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Datum

2019-11-28
Kommunstyrelsen
Björn Arrias

Kommunstyrelsens ledamöter
Ersättare för kännedom

Kommunstyrelsen

Kommunhuset Plenisalen Måndagen den 9 december 2019 kl. 13.00

Information
På förmiddagen den 9 december 2019, kl. 09.00-12.00, har vi 
informationsmöte i kommunhusets plenisal. Vi får besök av Kjell Mo, som 
är samordnare vid Försvarshögskolans centrum för totalförsvar och 
samhällets säkerhet. Vid detta informationsmöte deltar även kommunens 
beredskapssamordnare Kjell Ekman och inbjudna är också motsvarande 
tjänstemän och ett antal förtroendevalda från Rättvik och Gagnef.
Under informationsmötet kommer ni inte att få ha datorer eller telefoner med 
er in i plenisalen.  
Sedvanliga arvoderingsregler gäller även under detta informationsmöte.

Ärenden med förslag till beslut

1 Val av justerare

2 Kommundirektören informerar

3 Utskottsordförandena informerar

4 Kommunens hållbarhetsarbete
Förslag till beslut

Kommunstyrelsens beslut
1. Lägga informationen till handlingarna.
Sektor samhällsutveckling informerar om kommunens 
hållbarhetsarbete. Deltar gör även representanter ur den lokala 
avfallsgruppen som återrapporterar arbetet enligt den 
kommunala planen för avfallsförebyggande och hållbar 
avfallshantering.

2018/282
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5 Återrapportering avseende hantering av fullmäktiges 
beslut om budget 2020-2022
Förslag till beslut

Kommunstyrelsens beslut
1. Godkänna rapporteringen.
Aktuellt underlag lämnas vid sammanträdet.

2019/258

6 Indikatorer 2020
Förslag till beslut

Kommunstyrelsens beslut
1. Anta indikatorer för 2020, i enlighet med förslaget.

2019/1183

7 Ansökan om utökad borgen - Leksand Vatten AB
Förslag till beslut

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

låneförpliktelser upp till ett högsta lånebelopp om 380 
miljoner kronor, jämte därpå löpande ränta och kostnader.

2019/886

8 Pantbrev gentemot Leksands Golfklubb
Förslag till beslut

Kommunstyrelsens beslut
1. Avslå Leksands Golfklubbs ansökan om att Leksands 

kommun ska släppa pantbrevet.

2019/65

9 Energitjänsteprojektet (ETP) fas 2 och 3
Förslag till beslut

Kommunstyrelsens beslut
1. Godkänna slutredovisningen av genomfört 

energitjänsteprojekt.

2014/1390

10 Införande av visselblåsarfunktion
Förslag till beslut

Kommunstyrelsens beslut
1. Införa visselblåsarfunktion, i enlighet med förslaget

2019/741

11 De enskilda vägarna i Leksands kommun - 
Klassificering av vägtyper
Förslag till beslut

Kommunstyrelsens beslut
1. Lägga redovisningen av klassificeringen av vägtyper till 

handlingarna.

2016/716
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12 De enskilda vägarna i Leksands kommun - Avtal med 
vägsamfälligheterna om skötseln
Förslag till beslut

Kommunstyrelsens beslut
1. Godkänna avtal avseende kommunal skötsel av enskilda vägar 

respektive avtal avseende ekonomiskt bidrag till skötsel av 
enskilda vägar, i enlighet med förslagen.

2016/716

13 Anmälan av ordförandebeslut - Överklagande av dom 
avseende bidrag till lantmäteriförrättning
Förslag till beslut

Kommunstyrelsens beslut
1. Godkänna redovisningen av ordförandebeslut daterat 

2019-11-25 avseende överklagande till Högsta 
förvaltningsdomstolen.

2016/716

14 Revidering av avtal för Överförmyndare i samverkan i 
övre Dalarna
Förslag till beslut

Kommunstyrelsens förslag till beslut i kommunfullmäktige
1. Godkänna avtal mellan Mora, Orsa, Älvdalens, Rättviks, 

Leksands och Vansbro kommuner om samverkan gällande 
gemensam organisation för överförmyndarnas verksamhet.

2. Avtalet gäller från och med 2020-01-01 och ersätter det avtal 
som tidigare antagits av kommunfullmäktige i samverkande 
kommuner.

2019/1341

15 Firmatecknare för Leksands kommun
Förslag till beslut

Kommunstyrelsens beslut
1. Utse följande personer att, två i förening, teckna kommunens 

firma.

 Kommunstyrelsens ordförande Ulrika Liljeberg (C),

 Kommundirektör Göran Wigert, samt

 Sektorschef Maria Bond.
2. Firmatecknarna får teckna kommunens firma var för sig om 

det avser verkställighet av politiska beslut eller är av annars 
mindre vikt. 

3. Kommundirektören har rätt att vidaredelegera rätten att teckna 
kommunens firma i ärenden av administrativ och ekonomisk 
karaktär till statliga och kommunala myndigheter.

4. I samband med beslutet enligt första till tredje punkten upphör 
kommunstyrelsens beslut om firmatecknare 2019-09-24, 
§ 113, att gälla.

2019/28
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16 Rapportering enligt 16 kapitlet 6 f socialtjänstlagen av 
ej verkställda beslut enligt 4 kapitlet 1 § 
socialtjänstlagen - individ- och familjeomsorgen 2019.
Förslag till beslut

Kommunstyrelsens förslag till beslut i kommunfullmäktige
1. Godkänna rapporteringen.

2019/821

17 Rapportering enligt 16 kapitlet 6 f socialtjänstlagen av 
ej verkställda beslut enligt 4 kapitlet 1 § 
socialtjänstlagen samt 9 § LSS -  vård och omsorg 
2019.
Förslag till beslut

Kommunstyrelsens förslag till beslut i kommunfullmäktige
1. Godkänna rapporteringen.

2019/822

18 Anmälan av fattade delegationsbeslut
Förslag till beslut

Kommunstyrelsens beslut
1. Godkänna redovisning av de delegationsbeslut som förtecknas 

i protokoll och listor per den 27 november 2019.

2019/27

19 Avsägelser och fyllnadsval
Förslag till beslut lämnas vid sammanträdet.

2018/1555

20 Kommunstyrelsens ordförande informerar

Ulrika Liljeberg (C)

Ordförande
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 Till: KS-ledamöter i Leksands Kommun 

 

 

Avfallsplan – informations KS 

Ärendebeskrivning 

Alla kommuner i Sverige ska enligt 15 kap Miljöbalken ta fram en plan för 

avfallsförebyggande och hållbar avfallshantering. Planen utgör tillsammans med 

kommunens lokala föreskrifter om avfallshantering kommunens renhåll-

ningsordning. Plan och föreskrifter ska fastställas av kommunfullmäktige.  

Dalarna har alltsedan 2006 samverkat kring arbetet med framtagande, 

genomförande och uppföljning av kommunal avfallsplanering. Nuvarande 

planperiod är 2018 – 2022.  

Länsstyrelsen Dalarna har sedan starten aktivt medverkat, via deltagande i 

regional projektgrupp och nätverk, och länsstyrelsens regionala miljömål inom 

avfallsområdet utgår från mål och åtgärder i avfallsplanearbetet.  

Ansvariga 

I de samordnade avfallsplanerna framgår det att regionala avfallsplanegruppen 

har ansvar för att driva det fortlöpande regionala arbetet i Dalarna och vid 

behov initiera insatser. Lokala avfallsplanegrupper har ansvar för att driva det 

lokala arbetet i respektive kommun.  

Mål och åtgärder - kommunikation, utvärdering och revidering 

Målen ska dokumenteras och kommuniceras årligen via kommunikations-

portalen (www.avfallsplandalarna.se) och vid årligt uppföljningsseminarium. 

Åtgärderna ska utvärderas och, vid behov, revideras  

Regionala avfallsplanegruppen har ansvar för utvärdering och revidering av 

gemensamma åtgärder och lokala avfallsplanegrupperna har ansvar för 

utvärdering och revidering av kommunala åtgärder. Revidering av åtgärder ska 

godkännas av ansvarig aktör.     

Hittills har endast smärre korrigeringar av åtgärder gällande nedlagda deponier 

gjorts.  
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Genomförda aktiviteter 2019 och planering inför 2020 

Under 2019 har på regional nivå seminarier om cirkulär ekonomi och 

flerbostadshus genomförts. Frågan om hur förordningen om fastighetsnära 

insamling av förpackningar och returpapper vid bostad är under bearbetning. 

Under våren 2020 avses fokus läggas på nedskräpning och plast.  

Information till KS 

Utmaningarna är stora och ökande för att förebygga avfall och utveckla en 

hållbar avfallshantering i Dalarnas kommuner och hushåll. Därför vill regionala 

avfallsplanegruppen informera kommunstyrelserna i Dalarna om arbetet. Ett 

syfte är också att underlätta en efterfrågan från kommunens politiska ledning 

om arbetet och dess utveckling.  

Informationen sker via en gemensam informationsfilm om ca 6 min samt att 

representanter från den lokala avfallsgruppen redogör för hur det lokala arbetet 

i kommunen fortskrider.  

 

Malin Liss Lundeberg  
Sammankallande lokal avfallsplanegrupp 
Dala Vatten och Avfall AB 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sida
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Sammanträdesdatum
2019-11-14

Allmänna utskottet

Justeras Utdrag bestyrks

§ 105 Dnr 2019/1183

Indikatorer 2020

Beskrivning av ärendet
Till de 10 politiska målen för 2020 har 50 indikatorer tagits fram. 31 av 
indikatorerna har nationell jämförelse och 19 indikatorer mäts av 
förvaltningen.
Vid dagens sammanträde föredrar tf sektorschef Maria Bond, 
kvalitetsutvecklare Yvonne Thorell och kvalitetsutvecklare Lotta Arnesson 
ärendet.

Beslutsunderlag
Förslag till och indikatorer 2020

Allmänna utskottets förslag för beslut i kommunstyrelsen
Anta förslag till indikatorer för 2020.

Beslutet skickas till
Kommunstyrelsen
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TJÄNSTEUTLÅTANDE
Sida
1(1)

Datum
2019-11-27

Referens
Dnr 2019/1183  

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

Mål och indikatorer 2020 

Beskrivning av ärendet
Kommunfullmäktige har antagit 10 politiska mål 2020.
Kvalitetsgruppen har i dialog med politiska företrädare tagit fram förslag till 
indikatorer. 50 indikatorer har tagits fram och 23 av dessa har nationell 
jämförelse.
De relativa målnivåerna har kompletterats med absoluta målnivåer där det är 
möjligt. 19 relativa indikatorer har kompletterats med absoluta målnivåer.

Förslag till beslut
1. Anta förslag till indikatorer 2020

Ange vilket beslutsunderlag som ska skickas med till politiken
1. Mål och indikatorer 2020
2. Tjänsteutlåtande daterat 191127

Slutligt beslut expedieras (skickas) till
Kvalitetsgruppen
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Inledande förklaringar till materialet 
 
50 indikatorer har tagits fram till de 10 politiska målen 2020. 23 av indikatorerna har nationell 

jämförelse.  

25% (Övre 
kvartilen) 

50% 
25% (Lägre 
kvartilen) 

 

Målnivån bedöms i grönt, gult och rött. Vid nationell jämförelse innebär grön nivå den övre kvartilen, 

25 procent bästa, av jämförande kommuner, gul nivå innebär mitten, 50 procent mittersta, bland 

jämförande kommuner och röd nivå innebär den lägsta kvartilen, 25 procent sämsta, av jämförande 

kommuner. 

 

Väl 
godkänt 

Godkänt 
Icke 

godkänt 

 

När förvaltningen gör egna mätningar är nivåerna för grönt, gult och rött olika beroende på målnivå. I 

materialet presenteras resultat för 2019 om det finns.  

De relativa målnivåerna har kompletterats med absoluta målnivåer, där det är möjligt och 

meningsfullt. Dessa finns angivna direkt under de relativa procenttalen (kvartilerna). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Indikatorerna som är kopplade till skolans nationella styrdokument har kompletterats med absoluta 

målnivåer gällande tre indikatorer. Generellt utgår man från att en 100 procentig målnivå gäller 

utifrån de nationella styrdokumenten. Det går dock att följa ökningar och minskningar i resultatet för 

de relativa målnivåerna, då dessa även presenteras som absoluta tal under respektive års resultat. 

 

  

För källan anges vilken 

myndighet/organisation 

som inhämtar data. 

I Kolada redovisas kommunens placering relativt till 

övriga (290) kommuner, enligt modellen: 25% bästa = 

grönt, 25% sämsta = rött och 50% i mitten = gult. 

Som komplement till de relativa målnivåerna i Kolada presenteras också absoluta målnivåer 

enligt färgskalan grönt, gult och rött. Målnivåerna redovisas i olika enheter och i varierande 

nivåer beroende på vad indikatorn mäter.  Vid dessa fall anges källan som egen mätning. 

Resultat 

2019
Målnivå Målnivå Målnivå Källa

45%
25% (Övre 

kvartilen)
50%

25% (Lägsta 

kvartilen)
MFS

>51% 25-51% <25%
Egen 

mätning

Andel miljöbilar i kommunorganisationen
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Mål och indikatorer 2020 
 

 

 

 

 

Resultat 

2019
Målnivå Målnivå Målnivå Källa

21%
25% (Övre 

kvartilen)
50%

25% (Lägsta 

kvartilen)
RKA

>30% 25-30% <25%
Egen 

mätning

45%
25% (Övre 

kvartilen)
50%

25% (Lägsta 

kvartilen)
MFS

>51% 25-51% <25%
Egen 

mätning

Matsvinn, gram per portion  <35 gr 35-70 gr >70 gr
Egen 

mätning

Utveckling av sopsäcksvikt efter källsorteringsprojekt >10% 1-10% <1%
Egen 

mätning

1. Intensifiera kommunens hållbarhetsarbete inom miljö- och klimatområdet

Ekologiska livsmedel i kommunens verksamhet, andel 

(%)

Andel miljöbilar i kommunorganisationen

Resultat 

2019
Målnivå Målnivå Målnivå Källa

88,9%
25 % (Övre 

kvartilen)
50%

25%  (Lägsta 

kvartilen)

SKL/egen 

mätning

>90% 70-90% <70%
Egen 

mätning

Elever i åk 4: Jag är ofta utomhus på rasterna 3,89 >3,9 3,5-3,9 <3,5 ELSA

Åk 1 gymnasiet som uppger att de dricker alkohol  <30% 30-40% >40% ELSA

ÅK 1 gymnasiet som uppger att de provat på narkotika <3% 3-7% >7% ELSA

Unga som ingår i KAA som andel av invånare 16-19 år <5% 5-10% >10%
Egen 

mätning

Placeringar antal, vuxna missbrukare <15 16-29 >30
Egen 

mätning

25% (Övre 

kvartilen)
50%

25% (Lägsta 

kvartilen)
SCB

<25% 25-50% >50%
Egen 

mätning

2. Öka medborgarnas välmående och trygghet genom att främja fysisk, psykisk och social 

hälsa samt motverka missbruk och utanförskap

Elever i åk 5: Jag känner mig trygg i skolan

Köp av vård för vuxna med missbruk, andel %
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Resultat 

2019
Målnivå Målnivå Målnivå Källa

Andel elever som klarat alla delprov vid nationella 

proven i åk 3 - MA

25% (Övre 

kvartilen)
50%

25% (Lägsta 

kvartilen)

Skolverket

/SCB

Elever i åk 6 med lägst betyget E i engelska 84,8%
25% (Övre 

kvartilen)
50%

25% (Lägsta 

kvartilen)

Skolverket

/SCB

Elever i åk 6 med lägst betyget E i matematik 87,2%
25% (Övre 

kvartilen)
50%

25% (Lägsta 

kvartilen)

Skolverket

/SCB

Elever i åk 6 med lägst betyget E i svenska
25% (Övre 

kvartilen)
50%

25% (Lägsta 

kvartilen)

Skolverket

/SCB

70,4%
25% (Övre 

kvartilen)
50%

25% (Lägsta 

kvartilen)

