via digital tjänst och samtliga föreningar 
ansöker inom samma ansökningsperiod. Policyn styr stödet till alla former 
av föreningar i Leksands kommun, oavsett inriktning på verksamheten. 

Syftet med policyn är att upprätthålla, bredda och förnya 
föreningsverksamheten i kommunen genom tydliga regler för beslutsstruktur 
samt genom att fastställa grundläggande kriterier för en enhetlig hantering av 
föreningsbidrag i Leksands kommun. Policyn skall gälla från och med 
verksamhetsåret 2023. 
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Sammanträdesdatum

2022-04-19

Allmänna utskottet

Utdrag bestyrks

Beslutsunderlag

� Tjänsteutlåtande daterat 2022-03-16

� Förslag till policy föreningsbidrag Leksands kommun 

Allmänna utskottets förslag till kommunstyrelsen för beslut i 
kommunfullmäktige

1. Anta ”Policy för stöd till föreningar i Leksands kommun” i enlighet 
med förslaget, att gälla från 1 januari 2023.

2. Nuvarande gällande ”Policy och riktlinjer för stöd till föreningar och 
organisationer” antagen av kommunstyrelsen 2012-11-12 § 176” 
upphör att gälla den 31 december 2022. 

3. Uppdra till förvaltningen att ta fram förslag till revidering av 
kommunstyrelsens delegeringsordning i enlighet med policyn under 
2022.

4. Uppdra till förvaltningen att ta fram förslag till riktlinjer till antagen 
policy samt hantering av tidigare beslut under 2022. 

Beslutet skickas till

Kommunstyrelsen

��



TJÄNSTEUTLÅTANDE
Sida

1(2)

Datum

2022-03-16
Referens

Dnr 2022/264  

Samhällsutveckling
Jenny Sarén, 80221
jenny.saren@leksand.se

Policy föreningsbidrag Leksands kommun

Beskrivning av ärendet

2012 beslutades kommunfullmäktige om policy och riktlinjer för stöd till 
kommunens föreningar. Då tio år har gått sedan dessa antogs finns behov av 
att se över relevansen av policyn och säkerställa att den är i linje med övriga 
relevanta styrdokument. 

I november 2021 fastställdes en ny vision för Leksands kommun. Visionen 
redogör för vad som ska uppnås fram till år 2030 och anger riktningen för 
kommunens framtida arbete. Ett väl fungerande föreningsliv främjar det 
demokratiska samhället, erbjuder kommunens medborgare en meningsfull 
fritid samt bidrar till inkludering. En bredd av föreningar är positivt för 
kommunens invånare och besökare. 

Behovet av att se över stödet till kommunens föreningar och de bidrag 
kommunen ger har aktualiserats ytterligare i samband med genomförd 
revision som pekade på ett antal brister i nuvarande policy och riktlinjer samt 
rutiner, dokumentation och uppföljning av bidragen. Den nya policyn har 
tagit i beaktning de rekommendationer revisionen hade. 

Sektorns/avdelningens bedömning

Nuvarande policy och riktlinjer för Leksands kommun behöver revideras och 
sektorn bedömer att de saker som behöver ändras och förtydligas är av sådan 
omfattande karaktär att en ny policy krävs. 

Policyn och riktlinjerna behöver tydligare vara separerade. De krav som 
ställs på föreningarna ska så långt det går vara lika för alla typer av 
föreningar och bidrag, smärre variationer kan förekomma. Detta kommer 
tydliggöras i riktlinjer som föreslås antas av allmänna utskottet. I första hand 
kommer ansökningsförfarandet ske via digital tjänst och samtliga föreningar 
ansöker inom samma ansökningsperiod. Policyn styr stödet till alla former 
av föreningar i Leksands kommun, oavsett inriktning på verksamheten. 

Syftet med policyn är att upprätthålla, bredda och förnya 
föreningsverksamheten i kommunen genom tydliga regler för beslutsstruktur 
samt genom att fastställa grundläggande kriterier för en enhetlig hantering av 
föreningsbidrag i Leksands kommun. Policyn skall gälla från och med 
verksamhetsåret 2023. 

Finansiering

Föreningsbidragen är en del av ordinarie budget och stödets omfattning 
beslutas årligen av kommunfullmäktige. 
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Allmänna utskottets förslag till kommunstyrelsen för beslut i 
kommunfullmäktige

1. Anta ”Policy för stöd till föreningar i Leksands kommun” i enlighet 
med förslaget, att gälla från 1 januari 2023.

2. Nuvarande gällande ”Policy och riktlinjer för stöd till föreningar och 
organisationer” antagen av kommunstyrelsen 2012-11-12 § 176” 
upphör att gälla den 31 december 2022. 

3. Uppdra till förvaltningen att ta fram förslag till revidering av 
kommunstyrelsens delegeringsordning i enlighet med policyn under 
2022.

4. Uppdra till förvaltningen att ta fram förslag till riktlinjer till antagen 
policy samt hantering av tidigare beslut under 2022. 

Ange vilket beslutsunderlag som ska skickas med till politiken

� Tjänsteutlåtande daterat 2022-03-16

� Förslag till policy föreningsbidrag Leksands kommun 

Slutligt beslut skickas till

Sektorchef samhällsutveckling
Socialchef
Avdelningschefer kultur och fritid 
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1.1 Syfte

Syftet med föreningsbidragen är att stödja och främja 
föreningsverksamheten, kultur-, idrotts-och fritidslivet i Leksands 
kommun. Målsättningen är att föreningsbidragen ska medverka till att 
skapa en meningsfull och aktiv fritid för många av kommunens 
medborgare samt att bidra till att uppfylla Leksands kommuns vision 2030. 
Genom att bidra till att stödja och främja föreningsverksamhet ges 
medlemmarna en viktig träning i demokratiska arbetsformer. 

Syftet med policyn är vidare att upprätthålla, bredda och förnya 
föreningsverksamheten i kommunen genom tydliga regler för 
beslutsstruktur samt genom att fastställa grundläggande kriterier för en 
enhetlig hantering av föreningsbidrag i Leksands kommun.

1.2 Vision 2030

I enlighet med Leksands kommuns vision 2030 ska kommunen arbeta för 
att tillsammans möta samhällets utmaningar på ett socialt, ekonomiskt och 
miljömässigt hållbart sätt. Vi skapar gemensamt möjligheter för alla att 
utvecklas och att skapa sin bästa livssituation.

Visionen redogör för vad som ska uppnås fram till år 2030 och anger 
riktningen för kommunens framtida arbete. Ett väl fungerande föreningsliv 
främjar det demokratiska samhället, erbjuder kommunens medborgare en 
meningsfull fritid samt bidrar till inkludering. En bredd av föreningar är 
positivt för kommunens invånare och besökare. 

Med föreningsbidrag och kommunal medfinansiering kan kommunen bidra 
till att flera delar av visionen uppnås, exempelvis:

� Vi bidrar till att stärka civilsamhället i Leksands kommun genom 
att stödja föreningarna i dess verksamheter, genom aktivt 
deltagande i föreningslivet får våra medborgare träning i 
demokratiska arbetsformer. 

� Föreningsbidragen bidrar till att möjliggöra ett rikt kulturliv som 
tillsammans med ett aktivt idrotts- och friluftsliv gynnar folkhälsa, 
integration och sammanhållning.

� Genom att ge stöd till föreningar som inriktar sig på barn och 
ungdomar bidrar vi till en aktiv fritid som i förlängningen leder till 
ökat välmående och förbättrade möjligheter till att genomföra sin 
skolgång. 

1.3 Omfattning och beslutsstruktur

Policy för bidrag till föreningar omfattar alla föreningsbidrag som beviljas 
av Leksands kommun.

Kommunfullmäktige fastställer årligen en summa för hur mycket som ska 
avsättas till föreningsbidrag under kommande år. Föreningsbidrag ses som 
ett stöd till föreningslivet och innebär inte full kostnadstäckning. 
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Fördelning av föreningsbidragen beslutas därefter genom delegation till 
följande chefer; fritidschef, kulturchef samt socialchef. Ansvarig chef 
beslutar årligen om bidragsnivåer utifrån beslutad budget. En styrgrupp 
granskar och ger rekommendationer till vilka föreningar som ska beviljas 
stöd. Beslut om beviljande eller avslag av föreningsbidrag sker också av 
ansvarig chef. 

Prioriterade målgrupper (utan inbördes rangordning)
� Barn och unga (upp till 25 år).
� Seniorer (65+).
� Social verksamhet/personer med behov av särskilt stöd 

(funktionsvariation, socialt stöd, integration).
� Föreningar som anordnar aktiviteter riktade till en bred målgrupp.

Bidragen kommer kunna sökas under en gemensam period. 

1.4 Förutsättningar för att beviljas bidrag

Vid fördelning av bidrag ska följande vara uppfyllda:

� Föreningen ska vara uppbyggd enligt demokratiska principer, ha 
fastställda stadgar, ha en vald styrelse och revisor, vara 
registrerade hos skattemyndigheten.  

� Har en inriktning som ligger i linje med Leksands kommuns vision.
� Ha aktiva förhållningssätt i principiella frågor som jämställdhet, 

integration, insatser mot främlingsfientlighet, våld och 
diskriminering.

� Föreningens verksamhet ska bedrivas lokalt i Leksands kommun.

Förutom kraven ovan ska ytterligare minst ett av nedanstående krav vara 
uppfyllda:

� Föreningens verksamhet ska vara särskilt inriktad på barn, 
ungdomar, personer  med funktionsnedsättning och pensionärer.

� Föreningens verksamhet ska vara av intresse för allmänheten och öppen 
för alla.

� Verksamheten/arrangemanget ska vara viktigt för besöksnäringen.
� Verksamheten/arrangemanget ska ha ett allmänkulturellt värde.
� Verksamheten ska överensstämma med socialtjänstlagens mål och 

inriktning.
� Verksamheten/arrangemanget ska uppfylla de krav 

som gäller för bildningsverksamhet (studiecirklar).
� Annat kriterium som bedöms likvärdigt med något av ovanstående

1.5 Uppföljning/redovisning

Årlig uppföljning av utbetalade medel ska ske genom att: 
� Föreningarna skriftligt redovisar hur pengarna använts.
� Årsredovisning samt revision inlämnas i början av nästkommande 

kalenderår. Inga nya medel kommer utbetalas innan rapportering av 

��



Datum

2022-03-16
Dnr

2022/264
Sida

5(5)

föregående års medel har genomförts. 
� Stickprov av föreningarnas verksamheter kommer ske kontinuerligt. 
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Sammanträdesdatum

2022-04-19

Allmänna utskottet

Utdrag bestyrks

§ 47 Dnr 2022/393

Ansökan om stöd  för Himlaspelets 80-årsjubileum

Beskrivning av ärendet

Ansökan från Föreningen Himlaspelet om bidrag till jubileumsfirande har 
inkommit till Leksands kommun. 

Föreningen Himlaspelet vill under vecka 27 utöver själva framförandet av 
Himlaspelet också anordna ett antal andra aktiviteter såsom 
kulturvandringar, bussturer i Himlaspelets spår, föreläsningar med mera. 
Syftet med de planerade aktiviteterna är att lyfta fram Himlaspelets budskap. 

Den totala budgeten är satt till 600 000 kronor varav 45 % beräknas täckas 
av biljettintäkter och resterande medel söks från samarbetspartners. Ansökan 
till Leksands kommun uppgår till 100 000 kronor. 

Sektorns/avdelningens bedömning

Himlaspelet har varit en del av Leksands kulturarv och varumärke sedan 
1941. Det har stor betydelse för Leksands invånare, ”alla” vet vad 
Himlaspelet är och har på något sätt varit inblandade genom åren, antingen 
som medverkande eller publik.  

Det är viktigt att visa att ett jubileum som engagerar flera rikskända 
skådespelare också har stöd från kommunen. Jubileet skapar arbetstillfällen 
för många lokala kulturutövare. Merparten av den totala budgeten går 
tillbaka till Leksands kulturnäring. 

Jubileumsfirandet har potential att bli en markör för hur Himlaspelets väg 
framåt ska se ut, med mer fokus på budskapet och ett större engagemang i 
aktiviteter för barn och unga.

Beslutsunderlag

Ansökan om stöd - samarbetspartnerskap - för Himlaspelets 80-årsjubileum 

Tjänsteutlåtande daterat 2022-03-29

Allmänna utskottets förslag för beslut i kommunstyrelsen

1. Bevilja 60 000 kronor i bidrag 2022.
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Allmänna utskottet
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Beslutet skickas till

Kommunstyrelsen
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Datum

2022-03-29
Referens

Dnr 2022/393

Kulturavdelningen
Pär Ohlsson, 0247-80240
par.ohlsson@leksand.se

Ansökan om stöd för Himlaspelets 80-årsjubileum

Beskrivning av ärendet

Ansökan från Föreningen Himlaspelet om bidrag till jubileumsfirande har 
inkommit till Leksands kommun. 

Föreningen Himlaspelet vill under vecka 27 utöver själva framförandet av 
Himlaspelet också anordna ett antal andra aktiviteter såsom 
kulturvandringar, bussturer i Himlaspelets spår, föreläsningar med mera. 
Syftet med de planerade aktiviteterna är att lyfta fram Himlaspelets budskap. 

Den totala budgeten är satt till 600 000 kronor varav 45 % beräknas täckas 
av biljettintäkter och resterande medel söks från samarbetspartners. Ansökan 
till Leksands kommun uppgår till 100 000 kronor. 

Sektorns/avdelningens bedömning

Himlaspelet har varit en del av Leksands kulturarv och varumärke sedan 
1941. Det har stor betydelse för Leksands invånare, ”alla” vet vad 
Himlaspelet är och har på något sätt varit inblandade genom åren, antingen 
som medverkande eller publik. 

Det är viktigt att visa att ett jubileum som engagerar flera rikskända 
skådespelare också har stöd från kommunen. Jubileet skapar arbetstillfällen 
för många lokala kulturutövare. Merparten av den totala budgeten går 
tillbaka till Leksands kulturnäring. 

Jubileumsfirandet har potential att bli en markör för hur Himlaspelets väg 
framåt ska se ut, med mer fokus på budskapet och ett större engagemang i 
aktiviteter för barn och unga.

Finansiering

Finansieras via kommunstyrelsens budget för oförutsedda kostnader. 

Förslag till beslut

1. Bevilja 60 000 kronor i bidrag 2022.

Ange vilket beslutsunderlag som ska skickas med till politiken

Ansökan om stöd - samarbetspartnerskap - för Himlaspelets 80-årsjubileum 

Tjänsteutlåtande daterat 2022-03-29
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Slutligt beslut expedieras (skickas) till

Kommunstyrelsen

Sektorchef samhällsutveckling, Åke Sjöberg 

Kulturchef, Pär Ohlsson

Sökande
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Till Leksands kommun
Attention: Ulrika Liljeberg och Caroline Smitmanis Smids

793 80 LEKSAND

Ansökan om stöd - samarbetspartnerskap - för Himlaspelets 80-årsjubileum

Med referens till vår dialog med er på Kulturhuset tisdagen den 15 mars sammanfattar vi
följande: 

  
Bakgrund
Under 80 år har Himlaspelet varit en viktig del i Leksands kulturutbud. I samverkan med
framför allt Leksands kommun, Leksands församling och Leksands Sparbank har det varit 
möjligt att år efter år genomföra ett spel som haft tradition såväl som aktualitet.

När Rune Lindströms ”Ett spel om en väg som till himla bär” – i form av sex dalmålningar – 
den 3 augusti år 1941 framfördes första gången var det mitt under brinnande krig. Och 
skrivandet hade skett mot den bakgrunden. Till exempel skrevs den femte tavlan, ”Den rike 
Mannen”, i vild protest när Hitler-Tyskland gick in i Norge i april 1940. 

Varje generation måste, skrev Rune Lindström, kämpa mot förminskningen av människo-
värdet. Vi vet alla att vi idag befinner oss i en historisk situation som har många skrämmande 
likheter med den som rådde när Himlaspelet började uppföras här i Leksand!

Föreningen vill med sitt jubileum inte bara uppmärksamma gångna år utan verkar inte framför 
allt för att det budskap som Rune Lindström så kraftfullt ”målade” ska föras vidare också till 
yngre och kommande generationer. Under fyra år har Himlaspelet som marionetteater byggt 
framtid. Denna version av spelet är skapad av marionetteaterns förgrundsgestalt i vårt land, 
Michael Meschke. Hans verk uppfördes första gången 1958 i Stockholm och lever nu vidare i 
Leksand, och vår kommun har blivit ett centrum för denna konstform.

Arbetet med marionetteatern har resulterat i ett aktivt samarbete med både grundskolan och 
Kulturskolan. En marionetteaterutbildning erbjuds idag barn och unga i Kulturskolans regi. 
Leksand har, till skillnad från övriga landet och med få undantag, så som Stockholm, 
Göteborg och Malmö, en alldeles en egen Marionetteaterensemble och är väldigt snart helt 
ensamma om en marionetteaterutbildning.
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Syfte
Föreningen Himlaspelet vill med genomförandet av spelets 80-årsjubileum lyfta fram en 
kulturskatt 

- som under alla dessa år varit en viktig del i det lokala kulturutbudet; 
- som haft stor och viktig betydelse för turismen i området; 
- och som framför allt generation efter generation satt fokus på den 

värdegrund som vårt samhälle bygger på.

Den pandemi som på olika sätt lamslog vårt samhälle under två år, gjorde det inte möjligt att 
genomföra jubileet under föregående år. Det hade annars sammanfallit väl med uppmärk-
sammandet av demokratin 100 år. Men regeringen har också i början av 2022, och samman-
lagt under tre år, gjort en kraftsamling för ”Demokratin 100 år – samling för en stark 
demokrati”. Och denna samhällets omistliga värdegrund är en central del av Himlaspelets 
budskap. 

Himlaspelet genomförs i sommar under vecka 27 och har generalrepetition tisdagen den 5 juli 
och premiär onsdagen den 6 juli i Sveasalen. Spelet uppförs sedan under torsdag, fredag och 
lördag kväll. 

Under veckan kommer ett antal andra aktiviteter, från kulturvandringar och bussturer i 
Himlaspelets spår till föreläsningar och dialoger om värdegrunden; allt för att lyfta fram 
Himlaspelets budskap och den omistliga värdegrund för vårt samhälle som den förmedlar. 

Ekonomi
En ekonomisk förutsättning för att under åren genomföra Himlaspelet har framför allt varit ett 
aktivt stöd från våra samarbetspartners och annonsörer i vårt programblad. De budgeterade 
biljettintäkterna täcker till ca 45% kostnaderna på ca 600 000 kronor.  

Ansökan
För att möjliggöra genomförande av Himlaspelet sommaren 2022 ansöker vi därför av 
Leksands kommun 

- att kommunen ställer upp som samarbetspartner, för att markera både
den betydelse Himlaspelet haft för kulturverksamheten i vår bygd under åttio 
år och den betydelse det har idag för ett aktivt värdegrundsarbete, inte minst 
bland yngre, kommande generationer; 

- och att kommunen beviljar ett ekonomiskt stöd på 100.000 kronor.

Kontakt
Ulf Gustavsson       Anders Back            Peter Cottino
Ordförande       Kassör            Styrelseledamot
Föreningen Himlaspelet

                  
             

www.himlaspelet.se
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Sammanträdesdatum

2022-04-19

Allmänna utskottet

Utdrag bestyrks

§ 48 Dnr 2022/382

Ansökan om bidrag till Folkmusikens Hus 
Stämmovecka

Beskrivning av ärendet

Folkmusikens hus har inkommit med en ansökan till Leksands och Rättviks 
kommuner om ett bidrag för att genomföra en så kallad stämmovecka. 

Man ämnar under vecka 27 genomföra en rad olika aktiviteter med 
folkmusiken som utgångspunkt. Ambitionen är att erbjuda ett brett spektrum 
av musik och stilar. Man planerar stämmor, konserter, bystugedanser, kurser 
med mera. 

För att kunna genomföra den planerade stämmoveckan behövs kommunalt 
engagemang. 