Skolverket

/SCB

<20% från 

100%

>20-<40% 

från 100%

>40% från 

100%

Egen 

mätning

Genomsnittligt meritvärde åk 6 218,9 >220 210-220 <210
Egen 

mätning

25% (Övre 

kvartilen)
50%

25% (Lägsta 

kvartilen)
SKL/SCB

>5 -5 till 5 <-5
Egen 

mätning

Meritvärde åk 9 (17 ämnen) 226,6
25% (Övre 

kvartilen)
50%

25% (Lägsta 

kvartilen)

Skolverket

/SCB

Genomsnittlig betygspoäng - elever med 

gymnasieexamen

25% (Övre 

kvartilen)
50%

25% (Lägsta 

kvartilen)

Skolverket

/SCB

Elever i år 9. genomsnittligt meritvärde avvikelse från 

modellberäknat värde 

Betyg årskurs 6, andel (%) som uppnått kunskapskraven 

(A-E) i alla ämnen

3. Höja måluppfyllelsen hos elever i våra skolor

Resultat 

2019
Målnivå Målnivå Målnivå Källa

25% (Övre 

kvartilen)
50%

25% (Lägsta 

kvartilen)

Skolverket

/SCB

<20% från 

100%

>20-<35% 

från 100%

>35% från 

100%

Egen 

mätning

25% (Övre 

kvartilen)
50%

25% (Lägsta 

kvartilen)
SCB/KB

>20% 10-20% <10%
Egen 

mätning

Antal pedagogiska dokumentationer (DUK) som kopplar 

till skriftspråk, kommunikation och läsning.
>6 2-6 <2

Egen 

mätning

Andel elever som klarat alla delprov vid nationella 

proven i åk 3 - SV

Andel barnboklån i kommunala bibliotek 0-17 år

4. Fortsätta fokusera på att utveckla barns intresse för skriftspråk, kommunikation och 

läsning i förskolan

Resultat 

2019
Målnivå Målnivå Målnivå Källa

81%
25% (Övre 

kvartilen) 
50%

25% (Lägsta 

kvartilen) 

Socialstyre

lsen

 >86% 77-86%  <77%
Egen 

mätning

88%
25% (Övre 

kvartilen)
50%

25% (Lägsta 

kvartilen) 

Socialstyre

lsen

>94%
87-94%   <87%

Egen 

mätning

Brukarbedömning LSS-helhetssyn 90%  >84% 61-84%  <61 %
Egen 

mätning

Antal brukare/kunder som erhållit förenklad 

handläggning

Ingen 

mätning
>10 10-5 <5

Egen 

mätning

5. Erbjuda äldre och de med funktionsnedsättning en trygg, hälsofrämjande och hållbar 

omsorg med inflytande över sin livssituation

Brukarbedömning särskilt boende-helhetssyn

Brukarbedömning hemtjänst-helhetssyn (inkl LOV)
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Resultat 

2019
Målnivå Målnivå Målnivå Källa

25% (Övre 

kvartilen)
50%

25% (Lägsta 

kvartilen)
SKL

<6% 6-8% >8%
Egen 

mätning

79
25% (Övre 

kvartilen)
50%

25% (Lägsta 

kvartilen) 
SKL

>80 69-80 <69
Egen 

mätning

Arbetsmiljöindex 65 >85 60-85 <60 
Egen 

mätning

Andel elever på yrkesvux som kommer i egen 

sysselsättning
>80% 60-80% <60%

Egen 

mätning

Andel elever på gymnasiets yrkesprogram som kommer i 

egen sysselsättning
>80% 60-80% <60%

Egen 

mätning

Tillgång till arbetskraft med relevant kompetens <73 73-217 >217
Företagskli

mat

6. Verka för en kompetensförsörjning som möter både medarbetarnas och den lokala 

arbetsmarknadens behov

Andel sjukfrånvaro i kommunen totalt

Hållbart medarbetarskapsindex (HME) 

Ledarskap/motivation/styrning totalt

Resultat 

2019
Målnivå Målnivå Målnivå Källa

25% (Övre 

kvartilen)
50%

25% (Lägsta 

kvartilen)
SCB

>35% 15-35% <15%
Egen 

mätning

25% (Övre 

kvartilen)
50%

25% (Lägsta 

kvartilen)

Riksidrotts

förbundet

>32% 22-32% Under 22%
Egen 

mätning

Antal besökare i kulturhuset >250 000
220 000-

250 000
<220 000

Egen 

mätning

Rankingplacering i Naturvårdsverkets årliga mätning 

"Sveriges friluftskommun"

Delad 1:a 

plats
<73 73-217 >217

Naturvårds-

verket

Antal sidvisningar naturkartan >15000
7500-

15000
<7500

Egen 

mätning

7. Upprätthålla vår position som kulturkommun samt fortsätta vara en av landets främsta 

sport- och friluftskommuner - med fokus på barn och unga

Andel elever som deltar i kulturskola som andel av 

invånare 7-15 år

Deltagartillfällen i idrottsföreningar antal/inv 7-20 år

Resultat 

2019
Målnivå Målnivå Målnivå Källa

Andel webbformulär och e-tjänster i förhållande till 

totala antalet blanketter

Ingen 

mätning
>75% 26-75% <26%

Egen 

mätning

Andel inkomna ärenden lösta av kundtjänst
Ingen 

mätning
>75% 31-75% <31%

Egen 

mätning

Bibliotekets öppethållande (inklusive meröppet) utöver 

08-17 på vardagar, timmar/vecka
4 >6 h 2-6 h <2 h

Egen 

mätning

Leksandshallens öppethållande utöver 08-17 på 

vardagar timmar/vecka
25 >20 h 15-20 h <15 h

Egen 

mätning

Ingen 

mätning

25% (Övre 

kvartilen)
50%

25% (Lägsta 

kvartilen)
RKA

>70 45-70 <45
Egen 

mätning

8. Öka vår omgivnings kunskaper om kommunens uppgift och verksamhet samt utveckla 

kommunens service och tillgänglighet

Delaktighetsindex
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Resultat 

2019
Målnivå Målnivå Målnivå Källa

58
25% (Övre 

kvartilen)
50%

25% (Lägsta 

kvartilen)
RKA

<40 40-70 >70
Egen 

mätning

25% (Övre 

kvartilen)
50%

25% (Lägsta 

kvartilen)
Insikt

>78 70-78 <70
Egen 

mätning

25% (Övre 

kvartilen)
50%

25% (Lägsta 

kvartilen)
Insikt

>83 75-83 <75
Egen 

mätning

Antal bostäder som pågående detaljplaner möjliggör
100-150 

bostäder

50-100 

bostäder
0-50 bostäder

Egen 

mätning

Antal (under året) meter anlagda eller förbättrade 

cykelvägar 
>1000 m

600-    

1000 m
<600 m

Egen 

mätning

Handläggningstid från inkommen ansökan till beslut för 

bygglov antal dagar 

Tillämpning av lagar och regler (Insikt, index)

Tjänstemännens attityd till företagande (Insikt, index)

9. Skapa förutsättningar för fler bostäder och företag genom strategisk planering och 

utveckling av mark och infrastruktur i hela kommunen

Resultat 

2019
Målnivå Målnivå Målnivå Källa

Antal samverkansområden/delad resurs 45 >50 40-50 <40
Egen 

mätning

25% (Övre 

kvartilen)
50%

25% (Lägsta 

kvartilen)
SCB

<-5 -5 till 5 >5
Egen 

mätning

10. Verka för bättre arbets- och studiependling i regionen och för gynnande av 

kommunala/regionala samarbeten

Nettoinpendling till kommun, andel (%)
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Sammanträdesdatum
2019-10-15

Allmänna utskottet

Justeras Utdrag bestyrks

§ 78 Dnr 2019/886

Ansökan om utökad borgen - Leksand Vatten AB

Beskrivning av ärendet
Leksand Vatten AB (LVAB), som är ett helägt dotterbolag till Leksands 
kommun, har i en skrivelse daterad 2019-06-19 ansökt om utökad borgen 
med 50 miljoner kronor från 330 miljoner kronor till 380 miljoner kronor. 
Ansökan motiveras med färdigställande av överföringsledning Tällberg-
Övermo (25,5 mkr), renovering, Sjugare reningsverk (11,0 mkr), utbyggnad 
av VA-nät Heden (25,5 mkr) och Norra Käringberget (45 mkr). Totalt 
beräknas 310 miljoner kronor investeras 2019-2024.
Per augusti 2019 är 307 miljoner kronor av borgenssumman på 330 miljoner 
kronor nyttjad, vid utgången av 2019 förväntas hela borgenssumman på 330 
miljoner kronor vara nyttjad. Därmed gör Leksand Vatten AB bedömningen 
att en höjning behövs.

Sektorns/avdelningens bedömning
Kommunen har tidigare erhållit bolagets resultat-, investerings- och 
kassaflödesbudget. Under perioden 2019-2024 beräknas bolagets totala 
underskott uppgå till cirka 29 mkr. Utöver det investeras 310 mkr vilket 
innebär att lånen kommer att öka med cirka 339 miljoner kronor under 
perioden och uppgå till cirka 647 mkr vid utgången av 2024. 
Utökas inte kommunens borgensåtagande är Leksand Vatten AB:s 
bedömning att det inte går att färdigställa ovanstående investeringar.
Investeringarna är en förutsättning för att öka antalet invånare och därmed 
kunna nå kommunens vision om 18 000 invånare 2025.
Sammantaget innebär föreslagna investeringar under åren 2019-2024 
förutom i Leksand Vatten AB också i primärkommunen och i 
Leksandsbostäder AB att det totala utrymmet för framtida investeringar 
relativt sett minskar i kommunkoncernen, givet dagens och kommande års 
resultat- och investeringsnivåer.
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Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande från Leksands kommun daterat 2019-09-12
Tjänsteutlåtande från Leksand Vatten AB med ansökan om utökat 
borgensåtagande, daterat 2019-06-16
Leksand Vatten AB:s investeringsplan 2020-2024.

Allmänna utskottets förslag till kommunstyrelsen för beslut i 
kommunfullmäktige
Såsom för egen skuld ingå borgen för Leksand Vatten AB:s låneförpliktelser 
upp till ett högsta lånebelopp om 380 miljoner kronor, jämte därpå löpande 
ränta och kostnader. 

Beslutet skickas till
Kommunstyrelsen
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Sida
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Datum
2019-10-22

Referens
Dnr 2019/886 2019.8882

Kommunstyrelsen
Kristian Koivumäki, 80093
kristian.koivumaki@leksand.se

Ansökan om utökad borgen -  Leksand Vatten AB

Beskrivning av ärendet
Leksand Vatten AB (LVAB), som är ett helägt dotterbolag till Leksands 
kommun, har i en skrivelse daterad 2019-06-19 ansökt om utökad borgen 
med 50 miljoner kronor från 330 miljoner kronor till 380 miljoner kronor. 
Ansökan motiveras med färdigställande av överföringsledning Tällberg-
Övermo (25,5 mkr), renovering, Sjugare reningsverk (11,0 mkr), utbyggnad 
av VA-nät Heden (25,5 mkr) och Norra Käringberget (45 mkr).  Totalt 
beräknas 310 miljoner kronor investeras 2019-2024.
Per augusti 2019 är 307 miljoner kronor av borgenssumman på 330 miljoner 
kronor nyttjad, vid utgången av 2019 förväntas hela borgenssumman på 330 
miljoner kronor vara nyttjad. Därmed gör Leksand Vatten AB bedömningen 
att en höjning behövs.

Sektorns/avdelningens bedömning
Kommunen har tidigare erhållit bolagets resultat-, investerings- och 
kassaflödesbudget. Under perioden 2019-2024 beräknas bolagets totala 
underskott uppgå till cirka 29 mkr. Utöver det investeras 310 mkr vilket 
innebär att lånen kommer att öka med cirka 339 miljoner kronor under 
perioden och uppgå till cirka 647 mkr vid utgången av 2024. 
Utökas inte kommunens borgensåtagande är Leksand Vatten AB:s 
bedömning att det inte går att färdigställa ovanstående investeringar.
Investeringarna är en förutsättning för att öka antalet invånare och därmed 
kunna nå kommunens vision om 18 000 invånare 2025.
Sammantaget innebär föreslagna investeringar under åren 2019-2024 
förutom i Leksand Vatten AB också i primärkommunen och i 
Leksandsbostäder AB att det totala utrymmet för framtida investeringar 
relativt sett minskar i kommunkoncernen, givet dagens och kommande års 
resultat- och investeringsnivåer.
 

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

låneförpliktelser upp till ett högsta lånebelopp om 380 miljoner 
kronor, jämte därpå löpande ränta och kostnader. 
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Leksands kommun

Datum
2019-10-22 Referens

Dnr 2019/886
Sida
2(2)

Ange vilket beslutsunderlag som ska skickas med till politiken
1. Tjänsteutlåtande från Leksands kommun daterat 2019-09-12
2. Tjänsteutlåtande från Leksand Vatten AB med ansökan om utökat 

borgensåtagande, daterat 2019-06-16
3. Leksand Vatten AB:s investeringsbudget 2020-2024. 

Slutligt beslut expedieras (skickas) till
Leksand Vatten AB
Kommundirektör Göran Wigert
Controllingansvarig Kristian Koivumäki
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TJÄNSTEUTLÅTANDE Sida 
1(1) 

Datum 
2019-06-19 

Till: 

Kommunfullmäktige 
Leksands kommun 

Utökat borgensåtagande 

Rekommendation till beslut 
Leksands kommun ökar sitt borgensåtagande gentemot Leksand Vatten AB med 
50 mkr, från nuvarande nivå på 330 mkr till 380 mkr. 

Sammanfattning 
Leksand Vatten AB har under 2020 stora investeringsbehov som inte kan täckas 
av egna medel. 

Syfte 
Färdigställande av överföringsledning Tällberg-Övermo, renovering av Sjugare 
avloppsreningsverk, utbyggnad av VA-nät Heden, utbyggnad av VA-nät Norra 
Kärringberget. 

Konsekvenser 
Utan utökat borgensåtagande kan överföringsledning Tällberg-Övermo, 
utbyggnad VA-nät Heden och utbyggnad VA-nät Norra Kärringberget inte 
färdigställas och renovering av Sjugare avloppsreningsverk inte påbörjas. 

Beslutsunderlag 

Styrelseprotokoll Leksand Vatten AB 2019-06-19. 

Henrik Valgma, VD 

Tjänsteutlåtande utökad borgen LVAB 2019 
Vansbro Teknik AB, c/o Dala Vatten och Avfall AB, Box 234, 793 25 Leksand • Besöksadress Tallskogsvägen 1, 793 35 Leksand 

Kundservice 020-200 210 · E-post info@dvaab.se • Hemsida • Organisationsnummer 556821-3663 
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DVAAB Investeringsplan 5 år 2020, tkr
2020 2021 2022 2023 2024 Kommentar

Oljeavskiljare 250

Summa 0 0 250 0 0

Not 1: För att klassas som investering krävs att tillgången är avsedd för stadigvarande bruk och/eller innefattar framtida ekonomiska
          fördelar eller servicepotential, att tillgången beräknas ha en livslängd om minst 3 år och att anskaffningsvärdet uppgår till minst 50 tkr.
Not 2: Förprojektering av ett eventuellt kommande investeringsprojekt bokförs tillsvidare som ett investeringsprojekt. 
Not 3: I anskaffningsvärdet ska samtliga eventuella kringkostnader i samband med investeringen inkluderas.
Not 4: Investeringsansökan ska föreslås av AO-chef/ekonomichef/IT-ansvarig/VD och godkännas av VD/styrelseordförande/styrelseledamot.
            Investeringar över 2 mkr ska godkännas av styrelsen.
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LVAB Investeringsplan 5 år 2020, tkr

2020 2021 2022 2023 2024 Kommentar

Löpande reinvestering VA
Ledningsnät och serviser 5 900 6 000 6 150 6 300 6 450
APS 2 000 2 000 2 000 2 000 2 000
VV, TS 550 550 600 600 600
ARV 650 700 700 700 750

Ny- och reinvestering VA
Serviser nya anslutningar 1 200 1 200 1 200 1 250 1 250
Omläggning V+S Ros´ns Lada 1 700
Tryckspill-ledning, APS Karlsarvet-Källberget 500
Överföringsledning Tällberg-Övermo 25 500
Förstudie och renovering Sjugare ARV 11 000
Sundet VV 5 000
Markförlagda reservoirer 500 500 500
Ny och reinvesteringar VA ej spec. 15 000

Utbyggnad VA
Utbyggnad VA Heden 10 000 15 000 500 VA-plan Leksands kommun finns,
Utbyggnad VA Hjortnäs/Sunnanäng 1 000 gäller perioden 2017-2027 därefter ospecat
Tunsta Insjön (Exploateringsområde) 500 500 6 000 5 000 4 000
Utbyggnad VA Norra Kärringberget 15 000 15 000 15 000
Utbyggnad VA Styrsjöbo 5 000 25 000
Utbyggnad VA Laknäs/Östanhol 1 100

Ny- och reinvestering Avfall
ÅVC Limhagen - omlastningsstation 4 000 8 000 2 000
Löpande reinvestering ÅVC 250 250 250 250 250
Ny- och reinvestering Avfall ej specat 500 500 500 500

Summa 77 550 36 900 41 400 21 600 71 900

Not 1: För att klassas som investering krävs att tillgången är avsedd för stadigvarande bruk och/eller innefattar framtida ekonomiska fördelar eller servicepotential,
         att tillgången beräknas ha en livslängd om minst 3 år och att anskaffningsvärdet uppgår till minst 50 tkr.
Not 2: Förprojektering av ett eventuellt kommande investeringsprojekt bokförs tillsvidare som ett investeringsprojekt. 
Not 3: I anskaffningsvärdet ska samtliga eventuella kringkostnader i samband med investeringen inkluderas.
Not 4: Investeringsansökan ska föreslås av AO-chef/ekonomichef/IT-ansvarig/VD och godkännas av VD/styrelseordförande/styrelseledamot.
          Investeringar över 2 mkr ska godkännas av styrelsen.
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Justeras Utdrag bestyrks

§ 79 Dnr 2019/65

Pantbrev gentemot Leksands Golfklubb

Beskrivning av ärendet
Leksands kommun överlät år 1993 byggnader på utarrenderad mark på 
fastigheten Vargnäs 11:8 till Leksands golfklubb. Överlåtelsen reglerades via 
ett skuldebrev där säkerheten för skulden, 750 000 kronor, utgjordes av 
pantbrev i fastigheten. Leksands golfklubb har i dialog i oktober 2018 med 
kommunens näringslivsavdelning föreslagit att Leksands kommun avstår sitt 
pantbrev alternativt överlåter större delen av panten till Leksands golfklubbs 
(GK) lånegivande bank. Anledningen till begäran är att pantbrevet ökar 
lånekostnaderna för klubben.  Kommunen har fört dialog med Leksands 
GK:s ordförande Björn Aspling samt med representanter för Leksands 
sparbank. Inom kommunen har f.d. mark- och exploateringsansvarig Martina 
Hellgren, näringslivschef Per Strid, kommundirektör Göran Wigert samt 
ekonomiavdelningen genom Kristian Koivumäki och Lars Bäcksholm 
deltagit i diskussionen. 
Under samma tidsperiod i början av 1990-talet har Leksands kommun vid 
överlåtelse av byggnader på utarrenderad mark träffat liknande avtal i ett 
flertal fall. Byggnadernas värde på fastigheten Vargnäs 11:8 har, sedan 
överlåtelsen skedde, ökat av de investeringar Leksands golfklubb genomfört.
Under åren 2015-2016 har klubben gått med underskott cirka 200-300 tkr, 
för att 2017 ha ett överskott på ca 100 tkr. Överskottet beror på sänkta 
personalkostnader.
Räntekostnaderna uppgår till cirka 225 tkr/år och skulle kommunen släppa 
sitt pantbrev så minskar dessa enligt en extern bedömning med omkring 15 
tkr/år. Som jämförelse har klubben en omsättning på över 4 mkr.

Sektorns/avdelningens bedömning
Kommunens bedömning är att denna sänkning av lånekostnaderna endast är 
marginell i förhållande till klubbens omsättning. Att släppa pantbrevet står 
inte i relation till ökade risken för kommunen att inte inneha pantbrevet. 
Klubben har också genom egna åtgärder påvisat ett positivt resultat 2017.
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Finansiering
Idag har Leksands kommun inget bokfört i vår balansräkning för detta 
pantbrev. Om Leksands golfklubb skulle gå i konkurs har kommunen inte 
rätt till någon kompensation från konkursboet utan pantbrev.

Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande från controllingansvarig Kristian Koivumäki, daterat 
2019-01-17

Allmänna utskottets förslag för beslut i kommunstyrelsen
Avslå Leksands Golfklubbs ansökan om att Leksands kommun ska släppa 
pantbrevet. 

Beslutet skickas till
Kommunstyrelsen
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Datum
2019-10-22

Referens
Dnr 2019/65 2019.8885

Verksamhetsstöd 
Kristian Koivumäki, 80093
kristian.koivumaki@leksand.se

Släppa pantbrev som idag finns gentemot Leksands 
Golfklubb

Beskrivning av ärendet
Leksands kommun överlät år 1993 byggnader på utarrenderad mark på 
fastigheten Vargnäs 11:8 till Leksands golfklubb. Överlåtelsen reglerades via 
ett skuldebrev där säkerheten för skulden, 750 000 kronor, utgjordes av 
pantbrev i fastigheten. Leksands golfklubb har i dialog i oktober 2018 med 
kommunens Näringslivsavdelning föreslagit att Leksands kommun avstår sitt 
pantbrev alternativt överlåter större delen av panten till Leksands golfklubbs 
(GK) lånegivande bank. Anledningen till begäran är att pantbrevet ökar 
lånekostnaderna för klubben.  Kommunen har fört dialog med Leksands GKs 
ordförande Björn Aspling samt med representanter för Leksands sparbank. 
Inom kommunen har fd mark- och exploateringsansvarig Martina Hellgren, 
Näringslivschef Per Strid, kommundirektör Göran Wigert samt 
Ekonomiavdelningen genom Kristian Koivumäki och Lars Bäcksholm 
deltagit i diskussionen. 
Under samma tidsperiod i början av 1990-talet har Leksands kommun vid 
överlåtelse av byggnader på utarrenderad mark träffat liknande avtal i ett 
flertal fall. Byggnadernas värde på fastigheten Vargnäs 11:8 har, sedan 
överlåtelsen skedde, ökat av de investeringar Leksands golfklubb genomfört.
Klubben har minskat medlemsantalet under en lång period. Minskningen har 
fortsatt även under 2017, men trenden har avtagit. Vid utgången av 2017 
hade klubben 664 registrerade medlemmar mot 668 samma period 2016. 
Detta är den lägsta minskningen som finns registrerad i GIT sedan lagringen 
av data påbörjades 2011 då klubben hade omkring 1 000 medlemmar
Totalt spelades c:a 3 161 gäst greenfeerundor på banan, vilket är en 
minskning med 151 st, eller ca 5 %, jämfört med 2016. I pengar minskade 
greenfeeintäkterna från 803 tkr till 761 tkr, ca 5 %. Hela minskningen 
förklaras av den dåliga säsongstarten i maj och juni och en lång period med 
reducerad greenfee. Klubben hade 2017 totalt 292 st färre greenfeerundor 
under perioden april – juni jämfört med snittet för samma period de senaste 5 
åren.
Under åren 2015-2016 har klubben gått med underskott cirka 200-300 tkr, 
för att 2017 ha ett överskott på ca 100 tkr. Överskottet beror på sänkta 
personalkostnader
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Räntekostnaderna uppgår till cirka 225 tkr/år och skulle kommunen släppa 
sitt pantbrev så minskar dessa enligt en extern bedömning med omkring 15 
tkr/år. Som jämförelse har klubben en omsättning på över 4 mkr. 

Sektorns/avdelningens bedömning
Kommunens bedömning är att denna sänkning av lånekostnaderna endast är 
marginell i förhållande till klubbens omsättning. Att då släppa pantbrevet 
står inte i relation till ökade risken för kommunen att inte inneha pantbrevet. 
Klubben har också genom egna åtgärder kunnat påvisa ett positivt resultat 
2017. 

Finansiering
Leksands kommun har idag inget bokfört i sin balansräkning för detta 
pantbrev. Vid en konkurs för Leksands golfklubb skulle kommunen utan 
pantbrev inte ha rätt till någon kompensation från ett konkursbo.

Förslag till beslut
1. 1. Avslå Leksands Golfklubbs ansökan om att Leksands kommun 

skall släppa pantbrevet. 

Ange vilket beslutsunderlag som ska skickas med till politiken
Årsredovisning Leksands Golfklubb
Pantbrev för fastigheten Vargnas 11:8

Slutligt beslut expedieras (skickas) till
Näringslivschef Per Strid
Ekonomichef Lars Bäcksholm
Controllingansvarig Kristian Koivumäki
Leksands Golfklubb
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§ 94 Dnr 2014/1390

Energitjänsteprojektet (ETP) fas 2 - slutredovisning

Beskrivning av ärendet
I oktober 2012 fattade kommunfullmäktige beslut om att starta ett 
energitjänsteprojekt vars syfte var att identifiera och genomföra 
energibesparande åtgärder. Ett arbete med att inventera alla fastigheter och 
presentera åtgärder för att sänka energi- och driftkostnader presenterades i 
början av 2014. 
I december 2014 fattade kommunstyrelsen beslut om att genomföra ett urval 
av energibesparande åtgärder med en total budgetomfattning på 27,2 
miljoner kronor. Anslag för projektet integrerades i den ordinarie 
budgetprocessen.
Under åren 2015-2018 genomfördes cirka 200 åtgärder i 25 fastigheter, t.ex. 
belysning, spara vatten, styr- och regleråtgärder, vindisolering m.m.
Energibesparingar
Att redovisa hur mycket en viss åtgärd gett i energibesparing är komplext. I 
projektet fanns en modell där varje byggnad fått en egen formel för att 
beräkna normal energianvändning som ställs i relation till den verkliga 
användningen och ur detta beräknas energibesparingen. 
Referensperiod, vilken används för att räkna fram skillnaden i energi- och 
vattenanvändning, är framtagen för varje enskild fastighet för en 
representativ period med ”normalanvändning” under åren 2011-2014.

Beräkningar enligt modellen för ETP  

 Före Garanterad 
besparing

Utfall % 
besparing

Minskad 
ton CO2

Besparing bas-
erat på faktiska 
mätvärden

El, 
MWh/år

2800 300 320 11%  40    17%

Värme, 
MWh/år

3500 220 390 11%  27    23%

Vatten, 
m3/år

12700 1900 3600 28%  -      32%
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Ekonomi
Projektet omfattade ursprungligen totalt 27,2 miljoner kronor fördelat på 
22,2 miljoner kronor för investeringsåtgärder och 5,0 miljoner kronor för 
underhållsåtgärder. Under projekttiden beslutades att planerad åtgärd för 
ventilation- och kylanläggning i Gästishallen, 3 165 tkr, skulle lyftas ur ETP-
projektets avtal och projekthantering. Projektbudgeten minskades till totalt 
24 035 tkr fördelat på 19 035 tkr för investeringsåtgärder och 5 000 tkr för 
underhållsåtgärder.
Projektet har varit omfattande med ca 200 åtgärder i 25 av kommunens 
fastigheter som genomförts under perioden januari 2015 till december 2017. 
Tabell - Fördelning över åtgärdernas omfattning per år uppdelat på underhåll resp. 
investering

Underhållsåtgärder Investeringsåtgärder Per år
2015 1,0 6,8 7,8
2016 1,1 2,5 3,6
2017 2,5 9,7 12,2

Totalt åtgärder: 4,6 19,0 23,6

Beslutad budget: 5,0 19,0 24,0
Avvikelse mot budget: 0,4 0,0 0,4

I underlaget för beslutade åtgärder i projektet var pay-off tiden 28 år om man 
enbart kalkylerade med besparingen på media. Orsaken till de relativt höga 
pay-off tiden var främst att hänföra till att de tekniska installationerna i våra 
fastigheter generellt var gamla och slitna och hade uppnått eller överskridit 
sin tekniska livslängd. De måste helt enkelt bytas ut även om det i sig inte 
innebar en besparing på energikostnaden. I flera fall var det även en 
förutsättning för andra åtgärder som i sin tur genererade energibesparingar. 
Flertalet av åtgärderna innebär även en resursbesparing i tid. En kalkylering 
som tar hänsyn till denna teoretiska resursbesparing visade istället en pay-off 
tid för åtgärderna med 19 år.
Vid tiden för projektbeslutet låg avtalade energipriser på en historiskt sett 
hög nivå. Därefter följde ett avtal med lägre priser ett antal år och nu har vi 
återigen ett avtal med ånyo något högre priser. Fluktuationen i prisnivåer gör 
det komplext att beräkna besparingar i faktiska kronor och omvandla till 
relevanta pay-off tider. Vi kan dock konstatera att de faktiska besparingar vi 
ser i energi- och vattenanvändning är högre än de beräknade nivåerna.
I avtalet garanterar entreprenören, Caverion, 90 % av den beräknade nivån 
på energibesparingar. Det innebär att om inte den beräknade nivån uppnås 
ersätter de oss för mellanskillnaden (vite).
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Allmänna utskottet

Justeras Utdrag bestyrks

Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande från Leksandsbostäder AB med slutredovisning, fas 2, 
energitjänsteprojektet, daterat 2019-10-24 med ekonomisk redovisning per 
underhålls- och investeringsprojekt för hela projekttiden

Allmänna utskottets förslag för beslut i kommunstyrelsen
Godkänna slutredovisningen av genomfört energitjänsteprojekt.

Beslutet skickas till
Kommunstyrelsen
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Tjänsteutlåtande 2019-10-24
Dnr 2014/1390

Handläggare: För Kommunfastighet - Pelle Lindqvist, Leksandsbostäder AB

Till Kommunstyrelsen

Energitjänsteprojektet – slutredovisning Fas 2

Kommunfullmäktige fattade i oktober 2012 beslut om att starta ett energitjänsteprojekt vars 
syfte var att identifiera och genomföra energibesparande åtgärder. Tillsammans med 
Leksandsbostäder genomfördes en gemensam upphandling av projektet. Caverion Sverige AB 
vann upphandlingen i konkurrens. Under hösten 2013 inleddes projektet med Fas 1. Alla 
fastigheter inventerades och åtgärdsförslag för att sänka energi- och driftkostnader 
presenterades i början av 2014. 

I december 2014 fattade kommunstyrelsen beslut om att genomföra ett urval av 
energibesparande åtgärder i detta projekt med en total budgetomfattning på 27,2 Mkr. Anslag 
för projektet integrerades i den ordinarie budgetprocessen.

Fördelar som definierades inför projektet:
 Projektet kommer att bidra till målet att minska användningen av energi i 

kommunens byggnader enligt vår miljöplan. Målet är att minska förbrukningen med 20 
% från 2009 till 2020 och i energitjänsteprojektet finns en beräknad besparing på 
energianvändande med 9 % till år 2018, efter genomförda åtgärder i Fas 2. I projektet 
beräknas även en besparing på vattenanvändande med 9 %. 

 Inom projektet åtgärdas lokaler som idag riskerar eller i vissa fall redan har ålägganden 
från myndigheter gällande bl.a. arbetsmiljö. Det är fördelaktigt att göra dessa åtgärder 
på ett samordnat sätt inom projektet.

  Koldioxidutsläppen bara från de kommunala fastigheterna kommer att minska med 
ca 82 ton per år. 

 Entreprenören (Caverion) garanterar 90 % av beräknade energibesparingar.
 Projektet kommer bl.a. leda till en förbättring av inomhusmiljön, minskade akuta 

underhållsinsatser, förstärkning av varumärket Leksands kommun även som en 
miljömedveten kommun.