Sektorns/avdelningens bedömning

Ambitionen är att delvis fylla det tomrum som uppstått efter Musik vid 
Siljan och att skapa reseanledningar för en större grupp 
folkmusikintresserade. Rättviks kommun kommer inom kort att besluta om 
ett bidrag på 100 000 kronor till stämmoveckan. Bedömningen är att 
stämmoveckan har goda förutsättningar att lyckas med sina ambitioner och 
därmed bidra till besöksnäringen och den lokala handeln. 

Stämmoveckan skapar många arbetstillfällen för en grupp kulturutövare som 
drabbats hårt av pandemin. Södra Siljansbygden är ett nationellt centrum för 
traditionsmusik men saknar sedan några år tillbaka en organiserad 
sommarsatsning där stämmoveckan kliver in och vidareutvecklar det lokala 
kulturarvet. De planerade aktiviteterna har ett stort fokus på Leksand som 
arrangörsort.

Detta är ett engångsbelopp som beviljas för 2022. Eventuell vidare 
finansiering ska diskuteras med Folkmusikens Hus, regionen och Rättviks 
kommun efter återrapport om utfallet av stämmoveckan 2022.

Beslutsunderlag

Ansökan daterad 2021-01-28
Programförslag daterad 2022-03-04
Tjänsteutlåtande daterat 2022-03-29
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Sammanträdesdatum

2022-04-19

Allmänna utskottet

Utdrag bestyrks

Allmänna utskottets förslag för beslut i kommunstyrelsen

1. Bevilja bidrag enligt ansökan med 100 000 kronor för 2022.

2. Bidraget gäller under förutsättning att Rättviks kommun beviljar 
samma summa.

3. Stämmoveckan ska utvärderas. 

Beslutet skickas till

Kommunstyrelsen
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Datum

2022-03-29
Referens

Dnr 2022/382  

Kulturavdelningen 
Pär Ohlsson, 0247-802 40
par.ohlsson@leksand.se

Ansökan om bidrag till Folkmusikens Hus 
Stämmovecka

Beskrivning av ärendet

Folkmusikens hus har inkommit med en ansökan till Leksands och Rättviks 
kommuner om ett bidrag för att genomföra en så kallad stämmovecka. 

Man ämnar under vecka 27 genomföra en rad olika aktiviteter med 
folkmusiken som utgångspunkt. Ambitionen är att erbjuda ett brett spektrum 
av musik och stilar. Man planerar stämmor, konserter, bystugedanser, kurser 
med mera. 

För att kunna genomföra den planerade stämmoveckan behövs kommunalt 
engagemang. 

Sektorns/avdelningens bedömning

Ambitionen är att delvis fylla det tomrum som uppstått efter Musik vid 
Siljan och att skapa reseanledningar för en större grupp 
folkmusikintresserade. Rättviks kommun kommer inom kort att besluta om 
ett bidrag på 100 000 kronor till stämmoveckan. Bedömningen är att 
Stämmoveckan har goda förutsättningar att lyckas med sina ambitioner och 
därmed bidra till besöksnäringen och den lokala handeln. 

Stämmoveckan skapar många arbetstillfällen för en grupp kulturutövare som 
drabbats hårt av pandemin. Södra Siljansbygden är ett nationellt centrum för 
traditionsmusik men saknar sedan några år tillbaka en organiserad 
sommarsatsning där stämmoveckan kliver in och vidareutvecklar det lokala 
kulturarvet. De planerade aktiviteterna har ett stort fokus på Leksand som 
arrangörsort.

Detta är ett engångsbelopp som beviljas för 2022. Eventuell vidare 
finansiering ska diskuteras med Folkmusikens hus, regionen och Rättviks 
kommun efter återrapport om utfallet av Stämmoveckan 2022.

Finansiering

Finansieras via kommunstyrelsens budget för oförutsedda kostnader. 

Förslag till beslut

1. Bevilja bidrag enligt ansökan med 100 000 kronor.

Ange vilket beslutsunderlag som ska skickas med till politiken

Ansökan
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Leksands kommun

Datum

2022-03-29 Referens

Dnr 2022/382
Sida

2(2)

Programförslag 
Tjänsteutlåtande daterat 2022-03-29

Slutligt beslut expedieras (skickas) till

Kommunstyrelsen
Folkmusikens hus, Per Gudmundsson
Kulturchef, Pär Ohlsson
Sektorchef samhällsutveckling, Åke Sjöberg
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Stämmoveckan Leksand. Läget 2022-03-04

Under 1-10 juli 2022 så planerar vi just nu, tillsammans med olika aktörer i Leksand: 

Spelmansstämma 2/7 med Leksands musikverkstad

Samarbete med Alfvéngården 2/7

- Kurs på temat låtar som Alfvén inspirerades av, 1/7 på Alfvéngården

- Samordning med Leksands spelmansstämma

- Konsert med Sångsystrar (Sofia Sandén, Ulrika Bodén, Patrik Grundström (bas)) 8/7

Kurser

� Slagverkskurs med Tina Quartey 1-2/7

� Nybörjarkurs på fiol för barn med Maria Jonsson 1-2/7

� Leksands musikverkstad med Hoven Droven 1-2/7

� Ev ensemblekurs för vuxna

Konserter under planering

- Ale Möller i någon konstellation 9/7, gärna i Leksands kyrka

- Ævestaden, “nordisk folk med elektronik”, vinnare av kategorin Åpen klasse på Folkelarm 

2021

- Erik Arnberg med spelkamrater. Folkmusik i stråkkvartet-format genom historien. Lokal ej 

bestämd.

- Ev Olof Kennemark och Pers Alexander Olsson på Holen (trad. spelmansmusik)

Annat vi pratat om

� Därtill bystugedans i Lima bystuga samt annat i Skebergs bystuga

� Visscen i Siljansnäs, samarb med Lucas Stark och DalaPop?

Med reservation för ändringar och tillägg.
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Dalagatan 7 tel: +46 (0)248 797050 bankgiro: 5847-8744 
SE795 31  Rättvik kontakt@folkmusikenshus.se  

 

 
 
Rättvik 2021-01-28 
 

 
Rättviks och Leksands kommun 
 
 

 

 
 
Stämmoveckan tar vid där Musik vid Siljan slutade. Engagemanget, erfarenheten, 
mångfalden av scener, miljöer och nätverket av arrangörer och ideella krafter finns kvar. Det 
är Stämmoveckans bas! En förutsättning är också det stöd vi har av Kulturrådet, Region 
Dalarna, Rättviks och Leksands kommuner, folkbildning och ett aktivt föreningsliv.  
 
Stämmoveckans musikaliska profil är bred – musik som förhåller sig till folkmusiken och 
bygger broar mellan människor och genrer. Ett musikskapande som har gamla rötter, i 
barock och klassisk musiktradition och nu i modern konstmusik. Inom jazzen arbetar flera av 
de främsta musikskaparna med denna utgångspunkt. Spännande artister inom modern visa 
och pop rör sig i dessa gränsland. Ambitionen är också att kunna erbjuda internationella 
musiker – folkmusikvärlden är stor och brokig! 
 
2021 ansökte Folkmusikens hus om och beviljades projektutvecklingsmedel från Kulturrådet 
för år ett av ett tvåårigt projekt. Sommarens festival (v. 27) genomfördes i liten skala utifrån 
de begränsade förutsättningar som pandemin satte. Den var avsedd att etablera festivalen 
som begrepp och ge ett smakprov på innehållet. Inför år två planeras ett fullskaligt 
genomförande med ett större antal evenemang, stämmor, konserter, bystugedanser och 
kurser. 
 
Den huvudsakliga geografiska omfattningen för genomförandet är som i Musik vid Siljan, 
Rättviks och kommuner, men inkluderar även spelmansstämmorna Tobaksspinnarstämman i 
Nås och Delsbostämman, som i tid ligger i direkt anslutning till v. 27. Detta är också grunden 
för festivalnamnet. Stämmoveckan är ett inarbetat begrepp för folkmusik- och dansutövare 
och publik. 
 
Organisatoriskt genomförs festivalen i samarbete med Dalarnas spelmansförbund. 
Folkmusikens hus ansvarar för produktion och ekonomi.  
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Årets festival omsatte 726Kkr.  
 
Finansiering 

Kulturrådet, utvecklingsbidrag 154Kkr  
Region Dalarna 75Kkr 
Egeninsats FMH i form av löne-/hyreskostnader och verksamhetsmedel  400Kkr  
Dalarnas Spelmansförbund 20Kkr 
Intäkter entré och kursavgifter 77Kkr 
 
För år två har Region Dalarna beviljat 150Kkr 
 
En fullt genomförd festivalvecka med tillräcklig omfattning för att få genomslag och som 
väcker brett intresse kommer att omfatta en betydligt större finansiering. Diskussioner har 
förts sedan 2020 med kommunföreträdare om praktiska och ekonomiska frågor kring 
festivalen. Ett kommunalt engagemang ser vi som en förutsättning för ett långsiktigt 
genomförande av Stämmoveckan. Vi önskar därför en fortsatt dialog, i första hand om möjlig 
kommunal medfinansiering i ansökan till Kulturrådet för år två. Sista dag för ansökan är 17 
mars. 
 
För mer information, se hemsida: stammoveckan.se 
 
Med vänlig hälsning! 
 
Per Gudmundson 
Verksamhetschef Folkmusikens hus 
per.gudmundson@folkmusikenshus.se 
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Sammanträdesdatum

2022-04-19

Allmänna utskottet

Utdrag bestyrks

§ 51 Dnr 2022/332

Riktlinjer för informationssäkerhet

Beskrivning av ärendet

Enligt god praxis och rekommendationer från revisionen och MSB ska 
kommunen upprätta riktlinjer för informationssäkerhet. Syftet med 
riktlinjerna är att ge översiktlig information kring hur 
informationssäkerhetsarbete ska bedrivas i kommunen såväl som 
ansvarsförhållanden. Utifrån riktningen i riktlinjerna ska rutiner tas fram 
med mer specifika anvisningar.  

Sektorns/avdelningens bedömning

Det är nödvändigt att kommunen har riktlinjer för informationssäkerhet. Om 
det saknas kan det innebära en otydlighet i ansvarsförhållanden och riktning 
rörande informationssäkerhetsarbetet i Leksands kommun och leda till sämre 
informationssäkerhet. 

Beslutsunderlag

Tjänsteutlåtande  - Riktlinjer för informationssäkerhet i Leksands kommun, 
2022-03-14

Riktlinjer för informationssäkerhet i Leksands kommun. 

Allmänna utskottet förslag för beslut i kommunstyrelsen

1. Anta riktlinjer för informationssäkerhet i Leksands kommun. 

Beslutet skickas till

Informationssäkerhetssamordnare Andrew Tutt-Wixner 
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Datum

2021-03-14
Referens

Dnr 2022/332  

Administrativ service
Andrew Tutt-Wixner, 0247-801 01
andrew.tutt-wixner@leksand.se

Riktlinjer för informationssäkerhet i Leksands kommun

Beskrivning av ärendet

Ärendet initierats av informationssäkerhetssamordnaren Andrew Tutt-
Wixner den 2022-03-11. 

Enligt god praxis och rekommendationer från revisionen och MSB ska 
kommunen upprätta riktlinjer för informationssäkerhet. Syftet med Riktlinjer 
för informationssäkerhet är att ge översiktlig information kring hur 
informationssäkerhetsarbete ska bedrivas i kommunen såväl som 
ansvarsförhållanden. Utifrån riktningen i detta dokument ska rutiner tas fram 
med mer specifika anvisningar.  

Förvaltningens bedömning

Det är nödvändigt att kommunen har riktlinjer för informationssäkerhet. Om 
det saknas kan det innebära en otydlighet i ansvarsförhållanden och riktning 
rörande informationssäkerhetsarbetet i Leksands kommun och leda till sämre 
informationssäkerhet. Det skulle troligtvis även leda till synpunkter vid en 
revision.

Finansiering

Ärendet medför inga kostnader

Förslag till beslut

1. Föreslå kommunstyrelsen att anta styrdokumentet Riktlinjer för 
informationssäkerhet i Leksands kommun. 

Ange vilket beslutsunderlag som ska skickas med till politiken

Tjänsteutlåtande  - Riktlinjer för informationssäkerhet i Leksands kommun, 
2022-03-14

Riktlinjer för informationssäkerhet i Leksands kommun. 

Slutligt beslut expedieras (skickas) till

Informationssäkerhetssamordnaren Andrew Tutt-Wixner för vidarebefordran 
till berörda.
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Titel
Riktlinjer för informationssäkerhet i Leksands kommun

Datum
2022-03-11

Ansvarig
Administrativ service

Uppdateras 
2026-03-11

Beslutad
Kommunstyrelsen

Datum

Vad innebär informationssäkerhet?
Informationssäkerhet är de åtgärder som vidtas för att hindra att information läcker ut, 
förvanskas eller förstörs och för att informationen ska vara tillgänglig när den behövs. Det 
handlar om att skydda information från interna och externa hot såväl som olyckshändelser 
för att säkerställa verksamhetens kontinuitet och medborgarnas integritet. 

Informationen som ska skyddas kan exempelvis vara tryckt på papper, vara lagrad 
elektroniskt, överföras med e-post eller yttras i en konversation.

Möjliga säkerhetsåtgärder är att införa en viss policy, rutin, process, organisationsstruktur 
eller olika mjuk- och hårdvarufunktioner. Informationssäkerhetsarbete innebär kontinuerlig 
granskning och förbättring av organisationens informationshantering. 

Som stöd för arbete med informationssäkerhet finns standarderna i ISO/IEC 27000-serien.

Vad är riktlinjer för informationssäkerhet?
Dessa riktlinjer syftar till att konkretisera kommunens viljeyttring i sin 
informationssäkerhetspolicy. Detta ske genom att ge ansvariga och enskilda medarbetare 
mer specifik vägledning om strukturer, regler och rutiner relaterad till informationssäkerhet. 

Målet för kommunernas informationssäkerhetsarbete är att systematiskt arbeta med att 
skydda verksamhetens information anpassat efter skyddsvärde, risk, kostnad och lagkrav. 
Dokumentet är en integral del av kommunens systematiska säkerhetsarbete. 

Omfattning 
Dessa riktlinjer gäller för all verksamhet inom Leksands kommunkoncernen och omfattar 
alla informationstillgångar som hanteras. Alla användare - anställda, extern personal, 
förtroendevalda - som hanterar information i verksamheten omfattas av dessa riktlinjer och 
instruktioner. Med informationstillgång avses all information och resurser som hanterar den, 
som är av värde för organisationen. 
Avgränsning; 
Information som hanteras enligt Säkerhetsskyddslagen är undantagen i denna riktlinje.

Exempel på informationstillgång är:  
� information (databas, metodik, dokument) 
� program (applikation, operativsystem) 
� tjänster (kommunikationstjänst, abonnemang, internetförsörjning) 
� fysiska tillgångar (dator, datamedier, lokala nätverk) 

Systematiskt informationssäkerhetsarbete
Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) erbjuder ett metodstöd som 
kommunen använder sig av. Det är ett hjälpmedel för att kunna planera och följa upp 

��



informationssäkerhetsarbetet och ska leda till ständiga anpassningar och förbättringar för att 
skydda information på önskad nivå med en tydlig styrning.

Metodstödet hjälper till med att implementera ett systematiskt informationssäkerhetsarbete 
enligt den etablerade internationella standardserien ISO 27000. Det hjälper organisationen 
att upprätta, införa, underhålla och ständigt förbättra sitt LIS enligt ISO 27001. Ett LIS är ett 
begrepp för ett systematiskt arbete med informationssäkerhet och innefattar allt från 
styrande dokument till metodik. Den här riktlinjen är en del av ett LIS och innehåller regler 
enligt ISO standarder och enligt MSB:s rekommendationer.

Återrapportering av informationssäkerhetsarbete 
Minst en gång om året ska informationssäkerhetssamordnaren rapportera till 
kommunledningen kring status på kommunens informationssäkerhetsarbete. 

Klassificering av information
Alla kommunens system och informationstillgångar ska klassificeras enligt SKR:s KLASSA 
modell. Klassificeringen ska revideras periodvis enligt plan för att säkerställa att den hålls 
aktuell och att förbättringsarbete sker enligt plan.
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Informationsklassning av information är en förutsättning exempelvis vid upphandling och 
idrifttagning av nya system, införande av e-tjänster mm. Det är även en viktig komponent i 
kommunens dataskyddsarbete. Klassning ska även göras för processer som inte omfattas av 
systemstöd (exempelvis hantering av specifika slags dokument i Office paketet). Kommunens 
informationssäkerhetsarbete leds av informationssäkerhetssamordnaren. 

Informationssäkerhetsklassningar kan omfattas av sekretess och ska hanteras med 
försiktighet.

Arbetet förs via verktyget KLASSA och innebär kartläggning av känsligheten av 
verksamhetens information utifrån fyra faktorer; 

� Tillgänglighet – Att information är tillgänglig för (rätt) användare. 
� Riktighet – Att information är tillförlitlig, korrekt och fullständig. 
� Konfidentialitet – Till vilken del information behöver åtkomstbegränsas. 
� Spårbarhet – Att vi ska kunna spåra vem har behandlat material och vad de har gjort. 

Konsekvenser för brister i dessa faktorer beskrivs utifrån skalan; 
� Nivå 1 – Ingen, försumbar eller måttlig skada 
� Nivå 2 – Betydande skada 
� Nivå 3 – Allvarlig skada 
� Nivå 4 – Skada för rikets säkerhet som inte endast är ringa (få inte klassificeras i 

KLASSA) Denna slags information få inte hanteras av obehörig personal. 

Vilken slags information innefattas av informationssäkerhetsnivåerna?

Nivå 0 - 1 

� Endast allmänna offentliga handlingar. Systemet är avsett för bred 
spridning/publicitet. Den enskilde kan själv ansvara för riktigheten av inmatade 
uppgifter.

� Information som efter prövning enligt Offentlighets- och sekretesslagen är helt 
offentlig och skall utan ersättning kunna publiceras på webbplats.

� Innehåller inga andra personuppgifter än namn, adress, telefonnummer, e-postadress 
och/eller personuppgifter i ostrukturerad form.

Nivå 2

� Information som normalt inte innehåller sekretesskyddade uppgifter, men som ändå 
inte är avsedd för spridning till obehöriga.

� Information avsedd för egen personal.
� Information innehållande personuppgifter kan innehåller integritetskänsliga men ej 

känsliga.
� Kan vara bevärande för verksamheten vid incident.
� System innehållande icke diarieförda handlingar som kan vara sekretess enligt OSL 

men som ej bedömts ännu.

Nivå 3

� Information som påverkas av lagkrav hänförbara till visst verksamhetsområde, till 
exempel patientdatalagen eller socialtjänstlagen.

� Känsliga personuppgifter och information som omfattas av sekretess och är 
betydande.

� Sekretessbedömning har gjorts av informationen och tystnadsplikt råder.
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� System med skyddade personuppgifter eller som kan komma att innehålla skyddade 
personuppgifter. Skyddade personuppgifter är en samlingsrubrik för de olika 
skyddsåtgärderna sekretessmarkering, kvarskrivning och fingerade personuppgifter.

NIS-direktivet 
NIS-direktivet ställer krav på säkerhet i nätverk och informationssystem. Reglerna omfattar 
leverantörer av samhällsviktiga tjänster, samhällsviktig verksamhet och vissa digitala 
tjänster. Samhällsviktiga tjänster är tjänster som är viktiga för att upprätthålla kritiskt 
samhällelig eller ekonomisk verksamhet. Följande verksamheter påverkas av direktivet;

� Digital infrastruktur
� Hälso- och sjukvård
� Leverans och distribution av dricksvatten
� Transport
� Energi 

Informationshantering som påverkas av NIS måste anmälas av berörd verksamhet till 
respektive tillsynsmyndighet. Särskild hänsyn tas gällande informationssäkerhetsåtgärder. 
Särskilda rutiner gäller för hantering av NIS-incident. 

Säkerhetsskyddslagen: Information faller under Säkerhetsskyddslagen få inte hanteras av 
obehöriga. 