Denna tjänsteskrivelse syftar till att redovisa huvudsakliga åtgärder och uppföljning av budget 
för projektet samt uppnådd energibesparing första 12-månadersperioden efter avslutade 
åtgärder. 

Genomförda åtgärder
Under perioden åren 2015-2018 genomfördes cirka 200 åtgärder i 25 av våra fastighetser. 
Åtgärderna berörde i huvudsak:

- Belysningsåtgärder
- Vattenbesparande åtgärder
- Fjärravläsning av vattenmätare
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- Systematisk mätvärdesinsamling
- Styr- och regleråtgärder
- Ventilationsåtgärder
- Åtgärder i värmesystemet
- Vindsisoleringar
- Utbildning av personal

Energibesparingar
Att redovisa hur mycket en viss åtgärd har gett i energibesparing är komplext. De mätare som 
finns mäter all energianvändning i byggnaden och man behöver göra bedömningar av hur stor 
andel åtgärden påverkar den totala användningen. Hänsyn måste även tas till olika 
utetemperatur före och efter åtgärden. Dessutom kan det ha genomförts andra åtgärder i 
byggnaden både inom projektet och parallellt med projektet. Därutöver kan även verksamheten 
i byggnaden ha förändrats på ett sätt som i sin tur påverkar energibehovet. 

I projektet finns en modell för att ta hänsyn till alla dessa parametrar. En modell där varje 
byggnad har fått en egen formel för att beräkna normal energianvändning som ställs i relation 
till den verkliga användningen och ur detta beräknas energibesparingen.

Projektets energibesparing utifrån beräkningsmodellen kan bekräftas med framtagen besparing 
enligt faktiska mätvärden utan korrigering, men som då innehåller besparingar som påverkats 
av projektets åtgärder, egna åtgärder och förändringar i verksamheten.

Referensperiod, vilken används för att räkna fram skillnaden i energi- och vattenanvändning, 
är framtagen för varje enskild fastighet för en representativ period med ”normalanvändning” 
under åren 2011-2014.

Beräkningar enligt modellen för ETP  

 Före Garanterad 
besparing

Utfall % 
besparing

Minskad 
ton CO2

Besparing 
baserat på 

faktiska 
mätvärden

El, 
MWh/år

2800 300 320 11%  40    17%

Värme, 
MWh/år

3500 220 390 11%  27    23%

Vatten, 
m3/år

12700 1900 3600 28%  -      32%
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Ekonomi
Beslutad projektbudget omfattade ursprungligen totalt 27,2 Mkr, fördelat på 22,2 Mkr för 
investeringsåtgärder och 5,0 Mkr för underhållsåtgärder. Anslag för projektet hanterades inom 
den ordinarie budgetprocessen. Under projekttiden beslutades att planerad budget, 3 165 tkr,  
för åtgärd avseende ventilation- och kylanläggning i Gästishallen kök skulle lyftas ur ETP-
projektets avtal och projekthantering. Således minskade projektbudgeten till totalt 24 035 tkr, 
fördelat på 19 035 tkr för investeringsåtgärder och 5 000 tkr för underhållsåtgärder.

Projektet har varit mycket omfattande med totalt ca 200 åtgärder i 25 av kommunens fastigheter 
som genomförts under perioden från januari 2015 till december 2017. Slutkostnaden för 
projektet blev 23 593 tkr, således 442 tkr i överskott mot budget. Varje enskild åtgärd har följts 
upp ekonomiskt och det slutliga underskottet är naturligtvis att härröra till en mängd olika både 
över- och underskott för ändrings- och tilläggsbeställningar i ett flertal av åtgärderna. 

Tabell - Fördelning över åtgärdernas omfattning per år uppdelat på underhåll resp. investering
Underhållsåtgärder Investeringsåtgärder Per år

2015 1,0 6,8 7,8
2016 1,1 2,5 3,6
2017 2,5 9,7 12,2

Totalt åtgärder: 4,6 19,0 23,6

Beslutad budget: 5,0 19,0 24,0
Avvikelse mot budget: 0,4 0,0 0,4

I underlaget för beslutade åtgärder i projektet var pay-off tiden 28 år om man enbart kalkylerade 
med besparingen på media. Orsaken till den relativt höga pay-off tiden var främst att hänföra 
till att de tekniska installationerna i våra fastigheter generellt var gamla och slitna och hade 
uppnått eller överskridit sin tekniska livslängd. De måste helt enkelt bytas ut även om det i sig 
inte innebar en besparing på energikostnaden. I flertalet fall var det även en förutsättning för 
andra åtgärder som i sin tur genererade energibesparingar. Flertalet av åtgärderna innebar även 
en resursbesparing i tid. En kalkylering som tar hänsyn till denna teoretiska resursbesparing 
visade istället en pay-off tid för åtgärderna med 19 år.  

Vid tiden för projektbeslutet låg våra avtalade energipriser på en historiskt sett hög nivå. 
Därefter följde ett avtal med lägre priser ett antal år och nu i år har vi återigen ett avtal med 
ånyo något högre priser. Fluktuationen i prisnivåer gör det komplext att beräkna besparingar i 
faktiska kronor och omvandla till relevanta pay-off tider. Vi kan dock konstatera att de faktiska 
besparingar vi ser i energi- och vattenanvändning är högre än de beräknade nivåerna.

I avtalet garanterar entreprenören Caverion 90 % av den beräknade nivån på energibesparingar. 
Det innebär att om inte den beräknade nivån uppnås ersätter de oss för mellanskillnaden (vite). 
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Uppföljningen sker i det som benämns Fas 3 av projektet. I det fall besparingen överstiger den 
beräknade nivån får de hälften av den överskjutande besparingen som ersättning (bonus). Under 
åren som garantin gäller betalar kommunen en serviceavgift på 2,50 kr/kvm/år till Caverion, 
vilket motsvarar ca 110 tkr i 2019-års prisindex. Formerna för garantin och garantitid regleras 
i avtalet som tecknats för Fas 3. Avtalet med Caverion för hela energitjänsteprojektet är 
gemensamt med Leksandsbostäder, det innebär att uppföljningen i Fas 3 görs för kommunens 
och bolagets uppnådda besparingar sammanslagna. Uppföljning sker månadsvis, med 
avstämning per 31 mars varje år. I nuläget ligger besparingarna totalt sett mellan beräknad och 
garanterad nivå och föranleder därför varken bonus eller vite.

Sammanfattning
Projektet har inneburit en stor insats, både ekonomiskt för kommunen och för personalen att 
vara med och genomföra ett så stort projekt med en omfattande mängd åtgärder i en komplex 
avtalsstruktur. Vi är stolta över att ha genomfört det med så gott resultat. De besparingar i 
energi- och vattenanvändning som vi har uppnått har tagit oss en stor bit på väg mot uppsatta 
mål, såväl i Leksands kommuns Energi- och Klimatplan som på nationell nivå. 

Bilaga – Ekonomisk redovisning per underhålls- och investeringsprojekt för hela projekttiden

Förslag till beslut

 Att godta slutredovisningen av genomfört energitjänsteprojekt
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LK UH o INV slutred 2019

Leksands kommun
ETP-projekt slutredovisning

Tabellerna innehåller bokförda kostnader 2014-2016, alla leverantörer
Underhållsprojekt Investeringsprojekt
Summa av Belopp Kolumnetiketter
Radetiketter 60000-69999 Projekt
EU601; 60000 Tilläggsisolering vindar 115 535 1601 ETP SAMMILSDAL AVGAS VENT 234 423
EU602; 60000 Mätvärdesinsamling 540 078 1602 ETP SAMMILSDAL TILLUFTDON 1 194 889
EU603; 60000 ETP Vattenspar 284 816 1603 ETP GA GYMN VINDISOLERING 63 965
EU604; 63501 ETP Climatest värmepump 13 001 1604 ETP IGELKOTTEN VINDISOLER 90 047
EU605; 63119 ETP ÄTA Byte vvx värmesy 20 600 1605 ETP TÄLLBERGS SK VINDISOL 90 746
EU606; 63125 ETP Inst undermätn fjv 18 253 1606 ETP ÅKERÖ SK MOTORVÄRMARE 75 050
EU607; 63604 ETP byt termost t elgolv 6 740 1607 ETP BYKROGEN VENTILATION 65 676
EU608; 60000 Projektkostnad EcoGuard 38 839 1608 ETP VÄRMEPUMP ULLVI SK 44 909
EU609; 62111 ETP Byta o maxbegr termo 27 599 1609 ETP ULLVI SKOLA VS-KRETS 193 622
EU610; 62111 ETP Grundflöde ventilati 24 791 1610 ETP GÄRDE SK BYTE DUC:AR 335 457
EU611; 62111 ETP Överluftsdon StSalen 0 1611 ETP BRANDM INSTALL DUC 162 662
EU612; 63113 ETP Inst undermätning 18 235 1612 ETP TÄLLBERG SK AGGREGAT 1 090 557
EU613; 63125 ETP Maxbegr bef termosta 7 518 1613 ETP TÄLLBERG SK BYTE DUC 328 934
EU614; 60000 ETP Fjärravläsn tappvtn 403 576 1614 ETP SAMMILSDAL BYTE FLÄKT 148 433
EU615; 60000 ETP Belysning 491 157 1615 ETP SDAL SK FLÄKT LA05 159 848
EU616; 63404 ETP Byte termostatventil 44 727 1616 ETP SDAL SK FLÄKT LA01 226 909
EU617; 63201 ETP LA1 tilluftsdon 0 1617 ETP SDAL SK INJUST LUFTFL 313 345
EU618; 63114 ETP Närvarostyrn LA 06 0 1618 ETP SDAL SK 273, 274, WC 79 038
EU619; 64306 ETP Inst timer FF kök 5 219 1619 ETP SDAL SK STYR O REGLER 1 005 757
EU620; 63305 ETP Belysning 767 872 1620 ETP SDAL SK INJUST VÄRME 759 234
EU621; 60xxx , ETP belysning 1 597 937 1621 BYKROGEN STYR O REGLER 112 689
EU623; 60x, ETP,SpB H ändr dri tid 13 048 1622 ETP Gästis DUC 652 325
EU624; 60x ETP Ins IP Träbygg inst nä 22 212 1623 ETP Gästis omkl FläktLA06 122 452
EU625; 60xxx , ETP utbildning 37 750 1624 ETP Gästis Matsal LA01 148 447
EU626; 60xxx , ETP,Ins IP Omkl ombygg 0 1625 ETP Gästis Rad.termostat 72 506
EU699; ETP Avstämning interimsposter 68 539 1626 ETP Sammilsdal isolering 218 898
Totalsumma 2016-12-31 4 568 043 1627 ETP Skolpr.gård Ventaggre 656 473

Varav ÄTA (enl. bokf. Visma) 94 669 1628 ETP Snäs skola styr o reg 641 938
Varav index 97 000 1631 ETP ÅkeröSK.aggregat LA02 414 561

191 669 1632 ETP ÅkeröSk.aggregat LA01 433 596
1633 ETP Åkerö Vandalsäkraterm 204 000

Budget totalt 5 000 000 1634 ETP Åkerö S Anp.Drifttid 201 000
1635 Åkerö SK DUC,styr & regl. 1 182 975

Utrymme kvar budget 2017 431 957 1636 Gymn Byte DUC,STYR & REG 958 539
Planering i UH-plan, 2017-06-29 2 262 000 1637 Gymn. Byte aggregat LA16 354 019
Prognos avvikelse -1 830 043 1638 Gymnasiet. Aggregat LA17 492 079

1639 Gymn. ETP fläktbyte LA10 133 975
1641 Gymn. ETP fläktbyte LA11 142 000
1642 Gymn. ETP fläktbyte LA12 142 000
1643 Gymn. Fläktbyte LA13 133 975
1646 Gymn.ETP byta & maxb Term 101 279
1647 Gymnastik.Närvarogiv.ven 46 000
1648 Gymnastiken DUC,STYR&REGL 221 000
1649 Gymnastiken byte aerotemp 32 620

Analys - UH och INV sammanslaget 1650 Gymnastiken fjärrvärmecen 231 508
Utfall Bokförda kostnader 1651 AlléSk. DUC,STYR & REGL. 74 089

23 593 428 1652 AlléSk. Fjärrvärmecentral 234 103
Varav ÄTA -40 054 1653 AlléSk.Byte&begrän.Termos 46 000
Varav index 566 000 1654 Insjön Sk.Byte&begr,termo 94 145

1655 Igelkotten,Frekvensomform 78 790
Budget 24 035 000 1656 Igelkotten,DUC,stye &regl 134 889
Avvikelse 441 572 1657 Igelkotten.Vent LA10 KÖK 240 611

1658 Tällb.Forum.DUC,styr,regl 104 384
1661 Insjö Sk.DUC, STYR,REGL. 671 972
1662 Nyckelpiga,uppk. Anl. sys 117 432
1663 Djura Sk.Inst styr & regl 230 949
1664 ETP byte DUC st. & reg.GB 131 949
1665 ETP GB inst. Luft pistmas 42 781
1667 ETP Insjöns IP.Berg.VPump 732 934
1668 ETP Insjöns IP inst.V-bur 178 973
1670 ETP LH. maxb Termostat 48 617
1672 ETP.L-hallen.Belysning 347 469
1674 ETP.LH. 6 st fönster 67 899
1676 ETP.LH.innertak spinning 98 231
1677 ETP.LH.Tätskikt,yttertak 154 280
1678 ETP.LH.Isolering vind 30 086
1679 ETP 63305 Belysn.InsjönSk 450 447
Totalsumma 19 025 385

Varav ÄTA -134 723
Varav index 469 000

334 277

Budget totalt (ex.THB) 19 035 000
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ETP - total prognos för LKs fastigheter

Tabellerna innehåller bokförda kostnader 2014-2016, alla leverantörer
Underhållsprojekt Investeringsprojekt
Summa av Belopp Kolumnetiketter
Radetiketter 60000-69999 Projekt
EU601 111 635 1601 234 423
EU602 540 078 1602 1 194 889
EU603 284 816 1603 63 965
EU604 13 001 1604 90 047
EU605 20 600 1605 90 746
EU606 18 253 1606 75 050
EU607 6 740 1607 65 676
EU608 38 839 1608 44 909
EU609 27 599 1609 193 622
EU610 24 791 1610 335 457
EU611 0 1611 162 662
EU612 18 235 1612 1 090 557
EU613 7 518 1613 328 934
EU614 403 576 1614 148 433
EU615 491 157 1615 159 848
EU616 44 727 1616 226 909
EU617 0 1617 313 345
EU699 37 133 1618 79 038
Totalsumma 2016-12-31 2 088 698 1619 1 005 757

1620 759 234
1621 112 689

Budget totalt 5 000 000 1622 652 325
1623 122 452

Utrymme kvar budget 2017 2 911 302 1624 148 447
1625 72 506

Planering i UH-plan, 2017-06-29 2 262 000 1626 218 898
Prognos avvikelse 649 302 1627 656 473

1628 641 938
ej uppdaterad 2017-06-29 Totalsumma 2016-12-31 9 289 229
Varav ÄTA (enl. bokf. Visma) 165 357
Varav index 97 000 Budget totalt (ex.THB) 19 035 000

262 357
Utrymme 2017 9 745 771

Planering i plan, 2017-06-29 9 096 000
649 771

ej uppdaterad 2017-06-29
Varav ÄTA -285 075
Varav index 469 000

183 925

Analys - UH och INV sammanslaget
Utfall Bokförda kostnader Planering Total prognos

11 377 927 11 358 000 22 735 927
Varav ÄTA -119 718
Varav index 566 000

Budget 24 035 000
Prognos avvikelse 1 299 073
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ETP - total prognos för LKs fastigheter
2017-01-28,åe

Tabellerna innehåller bokförda kostnader 2014-2016, alla leverantörer
Underhållsprojekt Investeringsprojekt
Summa av Belopp Kolumnetiketter
Radetiketter 60000-69999 Projekt
EU601 111 635 1601 234 423
EU602 540 078 1602 1 194 889
EU603 284 816 1603 63 965
EU604 13 001 1604 90 047
EU605 20 600 1605 90 746
EU606 18 253 1606 75 050
EU607 6 740 1607 65 676
EU608 38 839 1608 44 909
EU609 27 599 1609 193 622
EU610 24 791 1610 335 457
EU611 0 1611 162 662
EU612 18 235 1612 1 090 557
EU613 7 518 1613 328 934
EU614 403 576 1614 148 433
EU615 491 157 1615 159 848
EU616 44 727 1616 226 909
EU617 0 1617 313 345
EU699 37 133 1618 79 038
Totalsumma 2 088 698 1619 1 005 757