Risk och sårbarhetsanalyser samt eventuell konsekvensutredning
För system/informationstillgångar med klassning högre än nivå 2 på någon punkt ska en risk 
och sårbarhetsanalys tas fram. Detta ska revideras periodisk eller vid större förändringar. 
Risk och sårbarhetsanalysen utförs av systemförvaltare på uppdrag av systemägare och 
skickas till kommunens informationssäkerhetssamordnare. I de fall som brister uppdagas i 
analysen ska en åtgärdsplan tas fram och följas upp efter 6 månader. Risker som avses vara 
allvarliga åtgärdas omgående.
Ifall en behandling av personuppgifter bedöms vara hög risk ska en konsekvensutredning 
övervägas (se rutin för konsekvensutredning).  

För informationstillgångar med höga skyddskrav avseende tillgänglighet behövs en 
beredskap för att hantera avbrott. Vid höga tillgänglighetskrav ska det säkerställas att avbrott 
minimeras. Tester för att säkerställa minimalt avbrott behöver göras periodisk.
 

� Kontinuitetsplaner ska finnas för alla kritiska system och IT-resurser gäller även 
verksamheter som är berörda. Syftet med detta är att verksamheten ska kunna driva 
kritisk verksamhet även vid långvarig driftstörning. Berörd verksamhet ansvarar för 
framtagning av kontinuitetsplaner.  

� Övning och testning av kontinuitetsplaner ska genomföras och utvärderas 
regelbundet för att ständigt förbättra förmågan att vidmakthålla en fungerande 
verksamhet. 

� Kontinuitetsplaner ska vara kända för de som ingår i aktiviteterna samtidigt som de 
har ett högt skyddsvärde avseende konfidentialitet och ska inte komma obehöriga 
tillhanda. 

� Systemägaren ansvarar för att kontinuitetsplanen tas fram och hålls uppdaterad.
� IT-avdelningen ska ha hanteringsplaner för teknisk hantering av driftstörningar.  

Systemägaren ska ställa krav på leverantör av system, infrastruktur och drift som motsvarar 
klassningsvärdet av informationen. Det innebär exempelvis att verksamheten bestämmer vad 
som är acceptabla avbrottstider (i relation till kostnad) och ställa sedan krav utifrån detta. 

Regler och rutiner gällande personal 
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� Medarbetare ska få regelbunden utbildning om informationssäkerhet och för rutiner 
kring de resurser personen ska arbeta med. 

� Behörigheter ska ges och tas bort utifrån medarbetarens nuvarande roll. 
� Se separat rutin kring onboarding och offboarding för mer information.  

Roller och ansvar  
Informationssäkerhetssamordnare ansvarar för;

� Att kommunens Informationssäkerhetspolicy och Riktlinjer för informationssäkerhet 
hålls uppdaterade. 

� Att utveckla och förvalta rutiner vägledningar och annat stödmaterial inom ämnet.
� Kompetensförsörjning och att öka informationssäkerhetsmedvetandet inom 

kommunen. 
� Att ge stöd till verksamheterna i frågor som rör informationssäkerhet. 
� Tillsyn och uppföljning av informationssäkerheten.
� Omvärldsbevakning inom informationssäkerhetsområdet.
� Återrapportering av kommunens systematiska informationssäkerhetsarbete till 

ledningsgruppen en gång per år. Oftare om särskilda skäl finns.
� Ansvarar för framtagning och revidering av Informationssäkerhetsincident process.

Leverantör av IT-tjänster (internt IT-avdelningen eller extern leverantör) ansvarar för; 
� Säkerheten i IT-miljö. 
� Att system, IT-infrastruktur och verktyg motsvarar verksamheters krav, legala krav 

samt informationssäkerhetspolicyn och riktlinjerna för informationssäkerhet. 
� Ansvarar för återställning och återläsning vid incidenter. Kvalitetssäkring av 

backuper ingår i detta ansvar. 

Systemförvaltare ansvarar för; 
� Att säkerhetskraven verkställs i den tekniska miljön med stöd från exempelvis IT-

avdelningen eller leverantör av systemet.
� Vid behov framtagning av risk och sårbarhetsanalyser.  

Systemägare ansvarar direkt eller genom delegation för; 
� Att all informationshantering inom den egna verksamheten sker i enlighet med lagar 

och fastställda styrdokument. 
� Att informationstillgångarna i verksamheten är identifierade och samlade i en 

förteckning, med utsedda systemförvaltare som ansvarar för att vidta nödvändiga 
skyddsåtgärder. 

� Att fatta beslut om inriktning och resurser och säkerställer att det finns rätt 
kompetens i den egna organisationen. 

� Att alla i verksamheten som hanterar information har ett säkerhetsmedvetande och 
tillräcklig kunskap för att bra informationssäkerhet kan uppnås.

� Att informationssäkerhetsklassning av tillgångar sker och Riktlinjer för 
informationssäkerhet följs. 

� Att det i förekommande fall finns dokumenterade rutiner för hantering och revision 
av loggar. 

� Att det finns dokumenterade rutiner för hantering av behörigheter. 
� Att kravställa leverantör av IT-tjänster utifrån informationssäkerhetsklassningen. 

Detta innebär exempelvis kravställning rörande korrekta backupfrister.
� Att kontinuitetsplanen tas fram och hålls uppdaterad.

Medarbetare ansvarar för; 
� Att följa de styrdokument som finns.
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� Att vara uppmärksam på brister och incidenter rörande informationssäkerhet och att 
rapportera dessa till närmsta chef, IT-enhetens helpdesk eller till 
informationssäkerhetssamordnaren. Hänvisa till incidenthanteringsprocess. 

Ansvar i projekt 
� Utsedd projektägare säkerställer att säkerhetsfrågorna beaktas och ansvarar för 

fastställande av säkerhetsnivå i projektet. 
� Projektledaren tillsammans med styrgrupp ansvarar för informationssäkerheten 

beaktas och efterlevs under hela projekttiden.

Kommunchef ansvarar för; 
� Att informationssäkerhetsarbetet bedrivs enligt styrdokumenten.

Kommunstyrelsen 
� Har det yttersta ansvaret för kommunens informationssäkerhet.

Upphandling av system 
� Informationen och den tilltänkt funktionalitet av systemet ska 

informationssäkerhetsklassificeras (i KLASSA) i samband med kravställning för 
upphandling.

� Utifrån riskprofilen ska en risk- och sårbarhetsanalys tas fram samt eventuellt 
konsekvensutredning. 

� Tjänsteavtalet skickas till Informationssäkerhetssamordnaren och IT-chefen för 
översyn innan den tecknas.  

� Informationssäkerhetsklassning i KLASSA verifieras mot det levererade systemet före 
drifttagning.  

Informationssäkerhetsincidenter (gäller även NIS-incidenter)
Informationssäkerhetsincidenter definieras som oavsiktliga eller avsiktliga händelser och 
risker som påverkar eller kan komma att påverka säkerheten negativt för kommunens 
informationstillgångar. Incidenter kan även vara förlust av dator eller lagringsmedia. Mer 
information kan lämnas av verksamhetens informationssäkerhetssamordnare.

Exempel på sådana incidenter är; 
� Brott mot sekretessen
� Allvarliga driftavbrott 
� Skadlig kod eller programvara 
� Dataintrång eller obehörigt användande av information 
� Obehöriga har fått tillträde till kommunens lokaler 
� Dokument, till exempel publika rapporter, har ändrats felaktigt eller utan behörighet 
� Infektion av virus eller annan skadlig kod 
� Information som borde ha funnits arkiverad har försvunnit 
� Dator, usb-minnen, mapp, mobiltelefon eller annan informationsbärare exempelvis 

glöms bort på allmän plats eller stjäls. 
� IT-resurser missbrukas av medarbetare eller externa personer

Informationssäkerhetsincidenter ska anmälas till kommunens 
informationssäkerhetssamordnare och IT-helpdesk. För ytterligare information om anmälan 
och arbetssättet se separat rutin.

Förteckning av systemägare och systemförvaltare
Systemägare, systemförvaltare och driftansvarig ska förtecknas för varje informationstillgång 
Förteckningen tillhandahålls av IT-avdelningen som en del av kommunens 
systemförvaltningsmodell. 
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Autentisering
Det är viktigt att lämpliga skyddsåtgärder finns för autentisering gällande inloggning till 
system. Informationssäkerhetsklassningen ge vägledning till lämpliga säkerhetsåtgärder 
enligt LoA standarden. Vid klassificering över nivå 2 gällande konfidentialitet ska 2 
faktorsinlogging övervägas.   

Användning av nya programvaror 
Regler och rutiner kring användning av nya programvaror finns som extern rutin. 

I datorer, telefoner och andra verktyg som kommunen tilldelat medarbetare bör inte program 
installeras på de som i privata syften. 

Användarkonton och behörigheter
Användarkonton ska vara unika och personliga gällande både säkerhet och spårbarhet. 
Användning av delade konton ska endast tillåtas om de anses vara nödvändiga för 
verksamhet eller av operativa skäl och ska då vara godkänt och dokumenterat. 

Konton som inte är aktuella längre ska inaktiveras. Rutin för att identifiera och inaktivera 
överflödiga konton ska finnas. 
 
Behörighetsstyrningen ska leda till att medarbetare få tillgång till den information de 
behöver både när det gäller tillgång till system, nätverksutrustning och arkivutrymmen. 
Grundprincipen för behörighet ska baseras på vilken information användare behöver för att 
kunna utföra sina arbetsuppgifter. Olika roller som använder ett system kan ha olika behov 
av information och ska därför ha olika typer av behörigheter eller s.k. åtkomstprofiler. En 
förutsättning för rätt behörighetstilldelning är att informationen är strukturerad och klassad 
så att rätt åtkomstregler kan upprättas. 

Inom vissa roller och speciella situationer kan en annan behörighetsstyrning tillämpas, 
exempelvis regelstyrd åtkomstkontroll, där regler säger att man inte får ta del av information 
som inte rör ens arbetsuppgifter. Sådan åtkomstkontroll måste kompletteras med funktioner 
för uppföljning, övervakning och loggning. Detta ska påverka användarna så att dessa 
avhåller sig från otillåtna men tekniskt möjliga operationer i ett system. 

Systemägare bestämmer vilka som ska få tillgång till system. Verksamhetens art och dess 
krav på informationens konfidentialitet och riktighet, tillsammans med legala krav som lagar, 
föreskrifter och avtal, styr hur behörigheterna ska se ut. För externa användare gäller att 
tilldelning av åtkomst, utöver de regler som gäller all åtkomsttilldelning även ska vara 
tidsbegränsad för endast den tiden som behövs för att utföra uppgiften samt föregås av 
sekretessavtal.

Det ska finnas en process eller rutiner för periodisk granskning av behörigheter. Den rutinen 
ska innehålla hantering av beställning, ändring, borttagning och kontroll av behörigheter och 
rättigheter. Förändringar i användares roller måste återspeglas i behörighetshanteringen, till 
exempel när användare får andra arbetsuppgifter eller avslutar sin anställning. 

Loggkontroll 
Utifrån behov att erhålla spårbarhet och att exempelvis möjliggöra incidentutredningar samt 
för att upptäcka avvikelser från legala eller interna regelverk bör system övervakas och loggas 
avseende användaraktiviteter, programmatiska triggade automationsaktiviteter, avvikelser, 
fel och informationssäkerhetshändelser. Detta är särskilt viktigt, och obligatoriskt, om system 
hanterar information med höga skyddskrav eller om regelstyrd behörighetshantering 
används i stället för teknisk dito. Då loggning används ska det finnas processer eller rutiner 
för dess hantering. Sådana ska innefatta hur loggning går till, hur loggar skyddas mot 
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manipulation och obehörig åtkomst, hur länge de sparas och hur de granskas. Huruvida 
loggkontroll ska utföras framgår i informationsklassningen i KLASSA. 

Backuper
Informationstillgångar ska förses med lämpliga backuprutiner. Det är verksamhetens och i 
förlängning systemägarens ansvar att se till att backuprutiner kravställs av leverantören av 
IT-tjänst. Man kan inte ta för givet att de standardinställningarna är lämpliga för 
verksamhetens behov. Informationssäkerhetsklassningen är ett bra underlag för framtagning 
av dessa rutiner. 

Verksamheten ska bedöma hur ofta backuper ska tas och hur länge de ska bevaras och sedan 
kravställa att deras leverantör av IT-tjänster uppfyller detta.  

Det finns en viktig skillnad mellan säkerhetskopiering och spegling (redundans). Den
sistnämnda ger enbart ett skydd för tillgänglighet och inte riktighet, eftersom informationen 
är identisk vid spegling vilket innebär att eventuell felaktig information då återfinns på båda
ställen. Säkerhetskopiering och spegling är tillsammans nödvändiga skyddsåtgärder för IT 
resurser med krav på både riktighet och tillgänglighet.

Säkerhetskopior ska lagras geografiskt åtskilt från originalmaterialet för att skydda från 
fysiska incidenter och katastrofer som till exempel brand och översvämning. Säkerhetskopior  
och återläsning av dito ska testas regelbundet för att säkerställa att återläsning fungerar som 
avsett.

Lösenord 
Lösenordet ska utformas enligt separat rutin.  

Internetuppkoppling
I första hand kommunens internetuppkoppling, i andra hand annat WIFI via VPN i tredje 
hand uppkopplad via mobilt internet. Aldrig publika WIFI utan VPN.  

Att låsa datorn
Medarbetare ska låsa datorn när de inte befinner sig i samma rum.  

Molntjänster
Molntjänster kan användas i de lägen där det är lämpligt. Utgå ifrån 
informationssäkerhetsklassning. Molntjänster är oftast direkt olämpliga när det gäller 
känsliga personuppgifter eller sekretessinformation. I de fallen bör en särskild prövning 
göras. Information som gäller Sveriges säkerhet ska inte lagras i molntjänster.  

Molnlagring här innebär att informationen lagras på en leverantörs servrar i stället för 
kommunens egna. Molnlagring kan vara en lämplig och säker lösning eftersom det finns stor 
möjlighet att specificera lösningen för att möta nästan alla säkerhetskrav vi som kommun 
har, höga som låga. Vi kan till exempel komma fram till att det är en lämplig lösning att lagra 
okänsligt data på ospecifika servrar runt om i Europa. Eller välja att lagra känsligare data hos 
en leverantör på en specifik plats med högre säkerhetskrav. 

Det finns flera fördelar kring molnlagring;

� Det avlastar IT-personalen rörande hantering av servrar och uppdateringar.
� Det kan innebära bättre säkerhet och redundans än in-house lagring.
� Det kan innebära tillgång till större utbud av leverantörer.

Krav kring molnlösningar sker på en fall-till-fall-basis. För att kunna ställa krav på 
molnlagring (och även lagring hos IT) måste verksamheten ha gjort dessa saker; 
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� Stämt av med IT
� Sett över GDPR krav (göras tillsammans med Dataskyddsombudet).
� Klassat informationen enligt KLASSA modellen (utförs tillsammans med 

Informationssamordnaren).

Säkerhetsuppdateringar
Kritiska säkerhetsuppdateringar ska installeras skyndsamt. 

Säkra utrymmen 
Om en informationstillgång har högt skyddsvärde ska den skyddas med extra säkerhetskrav 
enligt MSB:s rekommendationer om fysisk informationssäkerhet. Hit hör till exempel 
serverrum, rum med switchar och annan kommunikationsutrustning samt utrymmen där 
känslig information hanteras. 

Platser/byggnader bör vara fysiskt starka och tak, väggar och golv av solid konstruktion. Yttre 
dörrar skyddas på lämpligt sätt mot obehörig passage. Dörrar och fönster låses när de är 
obevakade och för fönster på marknivå kan yttre skydd övervägas (gällande skydd mot både 
inträde och insyn). Inträde till dessa utrymmen ska loggas. 
Viktiga anläggningar bör placeras så att inte allmänheten kan få tillgång dit. I förekommande 
fall bör byggnader vara diskreta och inga tecken ska synas på att informationsbehandling 
finns där. 

Lämplig åtkomstkontroll behöver införas, som till exempel tvåfaktorsautentisering med 
passerkod och hemlig PIN-kod till vissa utrymmen. Endast behörig personal får tillträde till 
områden där säkerhetskrav finns. Personal ska bara känna till säkra utrymmen och 
aktiviteter där, baserat på vad de behöver känna till. Det ska finnas dokumenterat vem som 
ges tillträde för att arbeta i säkra utrymmen. Extern servicepersonal ska beviljas begränsat 
tillträde bara när det behövs. Tillträde ska godkännas och övervakas, regelbundet granskas 
och återkallas vid behov.
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Sammanträdesdatum

2022-04-19

Allmänna utskottet

Utdrag bestyrks

§ 52 Dnr 2022/56

Inbjudan till medfinansiering Leader 2023 - 2030

Beskrivning av ärendet

Leksands kommun tillsammans med Borlänge, Falun, Gagnef, Malung-
Sälen, Mora, Orsa, Rättvik, Vansbro och Älvdalens kommuner har sedan 
2016 ingått i Leader Dalälvarnas utvecklingsområde. 

Leksands kommuns andel av medfinansieringen i projektet har varit:
- 2016–2022: 2 698 979 kronor uppdelat på 7 år, d.v.s. 385 568 kronor per år
- 2023–2024: 724 100 kronor uppdelat på 2 år, dvs 362 050 kronor per år.  
  Beviljat KS 2021-06-16 §74

Sammanlagt har Leksands kommun genom tidigare beslut medfinansierat 
Dalarnas Utvecklingsområde med 3 423 079 kronor. 

Ett erbjudande finns nu att ingå i Leaderområde 2023–2030 för att stimulera 
utveckling av landsbygden i EU:s medlemsländer. Syftet med Leader är att 
genom finansiering av projekt stimulera aktörer såsom föreningar, företag i 
samverkan, organisationer och kommuner att utveckla idéer som främjar 
utveckling och skapar arbetstillfällen på landsbygden. 

En viktig del är kommunernas obligatoriska medfinansiering, genom den kan 
godkända projekt finansieras fullt ut, vilket underlättar för projektägare att 
kunna genomföra sina idéer. 

Förslaget till strategi bygger på Dalastrategin och befintliga planer inom 
varje kommun. Förslaget till övergripande vision lyder: ”En tilltalande 
landsbygd där samarbete lönar sig och nyfikenhet ska ge en hållbar tillväxt 
på djupet.” För att följa visionen och nå uppsatta mål föreslås att insatserna 
skall riktas till tre insatsområden

1. Livsmiljöer och lokalt engagemang 

2. Digitalisering, infrastruktur och service 

3. Hållbart näringsliv och en livskraftig landsbygd
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Sammanträdesdatum

2022-04-19

Allmänna utskottet

Utdrag bestyrks

Sektorns/avdelningens bedömning

Möjligheten att skapa tillväxt, utveckling och förnyelse genom samordnade 
insatser är bra. För att realisera enskilda projekt är finansieringen direkt 
avgörande om de ska bli verklighet eller inte. Genom DUO har sammantaget 
betydande belopp tillskapats för att finansiera olika projekt fördelade i de tio 
kommunerna.

Med delaktighet, transparens, förankring, kommunikation och 
återrapportering föreslås en medfinansiering med 2 699 000 vilket motsvarar 
539 800 årligen under perioden 20225-2029.

Beslutsunderlag

Tjänsteutlåtande daterat 2022-03-30
Bilaga 1. Erbjudande om deltagande i Leaderperiod 2023–2030
Bilaga 2. Lokal utvecklingsstrategi för Dalälvarnas utvecklingsområde -  
sammanfattning

Allmänna utskottets förslag för beslut i kommunstyrelsen

1. Att ingå i Leaderområdet 2023 – 2030 genom medlemskap och 
finansiering i den ideella föreningen (under förutsättning att övriga 
nio kommuner deltar).

2. Medfinansiering sker med högst 2 699 000 kronor att utbetalas med 
en femtedel under åren 2025–2029.
Medfinansiering för åren 2023–2024 är tidigare beslutat.