1620 759 234
1621 112 689

Budget totalt 5 000 000 1622 652 325
1623 122 452

Utrymme kvar budget 2017 2 911 302 1624 148 447
1625 72 506

Planering i UH-plan 2 490 000 1626 218 898
Prognos avvikelse 421 302 1627 656 473

1628 641 938
Varav ÄTA (enl. bokf. Visma) 165 357 Totalsumma 9 289 229
Varav index 97 000

262 357 Budget totalt (ex.THB) 19 035 000

Utrymme 2017 9 745 771

Planering i plan 9 067 000
678 771

Varav ÄTA -285 075
Varav index 469 000

183 925

Analys - UH och INV sammanslaget
Utfall Bokförda kostnader Planering Total prognos

11 377 927 11 557 000 22 934 927
Varav ÄTA -119 718
Varav index 566 000

Budget 24 035 000
Prognos avvikelse 1 100 073
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Uppföljning av avtal ETP Caverion

LK
ersättning

Skillnad tillkommande/avdrag ÄTA enligt avvikelserapport: 10%
2017-06-15 -369 552 36 955

Kontroll avvikelse i % -1,4%

Kontraktsumma 25 831 300

Text ur AB04, kapitel 6 Ekonomi § 11 slutavräkning
Efter entreprenadtiden skall slutavräkning ske mekkan summan av tillägg och
summan av avdrag. Om denna avräkning resulterar i att värdet av avgående
arbeten överstiger värdet av tillkommande arbeten, skall 10% av skillnaden
gottskrivas entreprenören.
Om skillnaden mellan värdet av avgående och tillkommande arbete överstiger
20% av kontraktssumman, skall entreprenören utöver vad som föreskrivs i första
stycket erhålla skälig ersättning förden uteblivna vinst som belöper på den del av
skillnaden som överstiger 20%.
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Allmänna utskottet

Justeras Utdrag bestyrks

§ 98 Dnr 2019/741

Införande av visselblåsarfunktion

Beskrivning av ärendet
HR-avdelningen har fått i uppdrag att ta fram riktlinjer för 
visselblåsarfunktion samt ge förslag på hur ärenden ska handläggas. 

Ett visselblåsarärende handlar om allvarliga oegentligheter som till exempel 
bokföringsbrott, brottslighet och mutor som inte har blivit föremål för 
polisanmälan. En visselblåsarfunktion är att ses som ett komplement 
gällande oegentligheter som inte har framkommit på annat sätt. Anmälan får 
endast göras mot person i ledande ställning, exempelvis kommundirektör, 
sektorchef, person i ledningsgrupp eller annan chef i nyckelposition. 
Anmälan kan göras anonymt. 
När ett ärende inkommer till kommunen ska en första bedömning göras om 
det rör sig om en oegentlighet som ska utredas som ett visselblåsarärende 
eller om ärendet ska avskrivas.
Ett visselblåsarärende kan utredas med intern eller extern funktion. Den 
externa funktionen består av sakkunnigt revisionsbiträde. Den interna 
funktionen består av HR-chef och sammankallande förtroendevald revisor.

Sektorns/avdelningens bedömning
Den interna funktionen ska hantera inkomna ärenden och bedöma om det är 
ett visselblåsarärende eller inte. Bedöms ärendet som ett visselblåsarärende 
ska det lämnas vidare till den externa funktionen för utredning.

Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande av HR-chef Hanna Trädgårdh Oscarsson, daterat 
2019-10-17
 Visselblåsarfunktion – hantering av ärenden, daterat 2019-09-13

Allmänna utskottets förslag för beslut i kommunstyrelsen
Införa visselblåsarfunktion i enlighet med förslaget.
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Beslutet skickas till
Kommunstyrelsen
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TJÄNSTEUTLÅTANDE
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Datum
2019-11-18

Referens
Dnr 2019/741  

Verksamhetsstöd 
Hanna Trädgårdh Oscarsson, 80113
hanna.tradgardh-oscarsson@leksand.se

Införande av visselblåsarfunktion

Beskrivning av ärendet
HR-avdelningen har fått i uppdrag att ta fram riktlinjer för 
visselblåsarfunktion samt ge förslag på hur ärenden ska handläggas. 

Ett visselblåsarärende handlar om allvarliga oegentligheter som till exempel 
bokföringsbrott, brottslighet och mutor som inte har blivit föremål för 
polisanmälan. En visselblåsarfunktion är att ses som ett komplement 
gällande oegentligheter som inte har framkommit på annat sätt. Anmälan får 
endast göras mot person i ledande ställning, exempelvis kommundirektör, 
sektorchef, person i ledningsgrupp eller annan chef i nyckelposition. 
Anmälan kan göras anonymt. 
När ett ärende inkommer till kommunen ska en första bedömning göras om 
det rör sig om en oegentlighet som ska utredas som ett visselblåsareärende 
eller om ärendet ska avskrivas.
Ett visselblåsareärende kan utredas med intern eller extern funktion. Den 
externa funktionen består av sakkunnigt revisionsbiträde. Den interna 
funktionen består av HR-chef och sammankallande förtroendevald revisor.

Sektorns bedömning
Den interna funktionen ska hantera inkomna ärenden och bedöma om det är 
ett visselblåsarärende eller inte. Bedöms ärendet som ett visselblåsarärende 
ska det lämnas vidare till den externa funktionen för utredning.

Allmänna utskottets förslag för beslut i kommunstyrelsen
Införa visselblåsarfunktion i enlighet med sektorns bedömning.

Ange vilket beslutsunderlag som ska skickas med till politiken
1. Visselblåsarfunktion – hantering av ärenden, daterat 2019-09-13
2. Tjänsteutlåtande av HR-chef Hanna Trädgårdh Oscarsson, daterat 

2019-10-17
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Leksands kommun

Datum
2019-11-18 Referens

Dnr 2019/741
Sida
2(2)

Slutligt beslut expedieras (skickas) till
Sektorchef Maria Bond
HR-chef Hanna Trädgårdh Oscarsson
Kommundirektör Göran Wigert
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2019-09-13

Visselblåsarfunktion – hantering av ärenden
En anställd i Leksands kommun och dess bolag kan anmäla misstankar om allvarliga 
oegentligheter som rör personer i ledande ställning i Leksands kommun och dess bolag till 
kommunens visselblåsarfunktion.

Vad är Leksands kommuns visselblåsarfunktion?

Leksands kommuns visselblåsarfunktion kan bestå av en extern funktion och en intern 
funktion. Den externa mottagningsfunktionen består av sakkunnigt revisionsbiträde och den 
interna utredningsfunktionen består av HR-chef och sammankallande förtroendevald 
revisor.

När ett ärende kommer in till den interna funktionen görs en bedömning av om det är fråga 
om ett visselblåsarärende. Därefter lämnas det över till den externa funktionen för 
utredning.

En anmälan till visselblåsarfunktionen blir normalt en allmän handling. Om det inte finns en 
tillämplig sekretessbestämmelse blir handlingen offentlig. Därför inte lämna några uppgifter 
som avslöjar din identitet till den externa mottagningsfunktionen eller den interna 
utredningsfunktionen.

När kan visselblåsarfunktionen användas?

Anmälan får endast avse person i ledande ställning exempelvis kommundirektör, sektorchef, 
person i ledningsgrupp eller annan chef med nyckelposition eller någon som är ansvarig för 
stora inköp eller andra verksamhetskritiska funktioner inom kommunen eller 
kommunkoncernen. 

Anmälan får endast ske om det är sakligt motiverat att utreda om personen ifråga varit 
delaktig i allvarliga oegentligheter.

Behandlingen får endast avse uppgifter om allvarliga oegentligheter som rör:

 bokföring, intern bokföringskontroll, revision, bekämpande av mutor, brottslighet inom 
bank- och finansväsen, eller

 andra allvarliga oegentligheter som rör kommunens eller koncernens vitala intressen 
eller enskildas liv och hälsa, som till exempel allvarliga miljöbrott, stora brister i 
säkerheten på arbetsplatsen och mycket allvarliga former av diskriminering och 
trakasserier.

Visselblåsare är att ses som ett komplement. Brott ska polisanmälas. 
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Allmänna synpunkter på exempelvis ledarskap, lönesättning, rekrytering, 
verksamhetsplanering uppfyller inte ovanstående och får inte hanteras av 
visselblåsarfunktionen och skall därför inte anmälas dit. Dessa frågor hanteras främst av 
närmast överordnad chef och då detta inte är möjligt HR-avdelningen.

Vem kan använda visselblåsarfunktionen?

Den som är anställd i Leksands kommun eller dess bolag kan använda Leksands kommuns 
visselblåsarfunktion. Det går att vara anonym. 

Hur går det till?

Blankett på intranät digitalt med direktmail till mottagningsenhet (alternativt för utskrift). 
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Sammanträdesdatum
2019-11-14

Allmänna utskottet

Justeras Utdrag bestyrks

§ 102 Dnr 2016/716

De enskilda vägarna i Leksands kommun - 
Klassificering av vägtyper

Beskrivning av ärendet
Kommunfullmäktige beslutade 2019-06-12 (§ 37) att resultat av 
klassificering av vägtyper i enlighet med 2.1 i Leksands kommuns Regler för 
kommunalt stöd till enskilda vägar ska redovisas till kommunstyrelsen senast 
januari 2020.
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Sammanträdesdatum
2019-11-14

Allmänna utskottet

Justeras Utdrag bestyrks

Sammanfattning
I regelverket delas de enskilda vägarna in i vägtyper där kommunens 
erbjudande om stöd i form av skötsel respektive ekonomiskt bidrag kopplas 
mot vägtyp enligt tabellen nedan:

Vägtyp Definition Kommunens 
åtagande

Årligt 
bidrag

Tätortsväg Väg i områden som i lokala trafikföreskrifter (LTF) klassats 
som tätbebyggt område eller anges som tätort i 
översiktsplanen. (för närvarande Leksand, Siljansnäs, 
Insjön, Tällberg, Djura)

Barmarksskötsel, 
vinterskötsel

12 kr/m

Kategori
A

Väg som fungerar som huvudväg, genomfart eller 
uppsamlingsväg för trafik i eller genom en by.

Barmarksskötsel, 
vinterskötsel

12 kr/m

Kategori
B

Utfartsväg som fungerar som utfart för minst en fastighet 
med fast boende till allmän väg, kommunal väg, tätortsväg 
eller vägkategori A. Väglängd minst 100 m.

Vinterskötsel 8 kr/m

Kategori
C

Väg som utgör länk mellan områden med fast boende eller 
till allmän väg.

Barmarksskötsel, 
vinterskötsel

12 kr/m

Vägtyp A, B och C kan ligga såväl inom som utom kommunens 
verksamhetsområde.

Inom kommunens verksamhetsområde erbjuds skötsel eller ekonomiskt 
bidrag och utanför området erbjuds ekonomiskt bidrag.
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sida
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Sammanträdesdatum
2019-11-14

Allmänna utskottet

Justeras Utdrag bestyrks

Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande, Enskilda vägar - redovisning av klassificering av vägtyper
Redovisning av resultat klassificering av vägtyper, 2019-11-07.

Allmänna utskottets förslag för beslut i kommunstyrelsen
Lägga redovisningen av klassificeringen av vägtyper till handlingarna.

Beslutet skickas till
Kommunstyrelsen
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Datum
2019-11-18

Referens
Dnr 2016/716  

Kommunstyrelsen
Ingrid Andrén, 80123
ingrid.andren@leksand.se

De enskilda vägarna i Leksands kommun

Beskrivning av ärendet
Kommunfullmäktige beslutade 2019-06-12 (§37) att resultat av 
klassificering av vägtyper i enlighet med 2.1 i Leksands kommuns Regler för 
kommunalt stöd till enskilda vägar ska redovisas till kommunstyrelsen senast 
januari 2020.

 

Sektorns/avdelningens bedömning
Se bilaga Redovisning av resultat klassificering av vägtyper, 2019-11-07. 

Förslag till beslut
Att lägga redovisningen av klassificeringen av vägtyper till handlingarna.

Ange vilket beslutsunderlag som ska skickas med till politiken
De enskilda vägarna i Leksands kommun
Redovisning av resultat klassificering av vägtyper, 2019-11-07.

Slutligt beslut expedieras (skickas) till
 Trafikenheten

 Gatuchef Olle Oskarsson, Leksandsbostäder AB

 Mark- & exploateringsingenjör David Wildemo
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   Datum: 2019-11-07 
    Dnr. 2016/716 
Handläggare: Lars Lindblom 
  Ingrid Andren 

 Olle Oskarsson 
 David Wildemo 

   
Redovisning av resultat klassificering av vägtyper  
Kommunfullmäktige beslutade 2019-06-12 (§37) att resultat av klassificering av vägtyper 

i enlighet med 2.1 i Leksands kommuns Regler för kommunalt stöd till enskilda vägar ska 

redovisas till kommunstyrelsen senast januari 2020. 
 
Sammanfattning 
I regelverket delas de enskilda vägarna in i vägtyper där kommunens erbjudande om stöd 

i form av skötsel respektive ekonomiskt bidrag kopplas mot vägtyp enligt tabellen nedan: 
Vägtyp Definition Kommunens 

åtagande 
Årligt 

bidrag  

Tätortsväg Väg i områden som i lokala trafikföreskrifter (LTF) klassats 

som tätbebyggt område eller anges som tätort i 

översiktsplanen. (för närvarande Leksand, Siljansnäs, 

Insjön, Tällberg, Djura) 

Barmarksskötsel, 

vinterskötsel 
12 kr/m 

Kategori 

A 
Väg som fungerar som huvudväg, genomfart eller 

uppsamlingsväg för trafik i eller genom en by. 
Barmarksskötsel, 

vinterskötsel 
12 kr/m 

Kategori 

B 
Utfartsväg som fungerar som utfart för minst en fastighet 

med fast boende till allmän väg, kommunal väg, tätortsväg 

eller vägkategori A. Väglängd minst 100 m. 

Vinterskötsel   8 kr/m 

Kategori 

C 
Väg som utgör länk mellan områden med fast boende eller 

till allmän väg. 
Barmarksskötsel, 

vinterskötsel 
12 kr/m 

 
Vägtyp A, B och C kan ligga såväl inom som utom kommunens verksamhetsområde: 

 
Inom kommunens verksamhetsområde erbjuds skötsel eller ekonomiskt bidrag och 

utanför området erbjuds ekonomiskt bidrag. 
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Resultat 
Med ”Fastigheter” i tabellen nedan avses antal fastigheter med fastboende. 
OBS! Redovisat resultat utgår från vår bedömning av hur vägar bör klassificeras baserat 

på kommunens regelverk gällande vägtyper. Vid genomgång i respektive område och by 

kan denna klassificering förändras.  
 
Baserat på de enskilda vägar som idag är ”intagna” för kommunal skötsel blir resultatet 

av vår klassificering enligt nedan:  

 
 
Av de 865 fastigheter inom kommunens verksamhetsområde som ligger efter en väg som 

tillhör kategori B är minst 100 belägna längs vägar med asfaltsväg, resterande längs 

grusväg. 
 
Vägar som ”utgår” är många rent privata infarter, vägar där det saknas fastboende etc. 

Antalet fastigheter är en bedömning av hur många fastigheter som berörs. 
 
Ur tabellen kan även utläsas att ca 140 fastigheter med fastboende ligger utanför det 

område där kommunen kan erbjuda stöd i form av skötsel men där kommunen istället 

erbjuder ekonomiskt bidrag till vägskötsel. Totalt handlar det om ca 4,5 mil väg som 

ligger utanför det kommunala verksamhetsområdet. 
 