3. Medfinansiering för perioden 2025–2029 ska arbetas in i 
budgetarbetet för perioden.

Beslutet skickas till

Kommunstyrelsen
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Datum

2022-03-30
Referens

Dnr 2022/56  

Sektor Samhällsutveckling
Per Strid, 0247-80 000
Per.strid@leksand.se

 

Medfinansiering av Dalarnas Utvecklingsområde

Beskrivning av ärendet

Leksands kommun tillsammans med Borlänge, Falun, Gagnef, Malung-
Sälen, Mora, Orsa, Rättvik, Vansbro och Älvdalens kommuner har sedan 
2016 ingått i Leader Dalälvarnas utvecklingsområde med. Leksands 
kommuns andel av medfinansieringen i projektet har varit:
2016–2022: 2 698 979 kronor uppdelat på 7 år, d.v.s. 385 568 kronor per år
2023–2024: 724 100 kronor uppdelat på 2 år, dvs 362 050 kronor per år. 
Beviljat KS 2021-06-16 §74, dnr 2021/298.

Sammanlagt har Leksands kommun genom tidigare beslut medfinansierat 
Dalarnas Utvecklingsområde med 3 423 079 kronor. 

Totalt medfinansierar ingående kommuner projektet med 33 procent av totalt 
av Dalarnas Utvecklingsområdes beviljade projektmedel.

Ett erbjudande finns nu att ingå i Leaderområde 2023–2030 för att stimulera 
utveckling av landsbygden i EU:s medlemsländer. Syftet med Leader är att 
genom finansiering av projekt stimulera aktörer såsom föreningar, företag i 
samverkan, organisationer och kommuner att utveckla idéer som främjar 
utveckling och skapar arbetstillfällen på landsbygden. En viktig del är 
kommunernas obligatoriska medfinansiering, genom den kan godkända 
projekt finansieras fullt ut, vilket underlättar för projektägare att kunna 
genomföra sina idéer. Förslaget till strategi bygger på Dalastrategin och 
befintliga planer inom varje kommun. Förslaget till övergripande vision 
lyder: ”En tilltalande landsbygd där samarbete lönar sig och nyfikenhet ska 
ge en hållbar tillväxt på djupet.” För att följa visionen och nå uppsatta mål 
föreslås att insatserna skall riktas till tre insatsområden

1. Livsmiljöer och lokalt engagemang 

2. Digitalisering, infrastruktur och service 

3. Hållbart näringsliv och en livskraftig landsbygd

Sektorns/avdelningens bedömning

Möjligheten att skapa tillväxt, utveckling och förnyelse genom samordnade 
insatser är bra. För att realisera enskilda projekt är finansieringen direkt 
avgörande om de ska bli verklighet eller inte. Genom DUO har sammantaget 
betydande belopp tillskapats för att finansiera olika projekt fördelade i de tio 
kommunerna.
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Med delaktighet, transparens, förankring, kommunikation och 
återrapportering föreslås en medfinansiering med 2 699 000 vilket motsvarar 
539 800 årligen under perioden.

Finansiering

Vi avsätter 2 699 000 kr totalt i budget under 2025–2029 för att årligen 
utbetalas med 539 800 kr.

Förslag till beslut

1. Att ingå i Leaderområdet 2023 – 2030 genom medlemskap och 
finansiering i den ideella föreningen (under förutsättning av att 
övriga nio kommuner deltar).

2. Medfinansiering sker med högst 2 699 000 kronor att utbetalas med 
en femtedel under åren 2025–2029, Medfinansiering för åren 2023–
2024 är tidigare beslutat.

3. Medfinansiering för perioden 2023-2025 ska arbetas in i 
budgetarbetet för perioden.

Ange vilket beslutsunderlag som ska skickas med till politiken

Bilaga 1. Erbjudande om deltagande i Leaderperiod 2023–2030
Bilaga 2. Lokal utvecklingsstrategi för Dalälvarnas utvecklingsområde -  
sammanfattning

Slutligt beslut expedieras (skickas) till

Kommundirektör Caroline Smitmanis Smids
Sektorchef Åke Sjöberg
Ekonomichef Ann-Charlotte Zackrisson
Näringslivschef Per Strid
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Sändlista

ERBJUDANDE OM DELTAGANDE I LEADERPERIOD 2023 – 2030

Leader – ett europeiskt projekt för utveckling av landsbygden

Leader är ett europeiskt projekt för att stimulera utveckling av landsbygden i EU:s 
medlemsländer. För närvarande pågår den fjärde Leaderperiod som Sverige deltar i. 

Syftet med Leader är att genom finansiering av projekt stimulera aktörer såsom föreningar, 
företag i samverkan, organisationer och kommuner att utveckla idéer som främjar utveckling 
och skapar arbetstillfällen på landsbygden.

Det är Jordbruksverket som administrerar Leader genom att förmedla medel från EU och 
staten till projekt som prioriterats av den lokala Leaderstyrelsen och fastställts av 
Jordbruksverket. En viktig del är kommunernas obligatoriska medfinansiering. Genom den 
kan godkända projekt finansieras fullt ut, vilket underlättar för projektägare att kunna 
genomföra sina idéer. Kommunerna blir genom medfinansiering en aktiv part som själva kan 
driva projekt och i sin rådgivning aktivt förmedla kontakter med Leaderområdet. Leader kan
inte finansiera projekt som ligger inom kommunernas ordinarie verksamhetsområden och inte 
heller projekt som åtnjuter statsstöd.

Leaderområdets strategi skall stämma överens med nationella, regionala och kommunala 
utvecklingsplaner såsom exempelvis översiktsplaner. Styrande för strategin är också 
kriterierna för Leader i Europeiska Jordbruksfonden.

Leaderområden förvaltas av en ideell förening. Föreningens uppgift är att stödja projektägare 
vid ansökan, uppföljning under projekttiden och vid slutredovisning. Föreningens styrelse är 
sammansatt som en Local Action Group (LAG) med representanter från offentlig och ideell
sektor samt från företagssektorn. 
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Ny Leader-period

Under sommaren och hösten 2021 förklarade de 10 kommunerna inom nuvarande 
Leaderområdet ”Dalaälvarnas utvecklingsområde, DUO”�att de står bakom arbetet med att ta 
fram och skriva en lokal utvecklingsstrategi för ett nytt tänkt utvecklingsområde.

Ett förslag till strategi är nu framtagen av kansliet för nuvarande DUO. Strategin har 
diskuterats i styrelsen för DUO.

För att ett nytt utvecklingsområde skall kunna bildas och få finansiering från EU måste nu 
bindande finansieringsbeslut fattas. Erbjudande om deltagande i området går nu ut till de 10 
kommunerna i nuvarande DUO, vilka samtliga lämnat avsiktsförklaring enligt ovan.

Nuvarande styrelse för DUO har utsett en arbetsgrupp vars uppgift är att lämna underlag till 
kommunerna så att dessa före 2022-06-30 kan fatta beslut om deltagande i och finansiering av 
det nya DUO.

Arbetsgruppen består av Ingegerd Lindfors, Marika Sernfält, Markus Svensson och Bengt 
Welin.

Som avslutning i denna skrivelse finns ett erbjudande från gruppen om besök hos 
kommunerna för information i lämpligt forum. 

Förslag till strategi

Förslaget till strategi bygger på Dalastrategin och befintliga planer inom varje kommun. 
Vidare har under arbetets gång inhämtats synpunkter från organisationer som arbetar med 
utvecklingsfrågor inom sina respektive ansvarsområden. Jämfört med den innevarande 
Leaderperiodens strategi begränsas den nu föreslagna av att det endast är jordbruksfonden 
som finansierar den nya Leaderperioden. 

Förslaget till övergripande vision lyder: ”En tilltalande landsbygd där samarbete lönar sig och 
nyfikenhet ska ge en hållbar tillväxt på djupet.”

För att följa visionen och nå uppsatta mål föreslås att insatserna skall riktas till tre 
insatsområden

1. Livsmiljöer och lokalt engagemang
2. Digitalisering, infrastruktur och service
3. Hållbart näringsliv och en livskraftig landsbygd

I strategin är vision, mål och insatser beskrivna utförligt. En sammanfattning av strategin
bifogas.

Medfinansiering

För att vi skall få del av EU-medel och nationella anslag behöver kommunerna medfinansiera. 
Anslag till Leaderområdet och därmed behov av medfinansiering kommer inte att fastställas 
förrän beslut finns om vilka kommuner som ingår i området och den föreslagna strategin 
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godkänts och fastställts. Det totala anslaget för den nya perioden minskar med 12,5 % jämfört 
med innevarande ordinarie period. Medfinansieringen kommer därmed med största 
sannolikhet understiga finansieringen för nuvarande period. I bilaga framgår kommunernas 
medfinansiering under innevarande ordinarie period. Finansieringen faktureras i lika stora 
delar under 5 år med början tidigast 2023.

I bilaga framgår kommunernas medfinansiering i pågående ordinarie Leaderperiod.

Ytterligare information och besök i kommunerna

Arbetsgruppen vill ge kommunerna ytterligare information om det kommande 
Leaderområdet. Vi bedömer att ett personligt besök – antingen fysiskt eller digitalt – är viktigt 
för att kunna informera och diskutera möjligheter som finns genom Leader. Vid ett sådant 
möte kan också diskuteras kommunernas erfarenheter av innevarande period och effekter som 
uppnåtts.

Mötena bör genomföras så snart som möjligt med början i februari för att ge kommunerna ett 
tillräckligt kunskapsunderlag så att beslut kan fattas före den sista juni 2022,

Kontakta Bengt Welin, för att planera in besök i det 
forum som kommunen önskar.

Information

Mer information lämnas av arbetsgruppens medlemmar:

Ingegerd Lindfors, 
Marika Sernfält, 
Markus Svensson,   
Bengt Welin, 

Information lämnas också av verksamhetsledaren vid Dalälvarnas utvecklingsområde 
Christina Lindfors, , och av ordföranden 
för styrelsen för nuvarande Leaderområde Ilsbäck Erik Andersson, , 

.

Nominering till styrelse för den ideella föreningen

Under andra halvåret 2022 kommer annonsering att ske om möjlighet att nominera personer 
till styrelsen för den ideella föreningen för Leaderområdet. Efter nomineringar kommer 
intervjuer att genomföras. Styrelsen utses därefter av den ideella föreningen vid 
medlemsstämma.
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Förslag till kommunernas beslut

För att det ska vara möjligt att tidsmässigt kunna etablera ett nytt Leaderområde behöver 
kommunerna fatta beslut om deltagande och medfinansiering senast under första halvåret 
2022. 

Beslut i kommunerna kan innehålla följande:

Kommunen beslutar

att ingå i Leaderområdet 2023 – 2030 ……………. genom medlemskap och finansiering i 
den ideella föreningen,
att anslå medel för medfinansiering med högst xxxx kronor att utbetalas med en femtedel 
under 5 år, samt
att uppdra åt NN att fastställa medfinansieringens storlek och underteckna 
medfinansieringsintyg när utvecklingsstrategi är fastställd, Leaderområdet etablerat och 
slutlig fördelning av statsanslag gjorts.

Med vänlig hälsning

För arbetsgruppen 

Bengt Welin

Sändlista: Kommunerna:
Borlänge 
Falun
Gagnef
Leksand
Malung-Sälen
Mora 
Orsa 
Rättvik
Vansbro 
Älvdalen

Bifogas:
Kommunernas medfinansiering innevarande period
Arbetskopia�av�”Lokal�utvecklingsstrategi�för�Dalälvarnas�utvecklingsområde”
sammanfattning.
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Bilaga 1

Kommunernas medfinansiering ordinarie innevarande Leaderperiod. 

  

Medfinansiering 
innevarande 
period Tkr 

Borlänge 1 520 

Falun 3 819 

Gagnef 1 779 

Leksand 2 699 

Malung-
Sälen 1 782 

Mora 3 556 

Orsa 1 209 

Rättvik 1 907 

Vansbro 1 189 

Älvdalen 1 253 

Summa  20 713 
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Lokal utvecklingsstrategi för Dalälvarnas 

utvecklingsområde 

Sammanfattning 
 

Den lokala utvecklingsstrategin för Dalälvarnas Utvecklingsområde bygger på ett 

samarbete och en samverkan mellan den privata, ideella och offentliga sektorn. 

Den lokala utvecklingsstrategi är skapad utifrån ett underifrånperspektiv där 

tyngdpunkten för strategin utgår från de som bor och verkar i området och skapar 

en gemensam delaktighet i den lokala utvecklingen. Visionen för Dalälvarnas 

utvecklingsområde�är�”En�tilltalande�landsbygd�där�samarbete�lönar�sig.�Insikt�och�

nyfikenhet ska ge en hållbar tillväxt�på�djupet.”�Visionen�grundar�sig�på�de�två�mål�

som formulerats för området. Lokalt engagemang för en god och hållbar livsmiljö 

och Starkt och hållbart näringsliv för en livskraftig landsbygd Den lokala 

utvecklingsstrategin omfattas av kommunerna Borlänge (landsbygden utanför 

tätorten), Falun (landsbygden utanför tätorten), Gagnef, Leksand, Malung-Sälen, 

Mora, Orsa, Rättvik, Vansbro och Älvdalen. Local Action Group (LAG) består av 

representanter från privata, ideella och offentlig sektor till lika delar. Styrelsen 

ansvarar för genomförandet av den lokala strategin vilket bland annat omfattar 

beslut om vilka projekt som genomförs utifrån förutsättningarna i den lokala 

utvecklingsstrategin. Genomförandet görs i samverkan med lokala och regionala 

utvecklingsstrategier och med hänsyn tagen till övriga initiativför utveckling på 

landsbygden. 

 

1 Landsbygdsutveckling genom Leader 
Denna strategi bidrar till utveckling av den lokala landsbygden genom 
leadermetoden. Lokalsamhället har varit delaktiga i framtagandet och strategin 
genomförs i samverkan mellan privata, ideella och offentliga aktörer. Leader är ett 
verktyg för landsbygdsutveckling inom EU och Sverige, därmed bidrar strategin 
även till den regionala och nationella landsbygdsutvecklingen. 

Strategin utgår ifrån det lokala perspektivet där analys av områdets 
utvecklingsbehov och möjligheter samt samordning med andra handlingsplaner och 
utvecklingsstrategier i området ligger till grund för strategins mål och 
insatsområden. Eftersom Leader finansieras av stöd från EU genom Europeiska 
jordbruksfonden för landsbygdsutveckling är målen i strategin också utformade att 
rymmas inom målen för EU:s gemensamma jordbrukspolitik. 

Urvalskriterier och processer för projekturval är utformade att stödja strategins mål 
och insatsområden. På så sätt bidrar alla projekt som prioriteras genom denna 
strategi både till den lokala utvecklingen av området och till målen för EU:s 
gemensamma jordbrukspolitik. 
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Genom SWOT-analys, regionala och lokala strategier har förutsättningar, behov 
och möjligheter under kommande programperiod inom Dalälvarnas 
utvecklingsområde belysts. Det har framkommit många samstämmiga behov från 
områdets kommuner likväl som att behoven kan skilja sig märkbart i kommuner 
med byar/orter som har långa avstånd till större tätorter. 
 

2 Mål, insatsområden och indikatorer 

2.1 Vision 

En tilltalande landsbygd där samarbete lönar sig. Insikt och nyfikenhet ska ge en 
hållbar tillväxt på djupet. 
 
År 2030 är Dalälvarnas utvecklingsområde en hållbar och konkurrenskraftig 
landsbygd där människor engagerar sig för att ta ett gemensamt ansvar. Engagerat 
arbete för att motverka klimat- och miljöpåverkan är en naturlig och självklar del 
av vardagen. Det hållbara samhället grundar sig på insikt, kunskap och innovation 
hos de som bor och verkar i området. Områdets olika förutsättningar och 
möjligheter tas tillvara och utvecklas tillsammans med varandra och omvärlden. 
 
Dalälvarnas utvecklingsområde har en hög ekonomisk tillväxt genom att 
sammanhållningen och engagemanget i området har stärkts. Den kulturella 
mångfalden gör att mänskliga, kulturella och traditionella resurser kan användas på 
bästa sätt. Nya invånare i området möts av öppenhet och blir snabbt integrerade. Vi 
använder nya kompetenser och arbetskraft för att nå bästa möjliga 
utvecklingspotential. 
 
Dalälvarnas utvecklingsområde har ett starkt och hållbart näringsliv i mångfald. 
Naturen och landskapet nyttjas som en resurs på ett kreativt och hållbart sätt. 
Värdskap och kvalitet är en drivkraft och kvalitetsstämpel för området. 
 
Dalälvarnas utvecklingsområde har livskraftiga boendemiljöer, hållbar och effektiv 
infrastruktur Området är inkluderande och har ett högt samhällsengagemang med 
god service som skapar trygghet och livskvalitet för de som bor och verkar i 
området. 

2.2 Mål 

Strategin har två övergripande mål för att uppfylla visionen för Dalälvarnas 
utvecklingsområde. ”Lokalt�engagemang för�en�god�och�hållbar�livsmiljö”�och�”�
Starkt�och�hållbart�näringsliv�för�en�livskraftig�landsbygd” 
 

Lokalt engagemang för en god och hållbar livsmiljö 
Befolkningsutvecklingen på landsbygden har en negativ trend något som framkommer 
som insikter i SWOT-analyser, omvärldsanalyser och regionala utvecklingsstrategier. 
Det finns ett starkt behov att öka befolkningen i leaderområdet. En ökad befolkning i 
arbetsför ålder innebär arbetskraftsförsörjning, utökad service och en möjlighet till 
större skatteintäkter för att underhålla offentliga åtaganden så som omsorg, vård och 
skola. Attraktiva boendemiljöer måste skapas för alla åldrar och det ska vara enkelt och 
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berikande att bo och leva för alla oavsett ålder. Vi måste dock inse att ska landsbygden 
utvecklas och befolkningen i leaderområdet växa så måste vi som bor och verkar i 
leaderområdet på ett hållbart och innovativt sätt skapa insatser som skapar en god och 
hållbar livsmiljö. Målet att skapa ett lokalt engagemang för en god och hållbar 
livsmiljö stämmer överens med Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutvecklings 
mål att förbättra den socioekonomiska strukturen på landsbygden. Förbättringarna ska 
ske på ett hållbart sätt så att de bidrar till unionens miljö- och klimatmål. 
Starkt och hållbart näringsliv för en livskraftig landsbygd 
Målet att främja och gynna ett hållbart näringsliv som har ett breddat entreprenörskap 
som delfokus stämmer väl överens med Europeiska jodrbruksfondens socioekonomiska 
mål för landsbygden. Omvärldsanalyser och olika aktörers behovsbedömningar visar 
att ett riktat fokus som gynnar näringslivet måste ske. Många invånare i leaderområdet 
är småföretagare och ett gott företagsklimat med innovativa möjligheter är gynnsamt 
för leaderområdet. Möjligheter som finns är att använda naturen och landskapet som en 
resurs för såväl produkter som tjänster i besöksnäringen. Bredda och främja 
entreprenörskapet genom ett genom ett hållbart och gynnsamt företagsklimat. 
Dalälvarnas utvecklingsområde ska verka för ett varierande näringsliv och initiera 
möjligheter att skapa produkter och tjänster med miljö- och klimatfokus-förädla och 
skapa verksamheter för att möta efterfrågan. Skapa hållbara distansarbetsmöjligheter 
och mötesforum för ett hållbart och innovativt arbetsliv. Skapa samarbeten mellan 
utbildning och näringsliv för att för att främja arbetskraftsförsörjning. För att målet ska 
utmynna i visionen för utvecklingsområdet där klimat- och miljöhänsyn är en 
självklarhet så är det nödvändigt att samtliga insatser utformas utifrån unionens miljö- 
och klimatmål. 