Nya tillkommande vägar 
Men det regelverk som finns kan även fler fastboende längs enskilda vägar erbjudas 

kommunalt stöd. En preliminär bedömning av platser och vägsträckor som skulle kunna 

erbjudas stöd ger detta resultat: 
 

 
 
Det vill säga ytterligare närmare 120 fastboende skulle kunna vara berättigade till 

kommunalt stöd förutsatt att övriga kriterier för att kunna få kommunalt stöd uppfylls. 

Totalt handlar det om minst 3,5 mil enskild väg. I tabellen ovan finns dock inte alla 

sträckor som eventuellt skulle kunna vara aktuella medräknade. 
 
  

Vägtyp
Fastigheter Km väg Fastigheter Km väg

Tätortsväg Ej räknat 119,9 km Saknas Saknas

Kategori A Ej räknat 64,0 km ingår i kat C 2,1 km
Kategori B 865 st 74,7 km 58 st 7,0 km
Kategori C Ej räknat 28,7 km 68 st 33,4 km
Utgår 43 st 9,3 km 12 st 2,7 km
Totala väglängd 296,6 km 45,2 km

Inom verksamhetsområde Utom verksamhetsområde
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Metod för att nå detta resultat 
Baserat på utdrag ur Procapita 2019-10-30 har adresser på fastigheter med registrerade 

fastboende samkörts med adresspunkter i kommunens GIS-system. Resultatet blir då en 

gul prick på adresser där det finns en eller flera personer folkbordförda personer: 

 
Dessa prickar, dvs antal fastigheter med fastboende, har sedan räknats för hand på kartan. 

Vi har enbart räknat fastboende längs de vägar som klassats som kategori B. 
Utanför det kommunala verksamhetsområdet har alla fastigheter med fastboende längs 

vägar som klassats som kategori A, B och C räknats. 
 
I kartsystemet har vi klassat vägar som tätortsväg (svart), kategori A (grön), B (blå) och C 

(lila). Här har det inte alltid varit självklar om en väg ska klassas som kategori A (grön) 

eller kategori B (blå). Men vi har i denna preliminära indelning försökt hålla en likartad 

bedömning över hela kommunen. Denna indelning gjordes innan vi fått möjlighet att se 

fastigheter med fastboende på det sätt vi nu kan se i kartan. 

 
Vägar som ej uppfyller kriterier för kommunalt stöd (utgår) har markerats med röd 

streckad linje samt nya vägar som ser ut att kunna uppfylla kriterier för kommunalt stöd 

har markerats med ljusblå streckad linje. I kartan har vi även markerat andra fel som vi 

upptäck tex vägar som blivit markerade som intagan utan att det faktiskt är det.  

51



Längdberäkning av vägsträckor har skett genom överföring av alla kategoriserade 

vägsträckor till excel där varje delsträcka inom respektive vägtyp har summerats för sig: 

 
 
Detta har gjort separat för alla vägsträckor inom respektive utom det kommunala 

verksamhetsområdet. Här finns en del fel då vissa sträckor får ”fel” brytpunkt utifrån hur 

vi i kartsystemet ritat in gränsen för verksamhetsområde. Men det är marginella fel som 

vi kommer att justera. Nedan visas ett exempel på en väg kategori C som ligger på bägge 

sidor om det tänkta verksamhetsområdet: 

 
Tanken är ju inte att vi slutar ploga vid den nu inritade gränsen för verksamhetsområdet 

utan vi fortsätter i detta fall fram till den allmänna vägen. Vi behöver i Gis-system justera 

gränserna för det kommunala verksamhetsområdet lite noggrannare.  
 
Nya vägar som kan uppfylla kriterier för kommunalt stöd finns på många platser både 

inom och utom det kommunala verksamhetsområdet: 

 
  

GID,N,19,11 VALUE,C,254CID,C,254 Ansvar,C,50 Vagtyp,C,50Langd,N,11,3
362553,00000000000 E 528475200010001 Enskild väg A 238,270
362688,00000000000 E 528488700010001 Enskild väg A 97,028 Längd m
363019,00000000000 E 528521800010001 Enskild väg A 122,139
363021,00000000000 E 528522000010001 Enskild väg A 107,922 A 63987,826 64,0 km
364417,00000000000 E 528659600010001 Enskild väg A 113,424 B 74650,370 74,7 km
364871,00000000000 E 528705000010001 Enskild väg A 70,533 C 28654,756 28,7 km
365346,00000000000 E 528744500010001 Enskild väg A 54,622 Fel 4863,975 4,9 km
365350,00000000000 E 528744900010001 Enskild väg A 66,355 GC 1118,611 1,1 km
366134,00000000000 E 528823300010001 Enskild väg A 89,595 Ny A 280,467 0,3 km
366444,00000000000 E 528854300010001 Enskild väg A 28,414 Ny B 9400,145 9,4 km
367693,00000000000 E 528977200010001 Enskild väg A 59,560 Tätortsväg 119948,497 119,9 km
368089,00000000000 E 529016800010001 Enskild väg A 469,936 Utgår 9314,635 9,3 km
368090,00000000000 E 529016900010001 Enskild väg A 336,534

Gräns för kommunalt 

verksamhetsområde 

Sträckan räknad som inom 

verksamhetsområde 
Sträckan räknad som utom 

verksamhetsområde, men 

som ska vara inom 
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Vägar som utgår kan bland annat vara vägsträckor som nu behöver kortas av i 

förhållande till var det i nuläget finns fastboende: 

 
 
…vägar där det idag helt saknas fastboende: 

 
 
… vägsnuttar som är för korta (under 100 m) eller privata gårdsinfarter: 
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Detaljerad sammanställning av antal räknade fastigheter inom verksamhetsområdet: 
 

  
 
 
  

Antal fastigheter med fasboende

865 st 85 st 6 st 37 st 60 st

Inom Verksamhetsområde

Västra Leksand
Kat B 

Blå

varav 

belagd

inkl 

Röd Röd

Ny B 

Blå

Skeberg

Skålholn 6 st 2 st

Gropen 3 st

Backen 4 st

Östanmor 2 st

Brändan 9 st 1 st

Heby 4 st

Kanngårdarna 1 st

Västdjura 13 st

Gråda 10 st 10 st 1 st

Fors 10 st

Öälven 10 st

Ål-kilen 24 st 24 st

Sör Rälta 12 st 4 st

Norr Rälta 4 st 2 st

Jonheden 6 st

Rältlindor 4 st

Hästberg 5 st

Åkersbodarna 5 st 3 st 2 st

Heden 15 st

Styrsjöbo 19 st 2 st

Karsarvet 27 st 8 st 1 st

Västanvik 56 st 4 st

Grytnäs 14 st

Nedre Sundsnäs 3 st

Sundsnäs 5 st 2 st

Räcksäl 5 st 1 st

Alvik 34 st 1 st

Almo 15 st

Siljansnäs

Näsbyggebyn

Hallen/Backbyn 6 st 1 st

Björken

Tasbäck 43 st 14 st

Mon 4 st 1 st Sätergläntan, Knippbodarna, Bäckebo

Hjulbäck 24 st 1 st 3 st 3 st

Fornby 12 st 3 st

Inom Verksamhetsområde

Norra 
Kat B 

Blå

varav 

belagd

inkl 

Röd Röd

Ny B 

Blå

Hjortnäsheden/Yttervägen 2 st

Sunnanäng 13 st 1 st

Dalsberget 3 st

Hjortnäs, Sandåsarna 19 st 10 st

Tällberg (Sjögårdarna är nya) 2 st

Laknäs 12 st 6 st

Östanhol 8 st 3 st

Kullsbjörken 9 st 4 st

Plintsberg 17 st 3 st

Västberg 3 st

Sätra 13 st 1 st

Lima 18 st 4 st 2 st

Norr Bergsäng 5 st 2 st

Söder Bergsäng 3 st

Sjugare 6 st 2 st

Västgärds 4 st

Norr Lindberg 17 st 1 st

Buskgärdet 3 st

Söder Lindberg 1 st

Risa 1 st

Torrberg 11 st

Bodlindor 5 st

Leksboda/Överboda/Ytterboda 19 st

Krökbacken 2 st

Björkberg 5 st

Vargnäs/Åjer 6 st

Åsleden 4 st

Östra
Lycka

Tibble 8 st

Ullvi (osäker på vägar med asfalt) 37 st 25 st

Hälla 5 st ?

Romma 6 st 1 st

Rönnäs 31 st 1 st 6 st

Hisvåla, Grytberg 4 st

Almberg, Almbergsbjörken, Kilen,Hoberg 3 st 2 st

Södra
Brenäs 10 st

Sätra 18 st

Backhällorna, Sunknäset 14 st 1 st

Ålbyn 1 st

Insjön 2 st

Häradsbygden

Västannor 12 st 2 st

Smeby 5 st

Hagen 20 st

Gärde 18 st 2 st

Mjälgen 13 st

Björsgrop 10 st

Yttermo 23 st

Källberget 13 st 2 st
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Detaljerad sammanställning av antal räknade fastigheter utom verksamhetsområdet: 
 

 
 

Antal fastigheter med fasboende

58 st 68 st 6 st 6 st 57 st 220 st

Utom Verksamhetsområde
Kat B 

Blå

Kat C 

och A

inkl 

Röd Röd

Ny B 

Blå

Totalt 

antal

Korpholen 4 st 6 st

södra Molnbyggen 3 st 3 st Ej inlagd som ny väg

Olsnäs 7 st 5 st 15 st Ej inlagd som ny väg

Airpark + Olsnäsvägen 2 st 5 st Ej inlagd som ny väg

Lundbjörken 8 st 8 st

Limå, Sågkvarn, Jobsarbo,Forsen 5 st 5 st

Nybingsbo 3 st 6 st

Klockarberg 1 st 1 st 3 st

Skinnaråsen, västra Djursjön 4 st 4 st Lååång väg

Hisstjärn 1 st 1 st

Forsbodarna 1 st 1 st Ej inlagd som ny väg

Norr om Öälven 2 st 2 st Ej inlagd som ny väg

Slättberg 2 st

Risholn 5 st 4 st 4 st 19 st Behöver ses över igen

Brossenvägen 6 st 6 st

Åsleden 4 st 4 st

Mårtanbergshyttan 1 st 7 st 8 st

Risås (Rättvik?) 4 st 4 st Ej inlagd som ny väg

Hyttkvarn, Pär-Hansbodarna 6 st 6 st

Kvarnberg 2 st 4 st 6 st

Bäckeberg, Vålberg, Varåsen 2 st 7 st 1 st 10 st

Rexbo 4 st 6 st

Kvarnberg 2 st 4 st 6 st

Solarvet 5 st 1 st 1 st 2 st 9 st

Åhl-tällberg 3 st 6 st 1 st 12 st

Oxberg, Knåpbodarna 12 st 12 st Ev ny blå väg i Oxberg

Byngsbodarna 1 st 1 st Ej inlagd som ny väg

Solberga 1 st 8 st 1 st 9 st

Nedre Helgnäs 3 st 1 st 6 st

Övre Helgnäs 2 st 4 st 6 st

Hemre Helgbo 5 st 5 st

Helgbo 3 st 7 st

Djuptjärnbo 1 st 1 st 2 st

Sätergläntan, Knippbodarna, Bäckebo 4 st 9 st 13 st

Söder om Tunsta 1 st 1 st

Gottnorstjärn 3 st 3 st
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Sammanträdesdatum
2019-11-14

Allmänna utskottet

Justeras Utdrag bestyrks

§ 103 Dnr 2016/716

De enskilda vägarna i Leksands kommun - Avtal med 
vägsamfälligheterna om skötseln

Beskrivning av ärendet
Enligt Kommunstyrelsens beslut § 71 punkt 4, 2017-05-22, så uppdrogs 
förvaltningen att utforma de avtal som ska tecknas mellan respektive 
väghållningsorganisation och Leksands kommun gällande skötsel respektive 
bidrag till skötsel av enskilda vägar.

Sektorns/avdelningens bedömning
Arbetsgruppen har utformat två avtal.  De två avtalen avser båda stöd till 
skötsel av enskilda vägar. Det ena avtalet avser bidrag i form av kommunal 
skötsel av enskilda vägar och det andra avser ekonomiskt bidrag till skötsel 
av enskilda vägar.
Avtalen baseras i sin helhet på ”Regelverket för enskilda vägar” som 
beslutades av Kommunfullmäktige 2019-06-12 § 37. 

Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande från trafikhandläggare Ingrid Andrén, daterat 2019-10-25 
Avtal – Skötsel av enskilda vägar
Avtal – Bidrag till skötsel av enskilda vägar
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Sammanträdesdatum
2019-11-14

Allmänna utskottet

Justeras Utdrag bestyrks

Allmänna utskottets förslag för beslut i kommunstyrelsen
Godkänna förslagen till avtal avseende kommunal skötsel av enskilda vägar 
respektive avtal avseende ekonomiskt bidrag till skötsel av enskilda vägar 
enligt förslag. 

Beslutet skickas till
Kommunstyrelsen
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Referens
Dnr 2016/716  

Kommunstyrelsen
Ingrid Andrén, 80123
ingrid.andren@leksand.se

De enskilda vägarna i Leksands kommun

Beskrivning av ärendet
Enligt Kommunstyrelsens beslut §71 punkt 4, 2017-05-22, så uppdrogs 
förvaltningen att utforma de avtal som ska tecknas mellan respektive 
väghållningsorganisation och Leksands kommun gällande skötsel respektive 
bidrag till skötsel av enskilda vägar.

Sektorns/avdelningens bedömning
Arbetsgruppen har utformat två avtal i samarbete med politiken. 
De två avtalen avser båda stöd till skötsel av enskilda vägar. Det ena avtalet 
avser bidrag i form av kommunal skötsel av enskilda vägar och det andra 
avser ekonomiskt bidrag till skötsel av enskilda vägar.
Avtalen baseras i sin helhet på Regelverket för enskilda vägar som 
beslutades av Kommunfullmäktige 2019-06-12 §37. 

Finansiering
Förslaget innebär att kommunen kan ge stöd i form av skötsel eller 
driftbidrag till enskilda väghållare (samfällighetsföreningar). Detta bedöms 
inte påverka nuvarande nivå på budget för vägunderhåll i någon större 
utsträckning. Om kommunalt stöd i form av vägskötsel ersätts med bidrag 
kan medel i vår driftbudget omfördelas till bidrag istället. 
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Förslag till beslut
- Anta utformningen av avtal avseende kommunalskötsel av enskilda vägar 
respektive avtal avseende ekonomiskt bidrag till skötsel av enskilda vägar 
enligt förslag.   

Ange vilket beslutsunderlag som ska skickas med till politiken
Tjänsteutlåtande, Avtal 
Avtal – Skötsel av enskilda vägar
Avtal – Bidrag till skötsel av enskilda vägar

Slutligt beslut expedieras (skickas) till
- Trafikenheten 
- Gatuchef Olle Oskarsson, Leksandsbostäder AB 
- Mark- och exploateringsingenjör David Wildemo
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AVTAL – Skötsel av enskilda vägar

Mellan Leksands kommun (kommunen) 212000-2163 och xxxxxxxxxxxx samfällighetsförening 
xxxxxx-xxxx har följande avtal träffats rörande skötsel av enskilda vägar.

Omfattning

Kommunen åtar sig att sköta de enskilda vägar som redovisas i kartbilaga 1. Som grund för 
uppdragets omfattning ligger kommunens ”Regler för kommunalt stöd till enskilda vägar” 
enligt Kommunfullmäktiges beslut den 12 juni 2019.

Ansvar

Ansvaret regleras enligt anläggningslagen vilket innebär att ansvaret för de enskilda vägarna 
ligger hos samfällighetsföreningen.  

Kommunen ansvarar för skötsel i enlighet med ”Regler för kommunalt stöd till enskilda 
vägar”.

Samfällighetsföreningen förbinder sig att tillse att vägombud/kontaktperson fortlöpande 
utses och till kommunen anmäler vem som har uppdraget. Vägombudet/kontaktpersonen 
skall kunna företräda föreningen gentemot kommunen. 