 

2.3 Insatsområden 

Insatsområdena�har�till�uppgift�att�uppfylla�strategins�mål�”�Lokalt�engagemang�för�
en�god�och�hållbar�livsmiljö”�och�”�Starkt�och�hållbart�näringsliv�för�en�livskraftig�
landsbygd”�som�är�övergripande�målen�för�att�uppfylla�Dalälvarnas�
Utvecklingsområdes vision�”�En�tilltalande�landsbygd�där�samarbete�lönar�sig.�
Insikt�och�nyfikenhet�ska�ge�en�hållbar�tillväxt�på�djupet.”� 

 

Insatsområde 1 Livsmiljöer och lokalt engagemang 
 

Insatsområde 2 Digitalisering infrastruktur och service 
 

Insatsområde 3 Hållbart näringsliv och en livskraftig landsbygd 

 
 

Insatsområden�som�är�kopplade�till�mål�”Lokalt�engagemang�för�en�god�och�hållbar�

livsmiljö” 

 

Insatsområde Insatser för att målet ska uppnås 

Livsmiljöer och 
lokalt engagemang 
 

Insatser för att synliggöra arbetstillfällen för nuvarande och kommande 
behov i kombination med goda livsmiljöer 
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Skapa förutsättningar för inflyttning genom innovativa och livskraftig 
boendemiljö Skapa och bredda utbud av natur- och kulturaktiviteter. 
Erfarenhetsutbyte och nätverkande för utveckling och innovation som 
stimulerar inflyttning.  
Processarbete för samarbete, värdskap, attityder och samverkan och allas 
inkludering.  
Skapa hållbara aktiviteter och insatser för folkhälsa som är tillgängliga för 
alla 
Insatser som stärker det lokala näringslivet att bredda sin verksamhet på ett 
hållbart sätt 
Insatser för ett integrerande samhälle lokalt och för hela området 
Öka samarbete och erfarenhetsutbyte över områdes- och landsgränser.  

Digitalisering 
infrastruktur och 
service 
 

Förbättra nyttjande av persontransport, förbättra för nyttjande av 
kollektivtrafik genom pendlarparkeringar som är hållbara och 
ändamålsenliga. 
Möjliggöra alternativa, hållbara och trygga transportalternativ som främjar 
folkhälsa. Stödja till och underlätta en flexiblare rörlighet genom 
innovativa bilpooler och innovativa samåkningsprojekt 
Tillgängliggöra naturutbud så att det blir tillgängligt för alla. 
Kompetensinsatser för att nyttja digital service.  
Möjliggöra hållbar och innovativ kommersiell service. kommersiell 
service.  
Skapa nya och innovativa servicepunkter  
Stimulera näringslivsaktörer att utöka med insatser/uppgifter som 
traditionellt utförs av offentlig sektor. Företag/servicenäringar breddar 
utbudet så att innovativa servicepunkter. 

 

Insatsområden�som�är�kopplade�till�mål�”Starkt�och�hållbart�näringsliv�för�en�

livskraftig�landsbygd” 

 

Insatsområde Insatser för att målet ska uppnås 

Hållbart 
näringsliv och en 
livskraftig 
landsbygd 
 

Insatser för ett klimat och miljömässigt hållbart utbud. 
Insatser som främjar innovativa entreprenörssamarbeten. 
Stimulera samarbete mellan näringsliv och skola.  
Skapa och utveckla paketering av besöksutbud och aktiviteter med klimat- 
och miljöfokus 
Skapa alternativa energikällor och energismarta lösningar. Öka kvinnligt 
engagemang i traditionellt manliga näringar. Skapa förädlingspotentialer 
inom de gröna näringarna. Öka lokalproducerade livsmedel. Hitta nya och 
innovativa odlingsprodukter och marknader. Öka vindkraftsutbyggnaden 
Öka kvinnligt engagemang och deltagande i skogsnäringen 
Nya och innovativa odlingsprodukter och marknader 
Stödja och stimulera att pröva och utveckla nya idéer för gröna näringen 
och livsmedelsproduktion. Kompetensinsatser för inkludering av 
nyanlända i de gröna näringarna och livsmedelsproduktion. 
Erfarenhetsutbyte och nätverkande för smarta lösningar inom energi, 
klimat och miljö 
Förädlingspotential inom gröna näringen. Miljösmart utveckling av 
restprodukter från gröna näringen.  
Utveckla ett hållbart natur och kulturutbud.  
Kompetensinsatser för att utveckla och initiera nya och innovativa 
besöksutbud hållbara över säsong och år. 
Öka samverkan mellan näringsidkarna.  
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Utbildning inom fisket och dess utvecklingspotential. Processarbete för 
samarbete. Skapa nya samarbetsformer. Skapa nya och innovativa nischer 
inom fisket. Bättre och ökade kompetenser för utveckling av fisket och 
dess näringar som ett komplement till besöksnäringen. Öka nyttjandet av 
våra sjöar och vattendrag. 
Skapa fiskemöjligheter för barn och funktionshindrade så att det blir 
tillgängligt för alla. 

 

2.4 Indikatorer och målvärden 

 

För att ett projekt ska få ta del av finansiering från leaderområdet ska det bidra till 

hållbarhet för klimat och miljö. 

Inom insatsområdet ”Digitalisering, infrastruktur och service” ska projektet skapa 

sysselsättning i form av nya arbetstillfällen och eller företag och leda till att 

invånare på landsbygden får förbättrad tillgång till tjänster och infrastruktur. 

Produkter och tjänster som skapas i projekt inom insatsområdet kan vara både 

fysiska och digitala  

Inom insatsområdet ”Hållbart�näringsliv�och�en�livskraftig�landsbygd”�ska�

projektet leda till sysselsättning och eller nya företag. Produkter och tjänster som 

skapas i projekt inom insatsområdet kan vara både fysiska och digitala  

Inom�insatsområdet�”Livsmiljöer�och�lokalt�engagemang”�ska�projektet�leda�till�att�

invånare på landsbygden får ta del av förbättrad tillgång till tjänster och 

infrastruktur. Projektet kan leda till nya företag eller fritids- och 

kulturverksamheter som genererar nya nätverk och dagsbesökare. 

 

3 Genomförande 

3.1 Kommunikation 

Dalälvarnas utvecklingsområde har idag ett utvecklat arbete för att fånga upp 
lokala initiativ och stödja processen från idé till avslutat projekt. Ett förenklat 
förfarande som påbörjas genom en intresseanmälan på verksamhetens hemsida 
möjliggör en enkel kontakt med Styrelsens arbetsgrupp där den potentiella 
projektägaren presenterar sin projektidé. Arbetsgruppen består av aktörer som har 
mycket god kunskap om samtliga finansieringsformer för landsbygdsutveckling 
vilket ytterligare skapar en positiv kundupplevelse då det är viktigt att möta kunden 
och visa på bredden av finansieringsmöjligheter för att skapa resultat av 
tillgängliga medel för utveckling. Möten äger rum månadsvis och kan vara både 
digitala och fysiska. Ett roterande schema finns så att arbetsgruppen finns på plats i 
en utvald kommun i leaderområdet per månad. Ryms projektidén inom den lokala 
utvecklingsstrategin så lotsas den sökande fram mot ett formellt beslut för 
projektstöd. Efter det formella beslutet följer verksamhetskontor upp 
handläggningsprocessen under hela projekttiden från den första ansökan om 
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utbetalning till slutrapport. Detta för att förenkla projektägarens administration som 
upplevs som ett stort hinder för att nyttja EU-finansiering. 

Styrelsens beslutsmöten för projektstöd genomförs månadsvis. Då 
intresseanmälningar tas in löpande via arbetsgruppen så görs inga utlysningar med 
senaste ansökningsdatum. Verksamhetskontoret har löpande dialog med sökanden 
när den har en formell ansökan klar till beslut efter att projektidén har presenterats 
för arbetsgruppen. Arbetssättet har utvecklats för att undvika ofullständiga 
ansökningar och onödig press för den sökande. 

Dalälvarnas utvecklingsområde kommer fortsätta arbeta med internationella 
utbyten för projektgrupper som och övriga intressenter utifrån de insatsområden 
som finns i den lokala utvecklingsstrategin. 

 

3.2 Urvalsprocess 

Leaderföreningen har en öppen och icke-diskriminerande urvalsprocess för att 
prioritera projekt. 

Urvalsförfarandet är utformat för att möjliggöra urval av de projekt som kan bidra 
till att uppfylla målen för strategin. Leaderföreningen prioriterar projekten med 
hjälp av lokalt utformade urvalskriterier. Ingen enskild sektor; privat, ideell eller 
offentlig har mer än 49% av rösterna. Efter prioritering fastställer 
Leaderföreningen stödbeloppet. Jordbruksverket gör slutkontroll av 
stödberättigande och fattar beslutet som skickas ut till sökande. 

. 

3.3 Samordning och samarbete med andra aktörer 

 

Vid arbete med projektfinansiering är beredskapen för att undvika 
sammanblandning och dubbelfinansiering viktig. Kärnan i utvecklingsidén avgör 
vilket finansieringsalternativ som är lämpligt för att finansiera projektet. För att 
skapa synergieffekter så ser vi möjligheten till att använda en bredare rådgivning 
och en utökad kunskap av olika möjligheter för finansiering både inom och utanför 
Landsbygdsprogrammet. Under processarbetet med den lokala utvecklingsstrategin 
har framförts ett behov från potentiella kunder om att samtliga finansiärer i Dalarna 
behöver ha en bredare kunskap om finansieringsmöjligheter för en effektiv och 
hållbar landsbygdsutveckling. 

Den lokala utvecklingsstrategin är samordnad med regionala och lokala 
utvecklingsstrategier där leaderstrategin ska utgöra ett komplement för våra 
gemensamma utvalda inriktningar. Den lokala utvecklingsstrategin ska vara ett 
verktyg på lokal nivå där projekt genomförs utifrån ett underifrånperspektiv. Ett 
samarbete och en samsyn med regionala aktörer är mycket viktigt så att 
finansieringen möjliggörs på rätt nivå och av rätt aktör.  

Då strategin ser företagare i samverkan som genomföra projekt med stor 
allmännytta så utgör intresseorganisationer för företag en stark samarbetspartner 
där samordning med regionala aktörer är viktig. För ideell sektor så har bland annat 
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Arvsfonden blivit en starkare aktör i Dalarna vilket är en mycket positiv utveckling 
för landsbygden. Samverkan med och kunskap om möjlighet till projektstöd hos 
andra finansiärer är därför mycket viktig då synergieffekter bör nås för 
utvecklingsfrågor som helhet. 

 

3.4 Övergripande principer 

 

Projekt som finansieras av leaderområdet ska genomföras enligt följande 
principer 

 

Jämställdhet mellan män och kvinnor 

Målet för jämställdhetspolitiken är att kvinnor och män ska ha samma makt att 
forma samhället och sina egna liv. Det vill säga ha samma rätt och möjlighet att 
vara aktiva medborgare, delta i beslutsfattande, utbildning och betalt arbete och ta 
samma ansvar för hemarbetet. När kvinnor och män delar makt och inflytande i 
alla delar av samhällslivet får vi ett mer rättvist och demokratiskt samhälle. I 
Sverige är jämställdhetsintegrering den huvudsakliga strategi som används för att 
uppnå de jämställdhetspolitiska målen. Jämställdhetsintegrering innebär att beslut 
inom alla politikområden ska präglas av ett jämställdhetsperspektiv. I framtagandet 
och insamlandet av information som ligger till grund för den lokala 
utvecklingsstrategin har de insamlade behoven och utvecklingsmöjligheterna 
fokuserat på att skapa en kvantitativ jämställdhet där 40/60 i fördelningen mellan 
män och kvinnor varit utgångspunkten. I utvärderingen av tidigare programperiod 
ser vi att det är en stor utmaning att uppnå både ett kvantitativt och ett kvalitativt 
jämställdhetsfokus. Detta utmärker sig i synnerhet i de projekt som finansierats av 
Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling. I projekt som finansierats 
av Regionala fonden så uppnår leaderområdet en större jämvikt och det gäller även 
i projekt som finansierats av sociala fonden. I framtagandet av strategin har 
leaderområdet tagit hänsyn till att den lokala utvecklingsstrategin kommer att 
finansieras av Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling och på så sätt 
finns en potentiell risk för att jämställdheten för män och kvinnor utmanas. För att 
motverka obalansen använder sig leaderområdet av en jämställdsanalys där den 
som ansöker om projektstöd besvara frågor kopplat till ansökan som redogör för: 

Hur både kvinnor och mäns behov och erfarenheter skapat projektets utformning? 
Hur projektresurserna fördelas mellan män och kvinnor? Vilka roller har kvinnor 
och män i projektet? Är de formulerade insatserna för jämställdhet tydligt 
beskrivna? Leder projektet till resultat och effekter som främjar jämställdhet 
mellan könen och skapar det bättre förutsättningar för kvinnor, män och personer 
med andra könsidentiteter och är det tydligt formulerat i ansökan? Hur säkerställs 
att projektet bidrar till jämställdhet efter projekttidens slut och vilka konsekvenser 
får det för kvinnor, män och personer med andra könsidentiteter?. 
Frågeställningarna bedöms och poängsätt och skapar praxis vid styrelsens beslut 
om projektstöd. I utvärderingen av den lokala utvecklingsstrategin och de projekt 
som bygger strategins utfästa mål och effekter behöver leaderområdet undersöka 
och analysera hur de olika projektens bidrar till att insatser för jämställdhet 
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permanentas och vilka effekter det får för samhället. Analysen ligger sedan till 
grund för leaderarbetet i kommande programperioder. 

Hållbar utveckling 

Hållbar utveckling betyder att den nuvarande generationens behov uppfylls utan att 
de kommande generationernas förmåga att tillgodose sina behov äventyras. Det är 
en övergripande målsättning för EU och som genomsyrar hela unionens politik och 
verksamhet. Ekonomisk, social och ekologisk långsiktigt hållbar utveckling hänger 
samman. Hållbar utveckling förutsätter en effektiv ekonomi, men också att 
resurserna brukas utan att förbrukas, en god social sammanhållning och att 
demokratiska grundvärden respekteras. För att skapa förutsättningar för en hållbar 
utveckling så har de behov och utvecklingsmöjligheterna som kopplats till hållbar 
utveckling skapat strategins insatsområden. I den lokala utvecklingsstrategins 
genomförande ställs krav på insatsernas samordning med bland annat 
Dalastrategin, EU:s regionala strategier och övrig finansiering. Projekt som 
finansieras av leaderområdet måste bidra till långsiktiga och hållbara positiva 
effekter. Projekten ska visa hur allmänheten som helhet tydligt gynnas av 
projektets insatser. Det ska vara tydligt hur ideell, offentlig och privat sektor 
gynnas av projektet. Projektets insatser ska vara innovativa och bidra till förnyelse 
och utveckling. De projekt som finansieras av leaderområdet ska tydligt beskriva 
hur effekter och insatser som uppkommer i projektet ska spridas. Krav på hållbar 
utveckling ska återspeglas i leaderområdets urvalskriterier på ett transparent och 
tydligt sätt. 

 

Likabehandling och icke-diskriminering 

Frihet från diskriminering är en mänsklig rättighet. I svensk lagstiftning finns 
skydd mot diskriminering som har samband med diskrimineringsgrunderna kön, 
könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan 
trosuppfattning, funktionshinder, sexuell läggning och ålder. Icke-diskriminering 
innebär att se människors olikheter som en tillgång, ett verktyg som effektiviserar 
arbetet för en hållbar tillväxt. Målet för integrationspolitiken är lika rättigheter, 
skyldigheter och möjligheter för alla oavsett etnisk och kulturell bakgrund. I 
framtagandet av den lokala utvecklingsstrategin har en analys gjorts av vad 
leaderområdet gör idag för att främja jämlikhet. En analys av befintliga projekt ger 
att likabehandling och icke-diskriminering genomsyrar projekt i leaderområdet. För 
att ytterligare stärka fokus ska förutsättning för finansiering av leaderområdet 
tydligt beskrivas i projektets mål och en tydlig koppling ska finnas till förväntade 
resultat och effekter. I projektbeskrivningen ska säkerställas hur projektet 
utvärderas så det blir tillgängligt, inkluderande och icke-diskriminerande. I beslut 
om projektstöd ska styrelsen skapa en tydlig praxis i vad som krävs för att ett 
projekt ska vara likabehandlande och icke.diskriminerande. Praxisen ska vara 
kopplad till poängsättning i urvalskriterier för att säkerställa transparens och 
tydlighet gentemot den potentiella projektägaren. 
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4 Organisation 

4.1 Föreningens styrelse 

Styrelsen består av representanter från privat, ideell och offentlig sektor. I 
partnerskapet ingår samtliga sektorer. Antalet ledamöter är 15 st. ordförande och 1 
st ledamot från varje kommun samt fyra ersättare för leaderområdet. Styrelsens 
arbete leds av en ordförande som har ett övergripande ansvar för att verksamheten 
drivs på ett tillfredställande och ansvarsfullt sätt. Under ledning av styrelsen finns 
den administrativa enheten som drivs av verksamhetsledaren och kansliet. 
Styrelsen ansvarar för att den lokala utvecklingsstrategin genomförs enligt 
strategins inriktning och att målen i det nationella programmet efterlevs. Styrelsen 
verkar för att leadermetoden och andra viktiga erfarenheter sprids. Styrelsens 
arbete bygger på en samsyn kring den lokala utvecklingsstrategin och för området. 
Fokus ska ligga på utveckling för hela området och den egna organisationens 
särintressen får inte vara styrande för styrelsens prioriteringar. Styrelseledamoten 
representerar den lokala utvecklingsstrategin och den sektor med den specifika 
kompetens som medlemmen representerar. Styrelsen fattar beslut om vilka projekt 
som ska beviljas stöd i området. Projekten måste överensstämma med den lokala 
utvecklingsstrategins inriktning. Styrelsen ansvarar för hanteringen av de offentliga 
medel som de förvaltar genom programmet. Styrelsen har även ett 
arbetsgivaransvar över den personal som är anställd på verksamhetskontoret. 

��



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sida

1(3)

Sammanträdesdatum

2022-04-19

Allmänna utskottet

Utdrag bestyrks

§ 54 Dnr 2022/190

Revisionsrapport – granskning av kommunens 
resursfördelningsmodell

Beskrivning av ärendet

KPMG har på uppdrag av de förtroendevalda revisorerna i Leksands 
kommun och lekmannarevisorerna granskat om kommunens 
resursfördelningsmodell är ändamålsenlig. 

Revisorernas sammanfattande bedömning är att kommunens 
resursfördelningsmodell inte fullt ut är ändamålsenlig. Revisorerna bedömer 
att det saknas en tydlig koppling mellan kommunfullmäktiges mål och 
resursfördelningen i kommunen. Vidare konstaterar revisorerna att den 
politiska viljan också läggs fram sent i budgetprocessen (efter 
verksamheterna lämnat budgetförslaget).

Revisorerna bedömer att de variabler som används för resursfördelning inom 
utbildningssektorn och den sociala sektorn till stor del är ändamålsenliga.

Däremot efterlyser revisorerna en kommunövergripande resursfördelnings-
modell som omhändertar samtliga verksamhetsområden. 

Mot bakgrund av granskningen rekommenderar revisorerna 
kommunstyrelsen att:

� ta ut riktningen/prioritera inför kommande års budget 

� se över möjligheten att ta fram styrande dokument som fastslår hur 
kommunen avser att hantera fördelningen av resurser för samtliga 
kommunens verksamheter 

� se över möjligheterna att ta fram en kommunövergripande 
resursfördelningsmodell som täcker in samtliga av kommunens 
verksamhetsområden 

� koppla ihop kommunfullmäktiges mål med fördelning av resurser 

Sektorns/avdelningens bedömning

Förvaltningen har tagit del av revisorernas granskning som ger ett underlag 
inför förvaltningens pågående utvecklingsarbete. Förvaltningen delar dock 
inte fullt ut bilden gällande behovet av en övergripande 
resursfördelningsmodell för kommunens samtliga verksamhetsområden. Det 
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Sammanträdesdatum

2022-04-19

Allmänna utskottet

Utdrag bestyrks

är positivt att revisorerna bedömer att de modeller som används inom 
utbildningssektorn och sociala sektorn är ändamålsenliga. Dessa två sektorer 
står för ca 78 % av förvaltningens driftskostnader. Räknas även kost och 
lokalvården in där vi har resursfördelningsmodeller återstår endast en mindre 
del av kommunens verksamhet för vilka det kan vara svårt att hitta nycklar 
och parametrar att fördela resurserna utifrån. Även inom de två stora 
sektorerna görs kompletteringar och avsteg löpnade då det är svårt att enbart 
arbeta med parametrar i en modell då behoven och verksamheterna ständigt 
förändras. Vi delar dock bedömningen att principer och riktlinjer kring 
resursfördelningen bör klargöras i en övergripande modell för hela 
kommunen, snarare än modeller för samtliga verksamhetsområden. 

Kommunfullmäktige gav förvaltningen i uppdrag att ta fram en ny 
styrmodell under 2022. Detta arbete kommer i stor utsträckning svara på 
merparten av rekommendationerna som revisorerna ger. 

� Styrmodellen för Leksands kommun ska fortsatt bygga på mål- och 
resultatstyrning. Styrmodellen ska omfatta både planering och 
uppföljning av verksamheten.

� Styrmodellen ska utgå från en målstruktur med långsiktiga 
strategiska inriktningsmål som bryts ned till årliga mål och riktade 
uppdrag.

� Styrmodellen ska kunna hantera alla typer av styrning. Styrning kan 
ske med till exempel lagstiftning, regler, riktlinjer, principer, policys, 
vision, värderingar, mål, uppdrag, m.m.

� Styrmodellen ska innehålla en beskrivning av rollfördelning och 
definitioner av ingående begrepp som exempelvis nyckeltal och 
indikatorer.

Som en del i styrmodellen ska även principerna för resursfördelningen och 
ekonomistyrning tydliggöras. 

Beslutsunderlag

Tjänsteutlåtande daterat 2022-04-01

Revisionsrapport från KPMG Granskning av resursfördelning

Missiv revisionsrapport daterat 2022-02-16

Allmänna utskottets förslag till kommunstyrelsen för beslut i 
kommunfullmäktige

1. Uppdra åt förvaltningen att inom ramen för uppdraget med att ta fram 
en ny styrmodell beakta granskningens rekommendationer. 
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Verksamhetsstöd
Ann-Charlotte Zackrisson

Revisionsrapport – granskning av kommunens 
resursfördelningsmodell

Beskrivning av ärendet

KPMG har på uppdrag av de förtroendevalda revisorerna i Leksands 
kommun och lekmannarevisorerna granskat om kommunens 
resursfördelningsmodell är ändamålsenlig. 

Revisorernas sammanfattande bedömning är att kommunens 
resursfördelningsmodell inte fullt ut är ändamålsenlig. Revisorerna bedömer 
att det saknas en tydlig koppling mellan kommunfullmäktiges mål och 
resursfördelningen i kommunen. Vidare konstaterar revisorerna att den 
politiska viljan också läggs fram sent i budgetprocessen (efter 
verksamheterna lämnat budgetförslaget).

Revisorerna bedömer att de variabler som används för resursfördelning inom 
utbildningssektorn och den sociala sektorn till stor del är ändamålsenliga.

Däremot efterlyser revisorerna en kommunövergripande resursfördelnings-
modell som omhändertar samtliga verksamhetsområden. 

Mot bakgrund av granskningen rekommenderar revisorerna 
kommunstyrelsen att:

� ta ut riktningen/prioritera inför kommande års budget 

� se över möjligheten att ta fram styrande dokument som fastslår hur 
kommunen avser att hantera fördelningen av resurser för samtliga 
kommunens verksamheter 

� se över möjligheterna att ta fram en kommunövergripande 
resursfördelningsmodell som täcker in samtliga av kommunens 
verksamhetsområden 

� koppla ihop kommunfullmäktiges mål med fördelning av resurser 

Förvaltningens bedömning

Förvaltningen har tagit del av revisorernas granskning som ger ett underlag 
inför förvaltningens pågående utvecklingsarbete. Förvaltningen delar dock 
inte fullt ut bilden gällande behovet av en övergripande 
resursfördelningsmodell för kommunens samtliga verksamhetsområden. Det 
är positivt att revisorerna bedömer att de modeller som används inom 
utbildningssektorn och sociala sektorn är ändamålsenliga. Dessa två sektorer 
står för ca 78 % av förvaltningens driftskostnader. Räknas även kost och 
lokalvården in där vi har resursfördelningsmodeller återstår endast en mindre 
del av kommunens verksamhet för vilka det kan vara svårt att hitta nycklar 
och parametrar att fördela resurserna utifrån. Även inom de två stora 
sektorerna görs kompletteringar och avsteg löpnade då det är svårt att enbart 
arbeta med parametrar i en modell då behoven och verksamheterna ständigt 
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förändras. Vi delar dock bedömningen att principer och riktlinjer kring 
resursfördelningen bör klargöras i en övergripande modell för hela 
kommunen, snarare än modeller för samtliga verksamhetsområden. 

Kommunfullmäktige gav förvaltningen i uppdrag att ta fram en ny 
styrmodell under 2022. Detta arbete kommer i stor utsträckning svara på 
merparten av rekommendationerna som revisorerna ger. 

� Styrmodellen för Leksands kommun ska fortsatt bygga på mål- och 
resultatstyrning. Styrmodellen ska omfatta både planering och 
uppföljning av verksamheten.

� Styrmodellen ska utgå från en målstruktur med långsiktiga 
strategiska inriktningsmål som bryts ned till årliga mål och riktade 
uppdrag.

� Styrmodellen ska kunna hantera alla typer av styrning. Styrning kan 
ske med till exempel lagstiftning, regler, riktlinjer, principer, policys, 
vision, värderingar, mål, uppdrag, m.m.

� Styrmodellen ska innehålla en beskrivning av rollfördelning och 
definitioner av ingående begrepp som exempelvis nyckeltal och 
indikatorer.

Som en del i styrmodellen ska även principerna för resursfördelningen och 
ekonomistyrning tydliggöras. 

Kommunstyrelsens förslag till beslut i kommunfullmäktige

Förslag till beslut 

1. Uppdra åt förvaltningen att inom ramen för uppdraget med att ta fram 
en ny styrmodell beakta granskningens rekommendationer.  

 

Beslutsunderlag

Tjänsteutlåtande daterat 2022-04-01

Revisionsrapport från KPMG Granskning av resursfördelning

Missiv revisionsrapport daterat 2022-02-16

Slutligt beslut expedieras (skickas) till

Ekonomiavdelningen
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Leksands kommun   
Revisorerna     2022-02-16 

 
Till:  
Kommunfullmäktige 

För kännedom:  
Kommunstyrelsen 

 

Granskning av kommunens resursfördelningsmodell 
På uppdrag av de förtroendevalda revisorerna i Leksands kommun har KPMG genomfört en 
granskning av kommunens resursfördelningsmodell. Uppdraget ingår i revisionsplanen för år 
2021. 

Det övergripande syftet med granskningen är att bedöma om kommunens resursfördelningsmo-
dell är ändamålsenlig. 

Vår sammanfattande bedömning utifrån granskningens syfte är att kommunens resursfördelnings-
modell inte är fullt ut är ändamålsenlig.  

Vi konstaterar att det utöver mål och budgetdokument (där det framgår att budgeten ska baseras 
på tidigare års händelser, ekonomiska läget i omvärlden och i Leksand, framtida utmaningar för 
verksamheterna samt för kommunen i stort, politiskt satta mål och vision) samt kommunstyrel-
sens beslut om en resursfördelningsmodell för grund- och förskolan saknas styrande dokument 
som fastslår hur kommunen avser hantera fördelningen av resurser i Leksands kommun. Ett sty-
rande dokument som fastslår hur kommunen avser att hantera fördelning av budget inom samtliga 
verksamhetsområden menar vi med stor sannolikhet ökar legitimiteten och transparensen för bud-
getprocessen (fördelning av resurser) gentemot den interna tjänsteorganisationen, de förtroende-
valda och medborgarna.  

Vår bedömning är att det inte finns en tydlig koppling mellan kommunfullmäktiges mål och re-
sursfördelningen i kommunen. Mål och indikatorer beslutas/ses över efter att förvaltningen läm-
nar ifrån sig tjänstemannaförslaget på kommande års budget. I och med att mål och indikatorer 
kommer in senare i budgetprocessen (efter att verksamheterna har lämnat budgetförslag med kon-
sekvensanalyser) menar vi att målen inte kan anses ha en tydlig koppling till resursfördelningen i 
budgetprocessen. Vidare konstaterar vi att den politiska viljan också läggs fram sent i budgetpro-
cessen (efter att verksamheterna har lämnat budgetförslaget).  

Utifrån de underlag vi tagit del av inom ramen för denna granskning samt vad som framkommit 
vid intervjuer är vår bedömning att de variabler som används för resursfördelning inom utbild-
ningssektorn och den sociala sektorn till stor del är ändamålsenliga. Däremot saknas det en kom-
munövergripande resursfördelningsmodell för samtliga verksamhetsområden i kommunen.  

Med utgångspunkt från de granskade besluten gör vi därtill bedömningen att kommunens ruti-
ner för bevakning av att beslut verkställs, fungerar i praktiken.  
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Mot bakgrund av vår granskning rekommenderar vi kommunstyrelsen att: 

- ta ut riktningen/prioritera inför kommande års budget (avsnitt 3.1 i bifogad rapport), 

- ta fram styrande dokument som fastslår hur kommunen avser att hantera fördelningen av 
resurser för samtliga kommunens verksamheter (avsnitt 3.2–3.3 i bifogad rapport),  

- ta fram en kommunövergripande resursfördelningsmodell som täcker in kommunens alla 
verksamhetsområden (avsnitt 3.2–3.3 i bifogad rapport), 

- koppla ihop kommunfullmäktiges mål med fördelning av resurser (avsnitt 3.1 - 3.3 i bifo-
gad rapport). 

 

Revisionen rekommenderar fullmäktige att från kommunstyrelsen begära in ett yttrande avseende 
de förbättringsområden och rekommendationer som framgår av revisionsrapporten till fullmäkti-
ges sammanträde den 16 maj 2022.  

Yttrandet bör även lämnas till revisionen för kännedom.  

 
 

 
De förtroendevalda revisorerna i Leksands kommun 
Kerstin Furöstam  
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Leksands kommun 
Granskning av resursfördelning 

2022-02-16 

1 Sammanfattning 
Vi har av Leksands kommuns revisorer fått i uppdrag att granska kommunens resurs-
fördelningsmodell. Uppdraget ingår i revisionsplanen för år 2021. 

Syftet med granskningen är att bedöma om kommunens resursfördelningsmodell är 
ändamålsenlig. 

Vår sammanfattande bedömning utifrån granskningens syfte är att kommunens resurs-
fördelningsmodell inte fullt ut är ändamålsenlig.  

Vi konstaterar att det utöver mål och budgetdokumntet (där det framgår att budgeten 
ska baseras på tidigare års händelser, ekonomiska läget i omvärlden och i Leksand, 
framtida utmaningar för verksamheterna samt för kommunen i stort, politiskt satta mål 
och vision) samt kommunstyrelsens beslut om en resursfördelningsmodell för grund-
och förskolan saknas styrande dokument som fastslår hur kommunen avser hantera 
fördelningen av resurser i Leksands kommun. Ett styrande dokument som fastslår hur 
kommunen avser att hantera fördelning av budget inom samtliga verksamhetsområden 
menar vi med stor sannolikhet ökar legitimiteten och transparensen för budgetproces-
sen (fördelning av resurser) gentemot den interna tjänsteorganisationen, de förtroende-
valda och medborgarna.  

Vår bedömning är att det inte finns en tydlig koppling mellan kommunfullmäktiges mål 
och resursfördelningen i kommunen. Mål och indikatorerna beslutas/ses över efter för-
valtningen lämnar ifrån sig tjänstemannaförslaget på kommande års budget. I och med 
att mål och indikatorer kommer in senare i budgetprocessen (efter verksamheterna 
lämnat budgetförslag med konsekvensanalyser) menar vi att målen inte kan anses ha 
en tydlig koppling till resursfördelningen i budgetprocessen. Vidare konstaterar vi att 
den politiska viljan också läggs fram sent i budgetprocessen (efter verksamheterna 
lämnat budgetförslaget).  

Utifrån de underlag vi tagit del av inom ramen för denna granskning samt vad som 
framkommit vid intervju är vår bedömning att de variabler som används för resursför-
delning inom utbildningssektorn och den sociala sektorn till stor del är ändamålsenliga. 
Däremot saknas det en kommunövergripande resursfördelningsmodell som omhänder-
tar samtliga verksamhetsområden i kommunen.  

 

Mot bakgrund av vår granskning rekommenderar vi kommunstyrelsen att: 

— ta ut riktningen/prioritera inför kommande års budget (avsnitt 3.1), 

— se över möjligheten att ta fram styrande dokument som fastslår hur kommunen av-
ser att hantera fördelningen av resurser för samtliga kommunens verksamheter (av-
snitt 3.2–3.3),  

— se över möjligheterna att ta fram en kommunövergripande resursfördelningsmodell 
som täcker in samtliga av kommunens verksamhetsområden (avsnitt 3.2–3.3), 

— koppla ihop kommunfullmäktiges mål med fördelning av resurser (avsnitt 3.1 - 3.3). 
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2 Bakgrund 
I princip alla kommuner har någon form av resursfördelningsmodell som används för 
att verksamheter och enheter ska erhålla väl avvägda budgetar.  

Resursfördelningen har en central roll i styrningen av en kommun. Den innebär att lag-
stiftningens krav, olika målgruppers behov och politiska prioriteringar ställs mot till-
gången på ekonomiska resurser. Förtroendevalda väger samman och prioriterar hur 
ekonomiska medel ska fördelas mellan nämnder/utskott/verksamheter.  

Eftersom prioriteringarna påverkar medborgarna bör det vara tydligt hur en kommun 
fördelar sina resurser. Om ett geografiskt område eller en viss verksamhet får mer re-
surser än andra kan skälet vara att exempelvis andelen pensionärer eller barnfamiljer 
är större i vissa områden än i andra eller att kommunen har en större andel äldre eller 
yngre. Fördelningen av medel utgår då från statistik och prognoser över befolkningen. 
Men skillnaderna kan också bero på att de förtroendevalda vill satsa mer eller mindre 
(prioritera) på vissa grupper, områden eller verksamheter. Prioriteringar i samband 
med resurstilldelning kan vara svåra beslut för de förtroendevalda, därför bör resursför-
delningsmodellen utgå från adekvata underlag.   

Med anledning av ovanstående drar kommunens revisorer slutsatsen i sin riskanalys, 
att kommunens rutiner avseende resursfördelning behöver granskas. 

2.1 Syfte, revisionsfråga och avgränsning 

Syftet med granskningen har varit att bedöma om kommunens resursfördelningsmodell 
är ändamålsenlig.  

Granskningen ska besvara följande revisionsfrågor: 

— Finns riktlinjer, strategidokument eller liknande som fastlår hur kommunen ska för-
delar sina resurser? 

— Vilka variabler/fördelningsgrunder/underlag eller dyl. ingår i kommunens modell för 
resursfördelning?  

— Är modellen och dess variabler ändamålsenliga? 

— Har dessa fördelningsgrunder ändrats över tid? 

— Hur kompenseras förändringar i volymer? 

— Hur hanteras oförutsedda händelser i fördelningssystemet? 

— Hur och när kommer de politiska prioriteringarna in i resursfördelningsmodellen? 

— Finns koppling mellan kommunfullmäktiges mål och resursfördelningen? 

 

Granskningen har i första hand omfattat kommunstyrelsen som övergripande ansvarig 
för kommunens ekonomi. Dock ingår fördelningen av kommunens samlade budget i 
granskningen. 

Granskningen avser kommunstyrelsen. 
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2.2 Revisionskriterier 

Vi har bedömt om rutinerna uppfyller:    

— Kommunallagen 6 kap § 6 

— Tillämpbara interna regelverk och policys  

 

2.3 Metod 

Granskningen har genomförts genom dokumentstudier och intervjuer/avstämningar 
med berörda tjänstepersoner. 

 

Rapporten är faktakontrollerad av ekonomichefen. 
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3 Resultat av granskningen 

3.1 Budgetprocessen 

Nedan beskrivs den övergripande budgetprocessen så som vi uppfattat den. 

Budgetprocessen startar i april året innan budgeteten för kommande år träder i kraft 
med att kommunens ledningsgrupp tillsammans med utskottens ordförande och kom-
munstyrelsens ordförande stämmer av inriktning och preliminära ramar.  

Ekonomiavdelningen tar därefter fram anvisningar och preliminära ramar utifrån ett an-
tal parametrar så som skatteunderlagsprognos, befolkningsprognos, volymföränd-
ringar, nyckeltal etc. Utgångspunkten i budgetarbetet är föregående års budget. Sär-
skilda händelser så som om det är valår nästkommande år läggs även in i budgetför-
slaget. De preliminära ramarna stäms av med kommunens ledningsgrupp innan de 
skickas ut till sektorerna för vidare hantering i budgetprocessen.  

Med utgångspunkt från inriktning kring politiska mål och verksamhet och identifierade 
behov arbetar sektorerna med planeringsanvisningar och uppdrag och inkommer där-
efter med beskrivning (äskande) inför kommande års budget. Respektive sektor ska 
även beskriva förutsättningar för att klara målen utifrån de indikativa ramarna som gi-
vits. 

Förslagen från sektorerna vägs samman, jämkas ihop och aggregeras till en samlad 
budget, förvaltningens förslag på mål och budget. Förvaltningens förslag på mål och 
budget lämnas före sommaren för vidare hantering av de förtroendevalda i budgetpro-
cessen. Majoriteten påbörjar därmed arbetet med att sätta politikens prägel på budge-
ten. I augusti/september får respektive utskott information om förvaltningens budgetför-
slag. Respektive politiskt parti har enligt uppgift även möjlighet att presentera ”egna 
budgetar” utifrån förvaltningens förslag. 

Inför år 2022 mål och budget uppdateras, i oktober, budgetförslaget utifrån den sen-
aste skatteunderlagsprognos och det senaste utfallet för befolkningen.   

I oktober beslutar kommunstyrelsen om mål och budget för kommande år med plan 
och kommunfullmäktige tar det slutgiltiga beslutet i november månad.  

3.1.1 Kommentarer och bedömning - Budgetprocessen  

De politiska prioriteringarna kommer in i budgetprocessen efter sommaren dvs. efter att 
förvaltningen lämnat förslag på kommande års budget. Vi anser att de politiska priorite-
ringarna kommer in sent i budgetprocessen. Vanligt förekommande, enligt vår erfaren-
het, är att politiken initialt i budgetprocessen tar ut riktning/talar om vilka satsningar de 
önskar göra för kommande budgetår. Om inte politiken tydligt presenterar vad/hur de 
vill satsa finns det risk för tjänstemannastyrning. Vi rekommenderar därför att de förtro-
endevalda initialt i budgetprocessen tydligt tar ut riktningen/prioriterar för kommande 
års budget.  

���



 

 6 

© 2022 KPMG AB. All rights reserved. 
 

Document classification: KPMG Public 

Leksands kommun 
Granskning av resursfördelning 

2022-02-16 

3.2 Fördelning av resurser 

Enligt Mål och budget 2021–20231 baseras budgeten på tidigare års händelser, ekono-
miska läget i omvärlden och i Leksand, framtida utmaningar för verksamheterna samt 
för kommunen i stort politiskt satta mål och vision. 

Kommunen har ingen strikt resursfördelningsmodell utan arbetar enligt uppgift i stället 
med att öka effektivitet och kvalitet inom verksamheten utan ökade resurser då många 
av de större verksamheterna idag ligger över de så kallade standardkostnaderna2. 

Kommunfullmäktiges mål  

Kommunfullmäktige tar i juni beslut om tvååriga mål. I november beslutar kommunsty-
relsen om indikatorer kopplat till kommunfullmäktiges mål.  

Företrädare för verksamheten anser att det finns en indirekt koppling mellan mål och 
resursfördelning eftersom respektive sektor/avdelning i samband med budgetproces-
sen går igenom behoven för att kunna nå målen. Dock uppgavs det inte finnas någon 
strikt modell där det automatiskt fördelas medel kopplat till ställda mål. 