Krav för att erhålla kommunalt stöd 

 Samfällighetsföreningen ska årligen ansöka och redovisa enligt ”Regler för 
kommunalt stöd till enskilda vägar”.

 De enskilda vägarna ska uppfylla kraven enligt ”Regler för kommunalt stöd till 
enskilda vägar”. 

Besiktning

Innan enskild väg ges kommunal skötsel ska väg besiktas och godkännas av kommunen enligt 
”Regler för kommunalt stöd till enskilda vägar”. 

Utförande

Skötseln utförs fackmannamässigt enligt kommunens bedömning, nivå på skötsel och 
differentiering (vägtyp) redovisas på kartbilaga 1. Barmarks- och vinterskötsel definieras i 
”Regler för kommunalt stöd till enskilda vägar”.

Vid utförandet av arbetet disponerar kommunen föreningens ”vägrätt” till vägområde samt 
det intrång på fastighet som vägunderhållsarbetet kräver. Någon ersättning för denna rätt 
ska ej utgå.

Avtalstid

Avtalet gäller tillsvidare från båda parters undertecknande med en uppsägningstid om 12 
månader. Avtalet kan dock tidigast avslutas till 2025-05-31, vilket erfordrar en uppsägning 
senast 2024-05-30. 

Om båda parter är överens kan avtalet om skötsel ersättas med avtal om ekonomiskt bidrag 
utan hänsyn till avtals/uppsägningstiderna ovan.

Datum: 20xx-xx-xx Datum: 20xx-xx-xx

Leksands kommun xxxxxxxxxx

…………………………….. ……………………………………….. 
Xxxxxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxxxx
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AVTAL – Bidrag till skötsel av enskilda vägar

Mellan Leksands kommun (kommunen) 212000-2163 och xxxxxxxxxxxx samfällighetsförening 
xxxxxx-xxxx har följande avtal träffats rörande ekonomiskt bidrag till skötsel av till enskilda 
vägar.

Omfattning
Samfällighetsföreningen erhåller ekonomiskt bidrag till skötsel av de enskilda vägar som 
redovisas i kartbilaga 1. Som grund för ekonomiskt bidrag till skötsel ligger kommunens 
”Regler för kommunalt stöd till enskilda vägar” enligt Kommunfullmäktiges beslut den 12 juni 
2019.

Ansvar
Ansvaret regleras enligt anläggningslagen vilket innebär att ansvaret för de enskilda vägarna 
ligger hos samfällighetsföreningen.  

Samfällighetsföreningen förbinder sig att tillse att vägombud/kontaktperson fortlöpande 
utses och till kommunen anmäler vem som har uppdraget. Vägombudet/kontaktpersonen 
skall kunna företräda föreningen gentemot kommunen. 

Krav på väg och förening för att erhålla kommunal 
 Samfällighetsföreningen ska årligen ansöka och redovisa enligt ”Regler för 

kommunalt stöd till enskilda vägar”.
 De enskilda vägarna ska uppfylla kraven enligt ”Regler för kommunalt stöd till 

enskilda vägar”. 

Besiktning
Innan enskild väg ges ekonomiskt bidrag till skötsel ska väg besiktas och godkännas av 
kommunen enligt ”Regler för kommunalt stöd till enskilda vägar”. 

Bidragsnivå

Det ekonomiska bidraget bestäms utifrån kommunens bedömning av väglängd och 
differentiering (vägtyp) av de enskilda vägar som redovisas på kartbilaga 1.

Avtalstid
Avtalet gäller tillsvidare från båda parters undertecknande med en uppsägningstid om 12 
månader. Avtalet kan dock tidigast avslutas till 2025-05-31, vilket erfordrar en uppsägning 
senast 2024-05-30. 

Datum: 20xx-xx-xx Datum: 20xx-xx-xx
Leksands kommun xxxxxxxxxx

……………………………….. ………………………………………..
Xxxxxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxx
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Datum
2019-11-25

Referens
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Kommunstyrelsen
Ulrika Liljeberg, 0247-80124
ulrika.liljeberg@leksand.se

Överklagande och begäran om prövningstillstånd

Beskrivning av ärendet

Klagande: Leksands kommun

Överklagad dom: Kammarrätten i Sundsvalls dom 2019-11-04, 
i mål nr 2464-18, till den del avser det 
kommunstyrelsens beslut den 22 maj 2017, § 70.

Saken: Laglighetsprövning enligt kommunallagen

Bakgrund
Kommunstyrelsen i Leksands kommun beslutade den 22 maj 2017, § 70, 
följande:
1. Kommunen kan bevilja bidrag till lantmäteriförrättning (anläggnings-

förrättning) för att bilda en gemensamhetsanläggning och 
samfällighetsförening.

2. Bidrag kan beviljas fastigheter som:

 ingår i väghållningsorganisation som tecknat avtal om kommunal 
vägskötsel med Leksands kommun och som ansökt om förrättning 
senast 31 december 2019.

 ligger efter en vägsträcka som senast under 2017 var intagen för 
kommunal skötsel.

 är taxerade som bostadshus (med fastboende).

3. Bidrag betalas inte ut till enskilda fastigheter utan till en 
gemensamhetsanläggning eller samfällighetsförening som en 
sammanräknad klumpsumma för alla bidragsberättigade fastigheter.

Bland annat detta beslut överklagades till Förvaltningsrätten i Falun, mål 
2753-17 (laglighetsprövning). Förvaltningsrätten i Falun avslog i dom den 
19 september 2018 överklagandet. 
Förvaltningsrättens dom överklagades till Kammarrätten i Sundsvall, som 
upphävde kommunstyrelsens beslut § 70.
Med hänsyn till ärendets brådskande natur kan frågan om överklagande inte 
avvaktas. Därför tar kommunstyrelsens ordförande beslut i frågan.
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Bedömning
Leksands kommun yrkar att Högsta förvaltningsdomstolen meddelar 
prövningstillstånd utifrån de grunder som anges i överklagandet.
Leksands kommun yrkar vidare att Högsta förvaltningsdomstolen, med 
ändring av Kammarrättens i Sundsvall dom 2019-11-04, mål nr 2464-18, till 
den del det avser kommunstyrelsens beslut den 22 maj 2017, § 70, avslår 
överklagandet och fastställer kommunstyrelsens beslut.

Beslut
Insända överklagan till Högsta förvaltningsdomstolen avseende 
Kammarrätten i Sundsvalls dom 2019-11-04, i mål nr 2464-18, till den del 
det avser kommunstyrelsens beslut den 22 maj 2017, § 70.

Ange vilket beslutsunderlag som ska skickas med till politiken
Överklagande och begäran om prövningstillstånd till Högsta 
förvaltningsdomstolen som skickas via Kammarrätten i Sundsvall.

Beslutsunderlag
Överklagande och begäran om prövningstillstånd till Högsta 
förvaltningsdomstolen
Dom från Kammarrätten i Sundsvall 2019-11-04, mål nr 2464-18

Ulrika Liljeberg (C)
Kommunstyrelsens ordförande
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Datum
2019-11-25

Referens
Dnr 2016/716 

Kommunstyrelsen
Ulrika Liljeberg, 80124
ulrika.liljeberg@leksand.se

Ert datum
2019-11-04

Er referens
Mål nr 2464-18

Högsta förvaltningsdomstolen

Skickas till Kammarrätten i Sundsvall,
kammarrattenisundsvall@dom.se

Överklagande och begäran om prövningstillstånd
Klagande: Leksands kommun

Överklagad dom: Kammarrätten i Sundsvalls dom 2019-11-04, 
i mål nr 2464-18, till den del avser det 
kommunstyrelsens beslut den 22 maj 2017, § 70.

Saken: Laglighetsprövning enligt kommunallagen

Bakgrund
Kommunstyrelsen i Leksands kommun beslutade den 22 maj 2017, § 70, 
följande:
1. Kommunen kan bevilja bidrag till lantmäteriförrättning (anläggnings-

förrättning) för att bilda en gemensamhetsanläggning och 
samfällighetsförening.

2. Bidrag kan beviljas fastigheter som:

 ingår i väghållningsorganisation som tecknat avtal om kommunal 
vägskötsel med Leksands kommun och som ansökt om förrättning 
senast 31 december 2019.

 ligger efter en vägsträcka som senast under 2017 var intagen för 
kommunal skötsel.

 är taxerade som bostadshus (med fastboende).

3. Bidrag betalas inte ut till enskilda fastigheter utan till en 
gemensamhetsanläggning eller samfällighetsförening som en 
sammanräknad klumpsumma för alla bidragsberättigade fastigheter.

Bland annat detta beslut överklagades till Förvaltningsrätten i Falun, mål 
2753-17 (laglighetsprövning). Förvaltningsrätten i Falun avslog i dom den 
19 september 2018 överklagandet. 
Förvaltningsrättens dom överklagades till Kammarrätten i Sundsvall, som 
upphävde kommunstyrelsens beslut § 70. 
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Yrkanden
Leksands kommun yrkar att Högsta förvaltningsdomstolen meddelar 
prövningstillstånd av de skäl som redovisas nedan. 
Leksands kommun yrkar vidare att Högsta förvaltningsdomstolen, med 
ändring av Kammarrättens i Sundsvall dom 2019-11-04, mål nr 2464-18, till 
den del det avser kommunstyrelsens beslut den 22 maj 2017, § 70, avslår 
överklagandet och fastställer kommunstyrelsens beslut.  

Grunder för yrkanden m.m.
Det är av vikt för ledning av rättstillämpningen att kammarrättens dom 
överprövas. Det saknas praxis i motsvarande fråga och därmed en osäkerhet 
kring hur kommunen kan stödja och underlätta för boende i kommunen i en 
motsvarande fråga. Det finns ett behov av ledning i vilken mån ekonomiska 
avvägningar kan utgöra sakliga skäl för en eventuell indirekt olikbehandling. 
Det kommunstyrelsebeslut som nu är aktuellt (KS 2017-05-22, § 70) har 
föregåtts av en sedan år 2008 omfattande utredning kring väghållningsansvar 
inom kommunen. Utredningen har varit nödvändig mot bakgrund av 
kommunens mycket omfattande åtagande sedan 1970-talet att frivilligt 
ansvara för, bekosta och sköta många enskilda vägar i kommunen. 
Fullmäktige i Leksand har därför (KF 2016-09-19, § 83) fattat beslut om att 
starta en genomförandeprocess där ägaransvaret, främst avseende 
investeringar, för de enskilda vägarna i Leksands kommun, klargörs och 
främjas. Sammantaget sköter kommunen idag ca 33 mil enskild väg, det vill 
säga väg som vare sig är allmän väg enligt väglagen eller gator som enligt 
detaljplan utgör allmän plats med kommunalt huvudmannaskap. Kommunen 
avser fortsätta hjälpa de enskilda vägarnas ägare, men följden har blivit att 
vägföreningar och samfällighetsföreningar i många fall har somnat in och i 
vissa fall sköter kommunen enskilda vägar utan att någon egentlig motpart 
finns för den tjänst som tillhandahålls. 
Detta är inte en situation som är unik för Leksand, utan det finns fler 
kommuner som idag är i samma situation utifrån historiska beslut och som 
kan behöva ledning i hur kommunerna kan bidra till att förtydliga ansvaret 
för enskild vägs ägare.
I den del kammarrättens dom nu överklagas handlar kommunstyrelsens 
beslut om att kunna bevilja bidrag till lantmäteriförrättning. En 
lantmäteriförrättning är inte i sig tvingande för att kommunen fortsatt ska 
kunna hjälpa till med skötsel, men merparten av de enskilda vägar som idag 
är intagna för kommunal skötsel saknar andelstal. För dessa behöver det 
därför göras en lantmäteriförrättning för att vägsamfälligheten ska kunna 
göra uttaxering på ett rättsenligt sätt till investeringar. Kommunen har velat 
bidra ekonomiskt till detta förfarande och enligt beslutet ska kommunen 
kunna utbetala bidrag för lantmäteriförrättningar till gemensamhets-
anläggningar och samfälligheter. Bidrag kan enligt beslutet endast beviljas 
för vissa fastigheter, men ytterst kommer det att vara de beslutande organen i 
gemensamhetsanläggningarna eller samfälligheterna som avgör om 
bidragssumman från kommunen ska fördelas genom exempelvis utbetalning 
till respektive fastighetsägare, kvittas mot kommande uttaxeringar eller 
läggas i en kassa för exempelvis investeringar i de egna vägarna. Hur 
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tillgångarna i gemensamhetsanläggningen eller samfällighetsföreningen 
sedan fördelas beslutar inte kommunen om. 
I all kommunal verksamhet behöver kommunens resurser fördelas utifrån 
prioriteringar. Särskilt när det gäller frivilligverksamheten, som skötsel av 
enskilda vägar utgör, är ekonomiska förutsättningar alltid en grund för hur 
kommunen kan agera. Det är två steg en sådan avvägning – dels hur mycket 
kommunen kan avsätta totalt sett i ett frivilligt bidrag, dels vilken 
fördelningsmodell som kommunen använder. I detta fall valde 
kommunstyrelsen att storleken på summan som ska kunna beviljas 
gemensamhetsanläggningarna eller samfälligheterna skulle baseras bland 
annat på att det finns fastboende. Kommunstyrelsen vill underlätta för de 
som bor här och säkerställa att det finns väghållningsorganisationer som 
fungerar. Bidraget erbjuds inte i sig de enskilda fastighetsägarna – så som 
kammarrätten anger i skälen – (se punkten 3 i KS beslut) utan antalet 
fastboende reglerar hur stort bidraget till gemensamhetsanläggningen eller 
samfälligheten blir. 
Kommuner ska behandla sina medlemmar lika, om det inte finns sakliga skäl 
för något annat. Detta innebär inte att alla får lika, utan precis som det med 
hänvisning till praxis anges i förarbetena till 2 kap. 2 § KL (prop. 
1990/91:117 s. 149) ska det vara fråga om "obehörig" särbehandling för att 
den ska anses strida mot likställighetsprincipen. Den egentliga motparten 
som ska kunna söka och beviljas bidrag är gemensamhetsanläggningen eller 
samfällighetsföreningen som förvaltar densamma. Det är genom beslutet 
förutsebart hur stort ett bidrag kan bli och vilka förutsättningar som krävs för 
att ett bidrag ska kunna utbetalas till en gemensamhetsanläggning eller 
samfällighetsförening. Alla med likvärdiga förutsättningar behandlas lika 
och beslutet om bidrag bör därför inte anses stå i strid med 
likabehandlingsprincipen. I den mån fastboende kommunmedlemmar i detta 
fall indirekt gynnas i förhållande till övriga kommunmedlemmar så är 
grunderna för detta - som förvaltningsrätten anger skälsvis - rationella och 
sakliga.

Ulrika Liljeberg (C)
Kommunstyrelsens ordförande
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Sammanträdesdatum
2019-11-14

Allmänna utskottet

Justeras Utdrag bestyrks

§ 100 Dnr 2019/1341

Revidering av avtal för Överförmyndare i samverkan i 
övre Dalarna

Beskrivning av ärendet
Mora, Orsa, Älvdalens, Rättviks, Leksands och Vansbro kommuner 
samverkar sedan 2011 i en gemensam organisation för utförande av 
lagstadgad överförmyndarverksamhet.
En översyn av nuvarande samverkansavtal har genomförts och förslag till 
revideringar har tagits fram.

Förslag till revideringar:
§ 1  - Tydliggörande av ansvarsfördelningen mellan det gemensamma 
överförmyndarkansliet och den enskilda samverkanskommunen 
§ 4 – Tydliggörande av vad som sker om ingen samsyn nås mellan 
samverkande kommuner gällande budgetförslag

§ 6 – Kostnadsfördelningen ändras och utgår från invånarantal i respektive 
kommun 31 december.

I nuvarande avtal utgår kostnadsfördelningen utifrån faktiskt antal ärenden. 
Det nuvarande avtalet infördes 2015 när det kom många ensamkommande 
barn vilket medförde att kostnadsfördelningen behövde ändras för att det 
skulle vara rättvist mellan kommunerna.