Oförutsedda händelser 

Om det kommer upp stora förändringar finns det enligt verksamhetsföreträdare möjlig-
het att besluta om en ändringsbudget på våren. Då Leksands kommun enligt företrä-
dare för verksamheten är en förvaltning finns det även möjlighet att under pågående 
verksamhetsår omfördela inom förvaltningen. Stora justeringar mellan sektorerna bes-
lutas dock i ändringsbudget.  

Volymen matchas enligt uppgift med verkliga kostnader och faktiska förutsättningar så 
som exempelvis delningstal inom grundskolan. Inom förskolan kan det finnas möjlig-
heter för verksamheten att göra justeringar under innevarande år vid minskade grupper 
(oförutsedda händelser). Motsvarande rockad för grundskolan uppgavs vara mycket 
svårare att genomföra då grundskolan har mer fasta klasstorlekar och där beman-
ningen sätts terminsvis.   

3.2.1 Budgetposter 

Nedan följer ett antal poster som har betydelse för budgetprocessen (fördelning av re-
surser).   

Prisökning  

Det tilldelas ingen generell uppräkning för prisökningar. Kostnadsökningar ska enligt 
verksamhetsföreträdare hanteras genom effektivisering. Uppräkning görs enligt uppgift 
i de fall kostnaderna ökar kraftigt så som för el, livsmedel, bränsle etc. Även kostnader 
för IT och licenskostnader räknas upp då dessa kraftigt ökat de senaste åren. Om eko-
nomin framgent medger utrymme för att tilldela budget för prisökningar kommer enligt 
verksamhetsföreträdare uppräkning läggas in i de fall det bedöms så är nödvändigt.  

 
1 KF 2020-12-10 § 65 
2 Standardkostnad är den kostnad som kommunen skulle ha om man bedrev verksamheten på en genom-
snittlig avgifts-, ambitions- och effektivitetsnivå och med hänsyn till de egna strukturella faktorerna enligt 
kostnadsutjämningen. 
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Löneökning  

Löneökningar budgeteras och ligger i en central pott. Lönepotten ska täcka löneök-
ningar inklusive löneglidning så som snedsitsar och nyrekrytering. Däremot tilldelas en-
ligt verksamhetsföreträdare inte löneuppräkning för vikarier eller timanställda.  

För år 2021 avsattes det 2,0 procent i budget för löneökning. Motsvarande siffra för år 
2020 var 2,5 procent.  

Pensionsskuld 

Löpande pensionsutbetalningar budgeteras centralt och görs utifrån kommunens an-
svarsförbindelse, som med nuvarande regelverk redovisas utanför balansräkningen. 
Vid ingången till 2020 förväntades skulden uppgå till 364 mkr för att vid utgången av 
2022 ha sjunkit till 346 mkr. Pensionsutbetalningar ingår budgetprocessen. 

Kostnadsutjämningssystem för LSS 

Inom Lagen om Stöd och Service för vissa funktionshindrade (LSS) finns ett kostnads-
utjämningssystem som är helt skiljt från det ordinarie utjämningssystemet för kommu-
ner. Prognosen för 2020 i LSS-utjämningssystemet visade på att Leksand skulle betala 
en utjämningsavgift på 31,5 mkr. Denna avgift har enligt uppgift ökat med 3–4 mkr årli-
gen sedan 2014.  

Avskrivningar och räntor  

Avskrivningar och räntekostnader är något som påverkar resultatet under lång tid fram-
över och anses vara svåra att påverka på kort sikt. De närmaste åren kommer enligt 
uppgift avskrivningarna öka med anledning av stora investeringar. Detta tas höjd för i 
budgetprocessen. 

3.2.2 Kommentarer och bedömning – Fördelning av resurser  

Utöver mål och budgetdokumntet (där det framgår att budgeten ska baseras på tidigare 
års händelser, ekonomiska läget i omvärlden och i Leksand, framtida utmaningar för 
verksamheterna samt för kommunen i stort, politiskt satta mål och vision) samt kom-
munstyrelsens beslut om en resursfördelningsmodell för grund- och förskolan saknas 
styrande dokument som fastslår hur kommunen avser hantera fördelningen av kommu-
nens resurser. Ett styrande dokument som fastslår hur kommunen avser att hantera 
fördelningen av budget inom samtliga verksamhetsområden menar vi med stor sanno-
likhet ökar legitimiteten och transparensen för budgetprocessen (fördelning av resur-
ser) gentemot den interna tjänsteorganisationen, de förtroendevalda och medborgarna.  
Vi rekommenderar därför kommunstyrelsen att se över möjligheterna att ta fram ett så-
dant dokument. 

Vår bedömning är att det saknas en tydlig koppling mellan kommunfullmäktiges mål 
och fördelning av resurser i kommunen. Mål och indikatorerna beslutas/ses över efter 
förvaltningen lämnat ifrån sig tjänstemannaförslaget på kommande års budget. I och 
med att mål och indikatorer kommer in senare i budgetprocessen menar vi att målen 
inte kan anses ha en tydlig koppling till resursfördelningen i budgetprocessen.  

Vi noterar att det endast tilldelas löneökning för tillsvidareanställd personal samt att 
uppräkning av budget uppgått till 2,0 – 2,5 procent de senaste två åren. Att jämföra 
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med exempelvis Kommunals löneökning som år 2021 landade på 3,0 procent. Att inte 
tilldela faktisk uppräkning av löner till samtlig personal dvs. inte enbart tillsvidarean-
ställda kan ses som ett effektiviseringsbeting.  

3.3 Fördelningsgrunder 

I kommunens övergripande modell för fördelning av resurser ingår enligt verksamhets-
företrädare justeringar för kända förändringar, beslutade besparingar, tillkommande 
uppdrag och volymjusteringar.  

Verksamhetsföreträdare uppger att det är svårt att justera för volymförändringar i en 
mindre kommun eftersom de förändring som uppstår till största del är av mindre karak-
tär. Exempelvis om det slutar två elever i en skolklass kan de inte korrigera för denna 
förändring på ett lämpligt sätt då grundskolans bemanning korrigeras terminsvis.  

I nuvarande fördelningsmodell ges exempelvis ingen automatisk kompensation för pris- 
och löneökning vilket gjordes förut.  

Modellen med volymjusteringar har setts över och en kalibrering sker även bakåt i tiden 
dvs. hänsyn tas inte bara för ökningar, det kan även finnas fog för att justera ner voly-
mer. Om det sker en större kostnadsökning kompenseras detta enligt uppgift separat. 

Utbildningssektorn 

Generellt beskrivs att utbildningssektorn får justeringar i budgetramen utifrån den de-
mografiska förändringen i respektive åldersklass. Om antalet barn ökar eller minskar 
korrigeras tilldelad budget i paritet med den demogransfiska förändringen.  

I samband med budgetarbetet inför nästkommande år genomförs det beräkningar av 
antal barn/elever utifrån SCB-prognos. Dessa beräkningar har enligt uppgift slagit fel 
under ett antal år, därför görs nu en kalibrering gentemot verkligt antal barn/elever.  

Utbildningssektorn kan även kompenseras för tillkommande/ökande kostnader för ex-
empelvis särskilt stöd i grundskolan och interkommunala kostnader inom gymnasiesko-
lans verksamhetsområde. Om det sker förändringar i volymer under året görs ingen av-
räkning för ökning/minskning av exempelvis elever. För gymnasieskolan justeras voly-
merna över åren för att minska ryckigheten i planeringsförutsättningar. Inom utbild-
ningssektorns verksamhetsområde fördelas tilldelad budget enligt uppgift till viss del ut-
ifrån socioekonomiska faktorer mellan skolorna.  

Utbildningssektorn tilldelas budget för år 2022 budget enligt följande fördelningsnyck-
lar;  

— Förskola 117 tkr per barn (vilket är nettokostnad per barn exklusive lokalkostnader). 
Ca 73 procent av antalet barn i förskoleålder.  

— Grundskola 83,2 tkr per elev (nettokostnad per elev exklusive lokalkostnader).      
100 procent av alla barn/ungdomar i åldern 6–15 år,  

— Fritidshem 25,7 tkr per elev (nettokostnad per elev exklusive lokalkostnader). Ca 39 
procent av alla barn/ungdomar i åldern 6–15 år.  

— Gymnasieskola 122 tkr per elev (nettokostnad exklusive lokalkostnader). 100 pro-
cent av samtliga invånare i gymnasieålder.  
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För lokalvård och kost används nycklar så som lokalyta och antal barn/elever för att till-
dela medel. 

Kommunstyrelsen beslutade år 2019 om en resursfördelningsmodell för grund-och för-
skolan.3 Syftet med resursfördelningsmodell är enligt beslutet att bättre kunna leva upp 
till skollagens krav gällande likvärdighet, och därigenom skapa bättre förutsättningar att 
uppfylla det kompensatoriska uppdraget. Ytterst syftar resursfördelningsmodellen till att 
öka måluppfyllelsen för alla barn och elever i Leksands kommun. 

Sociala sektorn  

Sociala sektorn får till stor del justeringar i budgetramen utifrån individdata så som den 
demografiska förändringen i åldrarna 65+ samt det konsumtionsmönster som råder de 
senaste året inom hemtjänst, särskilt och korttidsboende. 

Timmar inom hemtjänsten eller belagda dygn i särskilt boende i respektive åldersgrupp 
skrivs fram med kommunens senaste befolkningsprognos i ålder och kön. Prognosen 
förutsätter att den kommande ökade befolkningen har behov av vård i samma utsträck-
ning som nu och att kommunen arbetar på samma sätt i verksamheterna. 

Hemtjänsttimmarna beräknas med samma timtaxa som finns inom LOV (Lagen om val-
frihetssystem). För de särskilda boenden (SÄBO) tas snittpris per boendeplats och be-
dömning av ytterligare behov inom enskilda SÄBO med i beräkningarna av resurser. 
Dessa ytterligare behov kan handla om särskilt vårdtunga brukare som kräver extra be-
manning eller att det öppnad en demensavdelning med högre personaltäthet. Dock har 
det enligt verksamhetsföreträdare behövt ske löpande justeringar under åren med an-
ledning av vårdtunga brukare som tillkommit under pågående budgetår. De särskilda 
boendena har enligt uppgift delvis kunna kompensera för de faktiska behoven och 
kostnaderna.  

3.3.1 Kommentarer och bedömning – Fördelningsgrunder 

Utifrån de underlag vi tagit del av inom ramen för denna granskning samt vad som 
framkommit vid intervju är vår bedömning att de variabler som används för resursför-
delning inom utbildningssektorn och den sociala sektorn till stor del är ändamålsenliga. 
Däremot saknas det en kommunövergripande resursfördelningsmodell som omhänder-
tar samtliga verksamhetsområden i kommunen. Dessutom saknas det en koppling mel-
lan kommunfullmäktiges fastställda mål och fördelning av resurser.  

  

  

 
3 KS 2019-05-20 § 62 
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4 Slutsats och rekommendationer  
Vår sammanfattande bedömning utifrån granskningens syfte är att kommunens resurs-
fördelningsmodell inte fullt ut är ändamålsenlig.  

Vi konstaterar att det utöver mål och budgetdokumntet samt kommunstyrelsens beslut 
om en resursfördelningsmodell för grund- och förskolan saknas styrande dokument 
som fastslår hur kommunen avser hantera fördelningen av resurser till samtliga verk-
samheter i Leksands kommun. Ett styrande dokument som fastslår hur kommunen av-
ser att hantera fördelningen av budgeten inom samtliga verksamhetsområden menar vi 
med stor sannolikhet ökar legitimiteten och transparensen för budgetprocessen (fördel-
ning av resurser) gentemot den interna tjänsteorganisationen, de förtroendevalda och 
medborgarna.  

Vår bedömning är att det inte finns en tydlig koppling mellan kommunfullmäktiges mål 
och resursfördelningen i kommunen. Mål och indikatorerna beslutas/ses över efter för-
valtningen lämnar ifrån sig tjänstemannaförslaget på kommande års budget. I och med 
att mål och indikatorer kommer in senare i budgetprocessen (efter verksamheterna 
lämnat budgetförslag med konsekvensanalyser) menar vi att målen inte kan anses ha 
en tydlig koppling till resursfördelningen i budgetprocessen. Vidare konstaterar vi att 
den politiska viljan också presenteras sent i budgetprocessen.  

Utifrån de underlag vi tagit del av inom ramen för denna granskning samt vad som 
framkommit vid intervju är vår bedömning att de variabler som används för resursför-
delning inom utbildningssektorn och den sociala sektorn till stor del är ändamålsenliga. 
Däremot saknas det en kommunövergripande resursfördelningsmodell som omhänder-
tar samtliga verksamhetsområden i kommunen.  

 

Utifrån vår bedömning och slutsats rekommenderar vi kommunstyrelsen att:  

— ta ut riktningen/prioritera inför kommande års budget (avsnitt 3.1), 

— se över möjligheten att ta fram styrande dokument som fastslår hur kommunen av-
ser att hantera fördelningen av resurser för samtliga kommunens verksamheter (av-
snitt 3.2–3.3),  

— se över möjligheterna att ta fram en kommunövergripande resursfördelningsmodell 
som täcker in samtliga av kommunens verksamhetsområden (avsnitt 3.2–3.3), 

— koppla ihop kommunfullmäktiges mål med fördelning av resurser (avsnitt 3.1 - 3.3). 
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Allmänna utskottet

Utdrag bestyrks

§ 55 Dnr 2022/357

Bygdemedel 2022

Beskrivning av ärendet

Länsstyrelsens enhet för landsbygd och tillväxt delar ut bidraget 
Bygdemedel (vattenregleringsfonder). Detta bidrag kan sökas för att 
förbättra den allmänna livsmiljön för medborgarna i de kommuner som 
berörs av vattenregleringspåverkan i sjösystemet. 

Bidraget kan sökas av vem som helst men ska enligt en kommunal 
beredningsgrupp kunna relateras till vattenregleringsskador. Länsstyrelsen 
tar stor hänsyn till kommunens bedömning och utlåtande när de beslutar om 
utbetalning av medel. 

Det tillgängliga bidragsbeloppet för Leksands kommun 2022 gällande 
ansökningar av bygdemedel är 120 000 kronor. 

Sektorns/avdelningens bedömning

Länsstyrelsen har tagit emot två ansökningar till Siljans- och 
Snesen/Flatensjöarnas regleringsfond för 2022. Båda ansökningarna kommer 
från Grytnäs by samfällighet.  

Den ena ansökan är på 75 000 kronor och kan relateras till 
vattenregleringsskador och den andra ansökan är på 37 000 kronor och kan 
relateras till tillgänglighetsperspektivet och är således en nytta för bygden. 

Beslutsunderlag

- Tjänsteutlåtande daterat 2022-03-23

- Ansökan 1 bygdemedel Grytnäs by samfällighet

- Ansökan 2 bygdemedel Grytnäs by samfällighet

Allmänna utskottets förslag för beslut i kommunstyrelsen

1. Rekommendera Länsstyrelsen att tilldela Grytnäs by samfällighet 
75 000 kronor i bidrag avseende vattenreglering och 37 000 kronor i 
bidrag avseende tillgänglighetsanpassning. 
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Beslutet skickas till

Kommunstyrelsen
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Datum

2022-03-22
Referens

Dnr 2022/357  

Fritidsavdelningen
Torkel Holst, 0247-80189 
torkel.holst@leksand.se

Beskrivning av ärendet

Länsstyrelsens enhet för landsbygd och tillväxt delar ut bidraget 
Bygdemedel (vattenregleringsfonder). Detta bidrag kan sökas för att 
förbättra den allmänna livsmiljön för medborgarna i de kommuner som 
berörs av vattenregleringspåverkan i sjösystemet. 

Bidraget kan sökas av vem som helst men ska enligt en kommunal 
beredningsgrupp kunna relateras till vattenregleringsskador. Länsstyrelsen 
tar stor hänsyn till kommunens bedömning och utlåtande när de beslutar 
utbetalning av medel. 

Det tillgängliga bidragsbeloppet för Leksands kommun 2022 gällande 
ansökningar av bygdemedel är 120 000 kronor. 

Sektorns/avdelningens bedömning

Länsstyrelsen har tagit emot två ansökningar till Siljans- och 
Snesen/Flatensjöarnas regleringsfond för 2022. Båda ansökningarna kommer 
från Grytnäs by samfällighet.  

Den ena ansökningen kan relateras till vattenregleringsskador och den andra 
ansökningen kan relateras till tillgänglighetsperspektivet och är således en 
nytta för bygden. 

Finansiering

Det tillgängliga bidragsbeloppet för Leksands kommun gällande ansökningar 
av bygdemedel är för 2022, 120 000 kronor. 

Det är länsstyrelsen som betalar ut bidraget. 

Förslag till beslut

Kommunens rekommendation till Länsstyrelsen är att tilldela 
bidragsbeloppen på 75 000 kronor plus 37 000 kronor för de båda 
ansökningarna till Grytnäs by samfällighet.

Ange vilket beslutsunderlag som ska skickas med till politiken

- Tjänsteutlåtande daterat 2022-03-23

- Ansökan 1 bygdemedel Grytnäs by samfällighet

- Ansökan 2 bygdemedel Grytnäs by samfällighet

Slutligt beslut skickas till

Torkel Holst, fritidschef

Michael Persson, länsstyrelsen
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Ansökan Bygdemedel 

Renovering av stig Grytnäs by, Leksand 
 

Projektbeskrivning 

Grytnäs by är en liten by halvvägs mellan Leksand och Siljansnäs i Leksands kommun. 

Byn har en fin miljö nära sjön med en del gångvägar på både privat och samfälld mark som 

är iordningställda med fin grusad gångväg och även några enklare bord under tak med 

grillmöjligheter för att erbjuda bybor och gäster på hälsohemmet Masesgården en 

lättillgänglig upplevelse av Siljan.  

Byn har även en välbesökt och omtyckt badstrand med flotte, bastu, grillmöjligheter samt 

utedass. 

Tyvärr finns där bara en smal, slingrig stig för att ta sig förbi stranden utan att behöva gå i 

sanden eller i vattnet vid högre vattennivå. Stigen har även blivit hårt sliten av väder, vind 

och promenader under tidens gång. 

 

Vi skulle med detta projekt vilja öka tillgängligheten genom att renovera stigen så det blir 

lättare att ta sig fram med tex med cykel, barnvagn, rollator mm. 

 

 
Stigen går på Leksand, Grytnäs S:7 alltså samägd mark.   

Den är ca 100m lång och gångytan kommer bli 1,5m bred. Den kommer att ligga precis ovan 

sandstranden på bilden och även fungera som strandskoning för marken ovanför.  

���



 
Badstranden från andra hållet med lite mer normal vattennivå. 

 

 
Lite byskvaller hinner man alltid med efter en arbetsinsats på stranden 
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Kostnadsuppskattning 
 

Maskinkostnader:  

1 grävmaskin i 3 dagar. 30000:- 

1 hjullastare i 1 dag. 10000:- 

Natursten 10 lass a 2000kr lasset. 20000:- 

Bergkross 10000:- 

Toppbeläggning Stenmjöl 5000:- 

Projektledning, Städning, Finjustering 0:- 

 

Totalt 75000:-  

 

Kostnadskuppskattningen har tagits fram tillsammans med en markentreprenör. 

 

 

 
En av byns iordningställda grillplatser efter den bef. strandpromenaden. 

 

Bilagor 
1. Stadgar 

2. Bestyrkt protokollsutdrag med uppgift om behörig firmatecknare 

3. Verksamhetsberättelse  

4. Mötesprotokoll som visar att föreningen beslutat ansöka om bygdemedel  

5. Karta Stig Grytnäs 

6. Karta Stig Finnäs 

���



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sida

1(3)

Sammanträdesdatum

2022-04-19

Allmänna utskottet

Utdrag bestyrks

§ 56 Dnr 2021/1351

Svar på motion om att utlysa klimatnödläge samt 
tillsätta en fullmäktigeberedning i frågan

Beskrivning av ärendet

Vänsterpartiet har i en motion till kommunfullmäktige den 8 november 2021 
föreslagit att Leksands kommun ska besluta om att utlysa klimatnödläge 
samt att en fullmäktigeberedning ska tillsättas med syftet att ta fram en plan 
för åtgärder som Leksands kommun kan göra för att motverka 
klimatförändringarna.

Sektorns/avdelningens bedömning

Vår planet befinner sig i ett allvarligt läge, precis som det konstateras i 
motionen. Klimatet förändras och Leksands kommun behöver ta sin del av 
ansvaret för att minska klimatavtrycken vi behöver också klimatanpassa vår 
kommun inför framtida extremväder så som värmeböljor och stora mängder 
nederbörd.

I motionen föreslår Vänsterpartiet att kommunen ska utlysa klimatnödläge 
men de preciserar inte närmare vad det innebär och vilka konkreta 
handlingar ett sådant utlysande skulle medföra mer än en symbolisk 
handling. Klimatnödlägets innebörd är heller inte legalt definierad, ett 
utlysande skulle således kunna innebära att utrymme för olika tolkningar vad 
gäller ansvar och åtgärder uppstår. Det föreligger också en risk att 
förväntningar på kommunen skapas som ligger utanför dess kompetens och 
rådighet.

Kommunen kan på ett långsiktigt, tydligt och konkret sätt arbeta för att 
minska den egna belastningen på klimatet samt främja invånares, företags 
och organisationers möjligheter att göra egna hållbara val. I dagsläget arbetar 
kommunen med klimatfrågorna i hela vår organisation bland annat har vi 
ställt om vår fordonsflotta till fossilfria drivmedel dels genom att investera i 
elbilar men inte minst genom att köra befintliga fordon på HVO istället för 
diesel. Tillsammans med Leksandsbostäder AB har vi genomfört ett stort 
energieffektiviseringsprojekt, projektet har lett till att värmeförbrukningen 
minskade med 23% och elförbrukningen minskade med 17% i de 
kommunala fastigheterna.
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Allmänna utskottet

Utdrag bestyrks

Vad gäller våra nybyggda fastigheter så investerar vi i solceller och andra 
miljövänliga och smarta lösningar som marknaden kan erbjuda för att 
reducera vår klimatpåverkan. 

Syftet med den av Vänsterpartiet föreslagna fullmäktigeberedningen är att ta 
fram en plan för åtgärder som Leksands kommun kan göra för att motverka 
klimatförändringarna.

Det pågår redan ett omfattande arbete med kommunens kommande 
miljömål, ett arbete som har varit föremål för en informations- och 
workshopförmiddag den 24 januari 2021. Samtliga partier representerade i 
kommunfullmäktige var inbjudna att delta och genomförde det som delvis 
kan tolkas in i motionens andemening med en fullmäktigeberedning. 

Vi ser dock risker med att tillsätta en regelrätt fullmäktigeberedning som har 
till syfte att åstadkomma det som redan görs inom ramen för arbetet med nya 
kommunala miljömål. De nya målen kommer behandlas av kommunens 
politiker och så småningom antas i kommunfullmäktige. Ett tillsättande av 
en ny fullmäktigeberedning skulle försena och underminera det pågående 
arbetet. Vår bedömning är därför att fokus bör ligga på den befintliga 
process som pågår och inte skapa nya sidospår. 

Slutligen kan konstateras att kommunfullmäktige antagit en ny vision - 
vision 2030. Den nya visionens grund utgår från de tre 
hållbarhetsdimensionerna om social, ekonomisk och miljömässig hållbarhet. 
Med vision 2030 som grund kommer vi arbeta intensivt med 
hållbarhetsfrågorna i all vår verksamhet. 

Yrkanden
Inga Westlund (V) yrkar bifall till motionen.

Ordförande Ulrika Liljeberg (C) yrkar avslag till motionen.

Beslutsgång
Ordföranden ställer yrkandena mot varandra och finner att allmänna 
utskottet beslutar att avslå motionen. 

Beslutsunderlag

Motion från Vänsterpartiet, 2021-10-22

Motionssvar, daterat 2022-04-12
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Allmänna utskottets förslag till kommunstyrelsen för beslut i 
kommunfullmäktige

1. Avslå motionen

Beslutet skickas till

Kommunstyrelsen
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Datum

2022-04-12
Referens

Dnr 2021/1351  

Kommunstyrelsen
Sebastian Larsson, 0247–80317
Sebastian.larsson@leksand.se

Svar på motion om att utlysa klimatnödläge samt 
tillsätta en fullmäktigeberedning i frågan

Beskrivning av ärendet

Vänsterpartiet har i en motion till kommunfullmäktige den 8 november 2021 
föreslagit att Leksands kommun ska besluta om att utlysa klimatnödläge 
samt att en fullmäktigeberedning ska tillsättas med syftet att ta fram en plan 
för åtgärder som Leksands kommun kan göra för att motverka 
klimatförändringarna.

Sektorns/avdelningens bedömning

Vår planet befinner sig i ett allvarligt läge, precis som det konstateras i 
motionen. Klimatet förändras och Leksands kommun behöver ta sin del av 
ansvaret för att minska klimatavtrycken vi behöver också klimatanpassa vår 
kommun inför framtida extremväder så som värmeböljor och stora mängder 
nederbörd.

I motionen föreslår Vänsterpartiet att kommunen ska utlysa klimatnödläge 
men de preciserar inte närmare vad det innebär och vilka konkreta 
handlingar ett sådant utlysande skulle medföra mer än en symbolisk 
handling. Klimatnödlägets innebörd är heller inte legalt definierad, ett 
utlysande skulle således kunna innebära att utrymme för olika tolkningar vad 
gäller ansvar och åtgärder uppstår. Det föreligger också en risk att 
förväntningar på kommunen skapas som ligger utanför dess kompetens och 
rådighet.

Kommunen kan på ett långsiktigt, tydligt och konkret sätt arbeta för att 
minska den egna belastningen på klimatet samt främja invånares, företags 
och organisationers möjligheter att göra egna hållbara val. I dagsläget arbetar 
kommunen med klimatfrågorna i hela vår organisation bland annat har vi 
ställt om vår fordonsflotta till fossilfria drivmedel dels genom att investera i 
elbilar men inte minst genom att köra befintliga fordon på HVO istället för 
diesel. Tillsammans med Leksandsbostäder AB har vi genomfört ett stort 
energieffektiviseringsprojekt, projektet har lett till att värmeförbrukningen 
minskade med 23% och elförbrukningen minskade med 17% i de 
kommunala fastigheterna.

Vad gäller våra nybyggda fastigheter så investerar vi i solceller och andra 
miljövänliga och smarta lösningar som marknaden kan erbjuda för att 
reducera vår klimatpåverkan. 
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Syftet med den av Vänsterpartiet föreslagna fullmäktigeberedningen är att ta 
fram en plan för åtgärder som Leksands kommun kan göra för att motverka 
klimatförändringarna.

Det pågår redan ett omfattande arbete med kommunens kommande 
miljömål, ett arbete som har varit föremål för en informations- och 
workshopförmiddag den 24 januari 2021. Samtliga partier representerade i 
kommunfullmäktige var inbjudna att delta och genomförde det som delvis 
kan tolkas in i motionens andemening med en fullmäktigeberedning. 

Vi ser dock risker med att tillsätta en regelrätt fullmäktigeberedning som har 
till syfte att åstadkomma det som redan görs inom ramen för arbetet med nya 
kommunala miljömål. De nya målen kommer behandlas av kommunens 
politiker och så småningom antas i kommunfullmäktige. Ett tillsättande av 
en ny fullmäktigeberedning skulle försena och underminera det pågående 
arbetet. Vår bedömning är därför att fokus bör ligga på den befintliga 
process som pågår och inte skapa nya sidospår. 

Slutligen kan konstateras att kommunfullmäktige antagit en ny vision - 
vision 2030. Den nya visionens grund utgår från de tre 
hållbarhetsdimensionerna om social, ekonomisk och miljömässig hållbarhet. 
Med vision 2030 som grund kommer vi arbeta intensivt med 
hållbarhetsfrågorna i all vår verksamhet. 

Allmänna utskottets förslag till kommunstyrelsen för beslut i 
kommunfullmäktige

1. Avslå motionen

Ange vilket beslutsunderlag som ska skickas med till politiken

Motion från Vänsterpartiet, 2021-10-22

Motionssvar, daterat 2022-04-12

Slutligt beslut expedieras (skickas) till

Kommunfullmäktige
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Motion om klimatnödläge 

Bakgrund: Hela vår planet befinner sig i en allvarlig situation. Klimatet förändras och forskningen 

visar att det beror på människans påverkan. 

FN:s klimatpanel IPCC betonade än en gång att stora förändringar måste göras, och så snabbt som 

möjligt, om det ska gå att undvika en kollaps av ekosystemen. 

Vi ser det redan börja hända. Denna sommar har dominerats av extrema väderhändelser. I Europa 

med skyfall och störtfloder i Tyskland, värmeböljor och bränder vid Medelhavet. 

Förödande värmeböljor, omfattande bränder och översvämningar ökar snabbt i antal och intensitet. 

Den biologiska mångfalden är starkt hotad. Det sker nu överallt och på alla kontinenter.

Vi i Leksand kan inte göra allt. Men något kan och ska vi göra för att delta i den globala 

problemlösningen. 

Vänsterpartiet föreslår kommunfullmäktige besluta:

Att kommunfullmäktige beslutar att utlysa klimatnödläge i Leksands kommun. 

Att en fullmäktigeberedning tillsätts, som tar fram en plan för åtgärder som Leksands kommun kan 

göra för att motverka klimatförändringarna. 

För Vänsterpartiet Leksand, oktober 2021:

Inga Westlund, Yvonne Ineteg, Markus Kummu, Kajsa Fredholm
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Sammanträdesdatum

2021-11-29

Kommunfullmäktige

Utdrag bestyrks

§ 82 Dnr 2021/1351

Anmälan av motion om att utlysa klimatnödläge samt 
tillsätta en fullmäktigeberedning i frågan

Beskrivning av ärendet

Vänsterpartiet har inkommit med en motion om att utlysa klimatnödläge 
samt tillsätta en fullmäktigeberedning i frågan.  

Beslutsunderlag

Motion, inkommen 2021-10-22

Kommunfullmäktiges beslut

1. Uppta motionen överlämna den till kommunstyrelsen för beredning.

Beslutet skickas till

Kommunstyrelsen
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Datum

2022-04-29
Referens

2021/831  

Dataskyddsombud
Andrew Tutt-Wixner, 80101
Andrew.Tutt-Wixner@leksand.se

Kritik mot Kommunstyrelsen för handläggningen av en 
begäran om ett registerutdrag

Beskrivning av ärendet

Under 2020 fick kommunen en begäran om registerutdrag enligt 
Dataskyddsförordningen. Handläggningen av ärendet brast då personen som 
begärde utdraget fick inget svar på sin begäran. Personen anmälde då 
kommunen till Justitieombudsmannen (JO). JO utredde händelsen och har nu 
kommit med kritik till Kommunstyrelsen. 

Kommunstyrelsen få nu information om ärendet för kännedom 

Sektorns/avdelningens bedömning

För att undvika att händelsen upprepar sig ha en ny rutin tagits fram för 
bevakning av registerutdragsärenden. Rutinen för utbildning av medarbetare 
– i synnerhet chefer ska också ses över.  

Förslag till beslut

1. Lägga ärendet till handlingarna.

Ange vilket beslutsunderlag som ska skickas med till politiken

Tjänsteutlåtande - Kritik mot Kommunstyrelsen för handläggningen av en 
begäran om ett registerutdrag, daterat 2022-04-29

Beslut från JO 2022-04-20.

Slutligt beslut expedieras (skickas) till

Andrew Tutt-Wixner, Dataskyddsombud Leksands kommun
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Datum

2022-03-28
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Dnr 2022/7  

Avdelning: Boendesamordnare SÄBO
Ansvarig: Malin Hed 
E postadress: malin.hed@leksand.se

Rapportering av ej verkställda beslut kvartal 1/2022 – 
särskilt boende

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 kvartalet 2022 finns 6 ej verkställda beslut att rapportera. 

Ärende 1 – Kvinna
Beslut: Socialtjänstlagen, Särskilt boende (Enligt 4 kapitlet 1 §)
Datum för gynnande beslut: 2021-12-03

Ärende 2 – Man
Beslut: Socialtjänstlagen, Särskilt boende (Enligt 4 kapitlet 1 §)

Datum för gynnande beslut: 2021-12-13

Ärende 3 – Man

Beslut: Socialtjänstlagen, Särskilt boende (Enligt 4 kapitlet 1 §)
Datum för gynnande beslut: 2021-12-17

Ärende 4 – Man
Beslut: Socialtjänstlagen, Särskilt boende (Enligt 4 kapitlet 1 §)
Datum för gynnande beslut: 2021-12-21

Ärende 5 – Kvinna
Beslut: Socialtjänstlagen, Särskilt boende (Enligt 4 kapitlet 1 §)
Datum för gynnande beslut: 2021-12-27

Ärende 6 – Kvinna
Beslut: Socialtjänstlagen, Särskilt boende (Enligt 4 kapitlet 1 §)
Datum för gynnande beslut: 2021-12-30

Förslag till beslut

1. Godkänna rapporteringen.
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Ange vilket beslutsunderlag som ska skickas med till politiken

Tjänsteutlåtande, daterat 2022-03-28

Slutligt beslut expedieras (skickas) till

Socialchef Ulrika Gärdsback
Avd-chef Johan Karén
Enhetschef Malin Hed
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Sammanträdesdatum

2022-04-05

Individnämnden

Justeras Utdrag bestyrks

§ 59 Dnr 2022/7

Rapportering av ej verkställda beslut - Särskilt boende 
kvartal 1/2022

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 kvartalet 2022 finns 6 ej verkställda beslut att rapportera. 

Ärende 1 – Kvinna
Beslut: Socialtjänstlagen, Särskilt boende (Enligt 4 kapitlet 1 §)
Datum för gynnande beslut: 2021-12-03

Ärende 2 – Man
Beslut: Socialtjänstlagen, Särskilt boende (Enligt 4 kapitlet 1 §)

Datum för gynnande beslut: 2021-12-13

Ärende 3 – Man

Beslut: Socialtjänstlagen, Särskilt boende (Enligt 4 kapitlet 1 §)
Datum för gynnande beslut: 2021-12-17

Ärende 4 – Man
Beslut: Socialtjänstlagen, Särskilt boende (Enligt 4 kapitlet 1 §)
Datum för gynnande beslut: 2021-12-21

Ärende 5 – Kvinna
Beslut: Socialtjänstlagen, Särskilt boende (Enligt 4 kapitlet 1 §)
Datum för gynnande beslut: 2021-12-27

Ärende 6 – Kvinna
Beslut: Socialtjänstlagen, Särskilt boende (Enligt 4 kapitlet 1 §)
Datum för gynnande beslut: 2021-12-30
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Sammanträdesdatum

2022-04-05

Individnämnden

Justeras Utdrag bestyrks

Beslutsunderlag

Tjänsteutlåtande, daterat 2022-03-28

Individnämndens förslag till kommunstyrelsen för beslut i 
kommunfullmäktige

1. Godkänna rapporteringen.

Beslutet skickas till

Kommunstyrelsen
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Datum

2022-03-21
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Dnr 2022/4  

Individ-och familjeomsorg
Gunilla Andersson, 0247-80440
Gunilla.andersson1@leksand.se

Rapportering av ej verkställda beslut kvartal 1/2022 – 
individ- och familjeomsorgen

Beskrivning av ärendet

Individnämnden ansvarar för utredning och beslut i ärenden som avser 
bistånd enligt 4 kapitlet 1 § socialtjänstlagen och insatser enligt 9 § LSS och 
har rapporteringsskyldighet till kommunfullmäktige enligt 16 kapitlet 6 h § 
socialtjänstlagen samt 28 § LSS. 

Rapporten ska avse de ärenden som utmynnat i ett gynnande beslut som inte 
verkställts inom tre månader. Rapporten ska även avse ärenden där 
verkställighet påbörjats men av någon anledning avbrutits och inte 
verkställts på nytt inom tre månader.

Rapporten ska rapporteras kvartalsvis. 

För 1 kvartalet 2022 finns 2 ej verkställda beslut att rapportera. 

Ärende 1 – pojke
Beslut: Socialtjänstlagen, kontaktperson (Enligt 4 kapitlet 1 § 
socialtjänstlagen)
Datum för gynnande beslut: 2021-10-18

Ärende 2 – flicka
Beslut: Socialtjänstlagen, kontaktperson (Enligt 4 kapitlet 1 § 
socialtjänstlagen)
Datum för gynnande beslut: 2021-10-18

Förslag till beslut

1. Godkänna rapporteringen.

Ange vilket beslutsunderlag som ska skickas med till politiken

Tjänsteutlåtande, daterat 2020-03-21

Slutligt beslut expedieras (skickas) till

Socialchef Ulrika Gärdsback
Avd-chef Katja Vestling
Socialsekreterare Gunilla Andersson
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Sammanträdesdatum

2022-04-05

Individnämnden

Justeras Utdrag bestyrks

§ 56 Dnr 2022/4

Rapportering av ej verkställda beslut - IFO kvartal 
1/2022

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 kvartalet 2022 finns 2 ej verkställda beslut att rapportera. 

Ärende 1 – pojke
Beslut: Socialtjänstlagen, kontaktperson (Enligt 4 kapitlet 1 § 
socialtjänstlagen)
Datum för gynnande beslut: 2021-10-18

Ärende 2 – flicka
Beslut: Socialtjänstlagen, kontaktperson (Enligt 4 kapitlet 1 § 
socialtjänstlagen)
Datum för gynnande beslut: 2021-10-18

Beslutsunderlag

Tjänsteutlåtande, daterat 2020-03-21

Individnämndens förslag till kommunstyrelsen för beslut i 
kommunfullmäktige 

1. Godkänna rapporteringen.

Beslutet skickas till

Kommunstyrelsen
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Datum

2022-05-04
Referens

Dnr 2022/9  

Administrativ service
Lena Ryen-Laxton, 024780377
lena.ryen@leksand.se

Anmälan av fattade delegeringsbeslut 2022

Beskrivning av ärendet

Kommunallagen föreskriver att en nämnd får uppdra åt ett utskott, åt en 
ledamot eller ersättare eller åt en anställd hos kommunen att besluta på 
nämndens vägnar i ett visst ärende eller viss grupp av ärenden.

Beslut som fattas med ovanstående stöd ska återrapporteras till nämnden.

Härmed återrapporteras följande delegeringsbeslut:

Sektorn för samhällsutveckling

Byggchef, byggnadsinspektör, bygglovhandläggare, miljö och 
handläggare bostadsanpassning

� Delegeringsbeslut bostadsanpassning mars och april 2022

� Delegeringsbeslut miljö mars och april2022

� Delegeringsbeslut bygglov mars och april 2022

Trafikärenden

� Delegeringsbeslut trafik mars och april 2022

Näringsliv

� Delegeringsbeslut köpekontrakt mars 2022

Plan, mät och karta

� Delegeringsbeslut rättidsprövning överklagan mars 2022

� Delegeringsbeslut markingenjör april 2022

Kultur

� Delegeringsbeslut bidrag mars 2022

Samhällsutveckling övrigt

� Delegeringsbeslut servitutsavtal mars 2022

Utskotten

� Delegeringsbeslut av socialutskottet enligt sammanträdesprotokoll 
daterat 2022-04-12
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� Delegeringsbeslut av samhällsbyggnadsutskottet enligt 
sammanträdesprotokoll 2022-03-24, sammanträdesprotokoll 2022-
03-24 omedelbart justerat samt sammanträdesprotokoll 2022-04-21. 

� Delegeringsbeslut av utbildningsutskottet enligt 
sammanträdesprotokoll 

Personalärenden

� Personalärenden 

Kommunledning

Förslag till beslut

1. Godkänna redovisning av de delegeringsbeslut som förtecknas i 
protokoll och listor per den 16 maj 2022.

Ange vilket beslutsunderlag som ska skickas med till politiken

1. Protokoll och listor.

Slutligt beslut skickas till

Administrativ service 
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