Idag är det väldigt få ensamkommande barn i kommunerna, ca ett per 
kommun, och därför är förslaget att återgå till grundmodellen där 
kostnadsfördelningen görs utifrån invånarantal. Det innebär en 
kostnadsökning på ca 150 tkr för Leksand och det ska arbetas in i kommande 
budgetar.

I övrigt är avtalet oförändrat.
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Sammanträdesdatum
2019-11-14

Allmänna utskottet

Justeras Utdrag bestyrks

Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande daterat 2019-11-12
Förslag till samverkansavtal om gemensam organisation för 
Överförmyndarnas verksamhet

Allmänna utskottets förslag till kommunstyrelsen för beslut i 
kommunfullmäktige
1. Godkänna avtal mellan Mora, Orsa, Älvdalens, Rättviks, Leksands och 

Vansbro kommuner om samverkan gällande gemensam organisation för 
överförmyndarnas verksamhet.

2. Avtalet gäller från och med 2020-01-01 och ersätter det avtal som 
tidigare antagits av kommunfullmäktige i samverkande kommuner.

Beslutet skickas till
Kommunstyrelsen
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Datum
2019-11-18

Referens
Dnr 2019/1341  

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

Revidering av avtal för Överförmyndare i samverkan i 
övre Dalarna

Beskrivning av ärendet
Mora, Orsa, Älvdalens, Rättviks, Leksands och Vansbro kommuner 
samverkar sedan 2011 i en gemensam organisation för utförande av 
lagstadgad överförmyndarverksamhet.
En översyn av nuvarande samverkansavtal har genomförts och förslag till 
revideringar har tagits fram.

Förslag till revideringar:
§ 1  - Tydliggörande av ansvarsfördelningen mellan det gemensamma 
överförmyndarkansliet och den enskilda samverkanskommunen 
§ 4 – Tydliggörande av vad som sker om ingen samsyn nås mellan 
samverkande kommuner gällande budgetförslag

§ 6 – Kostnadsfördelningen ändras och utgår från invånarantal i respektive 
kommun 31 december.

I nuvarande avtal utgår kostnadsfördelningen utifrån faktiskt antal ärenden. 
Det nuvarande avtalet infördes 2015 när det kom många ensamkommande 
barn vilket medförde att kostnadsfördelningen behövde ändras för att det 
skulle vara rättvist mellan kommunerna.

Idag är det väldigt få ensamkommande barn i kommunerna, ca ett per 
kommun, och därför är förslaget att återgå till grundmodellen där 
kostnadsfördelningen görs utifrån invånarantal. Det innebär en 
kostnadsökning på ca 150 tkr för Leksand och det ska arbetas in i kommande 
budgetar.

I övrigt är avtalet oförändrat.

Förslag till beslut
1. Fastställa avtal mellan Mora, Orsa, Älvdalens, Rättviks, Leksands 

och Vansbro kommuner om samverkan gällande gemensam 
organisation för överförmyndarnas verksamhet.
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Ange vilket beslutsunderlag som ska skickas med till politiken
1. Förslag till samverkansavtal om gemensam organisation för 

Överförmyndarnas verksamhet
2. Tjänsteutlåtande daterat 2019-11-12

Slutligt beslut expedieras (skickas) till
Överförmyndare och ersättare
Kommundirektör
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Samverkansavtal om gemensam organisation för 
Överförmyndarnas verksamhet 

Inledning

Detta avtal reglerar samverkan mellan Mora kommun (värdkommun) och Orsa, Älvdalen, Rättvik, 
Leksand och Vansbro kommuner (samverkanskommuner) avseende gemensam organisation för utfö-
rande av lagstadgad överförmyndarverksamhet. Organisationens namn är Överförmyndare i samver-
kan i övre Dalarna. Detta avtal gäller fr.o.m. 2020-01-01 och ersätter det avtal som tidigare antogs av 
kommunfullmäktige i samverkande kommuner.

Ovanstående kommuner samverkar sedan 2011 i ett gemensamt kansli för utförande av lagstadgad 
överförmyndarverksamhet. Mora kommun är värdkommun och det gemensamma kansliet ingår i 
värdkommunens organisation. 

Syftet med samverkan är att gemensamt nyttja resurser för organisation som långsiktigt klarar av så-
väl ökad ärendetillströmning och skärpta lagkrav. Strävan är att långsiktigt upprätthålla kontinuitet, 
kompetens, kvalitet och att uppnå kostnadseffektivitet i verksamheten. 

Respektive samverkande kommun utser överförmyndare/nämnd som till tjänstemännen på det ge-
mensamma kansliet delegerar allt det beslutsfattande som är möjligt inom ramen för föräldrabalken 
19 kap 14 §. Följande beslut är inte möjliga att delegera:

 Framställning eller yttrande till kommunfullmäktige.
 Entlediga en god man eller förvaltare på grund av olämplighet.
 Häva avtal om sammanlevnad i oskiftat bo.
 Vitesförelägganden.
 Avslagsbeslut.

Respektive kommun utser också ersättare till ordinarie överförmyndare/nämndsledamot. 

§ 1 Omfattning 

För samverkan skall det finnas ett gemensamt kansli, nedan kallad överförmyndarkansliet, som skall 
utföra följande:

1. Besluta i delegerade ärenden enligt föräldrabalken 19 kap 14 § samt lagen om god man för 
ensamkommande barn. 

2. Ta fram förslag till beslut eller åtgärd vid icke delegeringsbara förfaranden.
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3. Ansvara för överförmyndarens tillsynsverksamhet enligt 16 kap föräldrabalken samt lagen 
om god man för ensamkommande barn.

4. Besluta om arvoden och kostnadsersättningar till ställföreträdare och i förekommande fall 
distribuera dessa till respektive samverkande kommun för utbetalning. 

5. Rekrytera och kontrollera ställföreträdare enligt föräldrabalken 11 kap 12 §.
6. Upprätthålla personakter mm enligt föräldrabalken 16 kap 12 § samt 17 – 19 §§ förmynder-

skapsförordningen.
7. Föra register enligt 9-11 § § förmynderskapsförordningen.
8. Erbjuda utbildning till ställföreträdare enligt föräldrabalken 19 kap 18§.
9. Tillhandahålla statistik till länsstyrelsen enligt föräldrabalken 19 kap 19 §.
10. Framtagande av informationsmaterial och blanketter.
11. Fullgörande av i framtiden ställda lagkrav på överförmyndarverksamheten.
12. Ta fram budget, verksamhetsplan och verksamhetsberättelse.
13. Under vår och höst arrangera möten med av samverkanskommun utsedd kontaktperson/ över-

förmyndare och därvid presentera verksamheten, informera om ny lagstiftning och viktiga 
händelser mm.

14. Regelbundet distribuera listor över ställföreträdare och huvudmän/omyndiga till överförmyn-
darna. 

15. Vid behov ta emot bokade besök på överförmyndarkansliet och i samverkanskommunerna.

Samverkande kommuner skall utföra följande:
1. Aktivt informera allmänheten om godmanskap och förvaltarskap i syfte att underlätta rekryte-

ringen av nya ställföreträdare.
2. Ta emot och till överförmyndarkansliet vidarebefordra intresseanmälningar från personer 

som är intresserade av att bli ställföreträdare.
3. Tillhandahålla informationsmaterial och blanketter.
4. Utse kontaktperson (i första hand överförmyndaren eller ordföranden i överförmyndarnämn-

den) att medverka i träffar och utbildningar.
5. Ansvara för bokning av besökslokaler och besökstider i hemkommunen.
6. Hjälpa till att arrangera utbildningar av ställföreträdare.
7. Ta emot och vidarebefordra handlingar till det gemensamma kansliet.
8. Ta emot arvodesbeslut och administrera kommunens utbetalningar av arvoden till ställföreträ-

dare. 

Tjänsteman som har delegation att besluta i överförmyndarens ställe kan när så är nödvändigt hän-
skjuta beslutet till överförmyndaren. Beslut som fattas på delegation behöver inte anmälas till respek-
tive överförmyndare.

§ 2 Organisation/ansvarig arbetsgivare

Mora kommun är värdkommun för det gemensamma kansliet. Kansliet skall, om inte annat särskilt 
beslutas, ha sitt arbetsställe och säte i Mora. 

Anställningsmyndighet för kansliets tjänstemän är Mora kommun.

§ 3 Akter

Akter skall förvaras i värdkommunen i enlighet med arkivlagens regler. Då ärende upphört skall per-
sonakten överlämnas för arkivering i respektive samverkanskommun. 
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§ 4 Kostnader för gemensamt kansli

Värdkommunen skall för det gemensamma kansliet årligen upprätta och fastställa budget i samråd 
med övriga samverkande kommuner. Förslag till preliminär budget för nästkommande år skall av 
värdkommunen tillställas övriga samverkande kommuner före februari månads utgång. Synpunkter 
skall vara värdkommunen tillhanda senast 30 april. Om ingen ny gemensam överenskommelse nås 
om budgeten innan den 1 maj så gäller värdkommunens budgetförslag. 
En särskild avgift på 150 000 kr per år betalas av samverkande kommuner till värdkommunen. Den-
na avgift delas enligt kostnadsfördelning §6.
 
§ 5 Övriga kostnader

Arvoden och kostnadsersättningar åt ställföreträdare omfattas inte av samverkan. Inte heller arvoden 
och kostnadsersättningar till valda överförmyndare, ledamöter i överförmyndarnämnd eller deras er-
sättare. § 6 Kostnadsfördelning

Kostnaderna (totala faktiska kostnaderna) för det gemensamma kansliet skall fördelas mellan sam-
verkande kommuner utifrån respektive kommuns invånarantal per den 31/12. 

§ 7 Ersättning 

Ersättning enligt § 6 skall av vardera samverkande kommun betalas till värdkommunen halvårsvis i 
förskott mot faktura. Beloppen ska vara Mora kommun tillhanda senast 30 januari resp. 30 juli.

§ 8 Över-/underskott

Verksamhetens överskott eller underskott skall slutregleras före februari månads utgång, året efter 
verksamhetsåret i samband med att värdkommunen redovisar föregående års räkenskaper. 

Överskott eller underskott fördelas enligt vad som anges avseende kostnadsfördelning enligt § 6.  

§ 9 Utökning av verksamhetens omfattning 

Utökning av antalet samverkande kommuner kan ske efter samråd med nu samverkande kommuner 
genom deras kontaktpersoner.

§ 10 Kontaktperson

Kontaktperson är vald överförmyndare eller ordförande i överförmyndarnämnd om inte annat beslu-
tas av samverkanskommun. 

§ 11 Tillägg/ ändringar

Tillägg och ändringar av detta avtal skall ske skriftligen för att vara gällande. 

§ 12 Utvärdering/omförhandling
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Verksamheten bör årligen utvärderas av respektive samverkanskommun. 

Omförhandling av avtalet kan påkallas av samverkanskommun efter skriftlig underrättelse till Mora 
kommun. Beslut om omförhandling eller ändringar i fråga som rör avtalet kan beslutas av samtliga 
samverkande kommuner gemensamt och efter samråd dem emellan. 

Om samverkande kommuner efter omförhandling inte kan enas om ändringar/tillägg, gäller avtalet 
på oförändrade villkor intill dess att avtalet upphör enligt vad som stadgas i bestämmelsen om upp-
sägning (16 §). 

13 § Insyn i förvaltningen

Samverkande kommuner har genom sina kontaktpersoner rätt till löpande insyn i det gemensamma 
kansliets verksamhet och de personärenden som är hänförliga till den egna kommunen. 

§ 14 Tvist

Tvist som inte kan lösas genom förhandlingar mellan parterna skall prövas av allmän domstol.

§ 15 Force Majeure

Part är befriad från att fullgöra skyldighet enligt detta avtal om utförandet hindras eller oskäligt 
betungas på grund av händelser utanför partens kontroll samt att dessa händelser ej kunnat förut-
ses. Sådan befrielsegrund kan utgöras av exempelvis naturkatastrof, krigsutbrott eller strejk.
Befrielsegrund får ej åberopas med mindre än parten kan visa att alla skäliga åtgärder för att un-
danröja eller begränsa hindrets verkan vidtagits och att part efter att hindret undanröjts försökt 
fullgöra sitt åtagande.

§ 16 Avtalstid och uppsägning

Avtalet kan sägas upp årligen till den 30 juni, med 18 månaders uppsägningstid.

Om en enskild kommun önskar säga upp avtalet gäller en uppsägningstid på 24 månader eller annan 
tidpunkt som parterna enas om.

Uppsägning gäller endast mellan uppsägande parter. För övriga fortsätter avtalet att gälla såvida om-
ständigheterna på grund av uppsägningar inte är sådana att samverkan uppenbarligen inte kan fortsät-
ta. 

§ 17 Samverkans upphörande

Om det gemensamma kansliet upphör fördelas tillgångar och avvecklingskostnader på samma sätt 
som kostnaderna för organisationens verksamhet enligt § 6. 

Vid avtalets upphörande åligger det samverkande kommuner, som avser att anställa personal för 
handläggning av sin överförmyndarverksamhet, att erbjuda de tjänstemän som är anställda på det ge-
mensamma kansliet, anställning i den verksamheten.  

Det åvilar Mora kommun att till respektive kommun överlämna personakter och register vid samver-
kans upphörande. 
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§ 18 Avtalets giltighet

Avtalet gäller under förutsättning av beslut om godkännande av behörig instans.

§ 19 Originalavtal

Avtalet har upprättats i sex original varav parterna tagit var sitt. 

För Mora kommun:                                       För Orsa kommun:              

__________________________ ____________________________
Datum, Namnteckning och titel                             Datum, Namnteckning och titel

För Älvdalens kommun:                                                För Rättviks kommun:                 

__________________________ ____________________________
Datum, Namnteckning och titel                                     Datum, Namnteckning och titel

För Leksands kommun:                                                 För Vansbro kommun:                 

__________________________ ___________________________
Datum, Namnteckning och titel                                    Datum, Namnteckning och titel
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Datum
2019-11-27

Referens
Dnr 2019/28  

Administrativ service
Björn Arrias, 80080
bjorn.arrias@leksand.se

Firmatecknare för Leksands kommun

Beskrivning av ärendet
Enligt nuvarande beslut om firmateckning, daterat 24 september 2019, får 
följande personer, två i förening, teckna kommunens firma.

 Kommunstyrelsens ordförande Ulrika Liljeberg (C),

 Kommundirektör Göran Wigert, samt

 Tf sektorschef Maria Bond.
Firmatecknarna får teckna kommunens firma var för sig om det avser 
verkställighet av politiska beslut eller är av annars mindre vikt. 
Kommundirektören har rätt att vidaredelegera rätten att teckna kommunens 
firma i ärenden av administrativ och ekonomisk karaktär till statliga och 
kommunala myndigheter.
Maria Bonds rätt att teckna firman är enligt beslutet av 24 september 2019 
tidsbegränsat till den 31 december 2019. Skälet till tidsbegränsningen var att 
förordnandet som sektorschef skulle gå ut till samma datum.

Sektorns bedömning
Det är att föredra att det finns fler firmatecknare än två, för att kunna hantera 
den dagliga verkställigheten i kommunen. 
Maria Bond är per 1 januari 2020 sektorschef för verksamhetsstöd. I och 
med detta bör inte längre rätten att teckna kommunens firma vara 
tidsbegränsad, utan liksom för övriga firmatecknare gälla till dess annat 
beslut fattas. 
I övrigt saknas anledning att ändra vilka som får teckna kommunens firma 
och i vilka former. 

Förslag till beslut
1. Utse följande personer att, två i förening, teckna kommunens firma.

 Kommunstyrelsens ordförande Ulrika Liljeberg (C),

 Kommundirektör Göran Wigert, samt

 Sektorschef Maria Bond.
2. Firmatecknarna får teckna kommunens firma var för sig om det avser 

verkställighet av politiska beslut eller är av annars mindre vikt. 
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3. Kommundirektören har rätt att vidaredelegera rätten att teckna 
kommunens firma i ärenden av administrativ och ekonomisk karaktär till 
statliga och kommunala myndigheter.

4. I samband med beslutet enligt första till punkten upphör 
kommunstyrelsens beslut om firmatecknare 2019-09-24, § 113, att gälla.

Ange vilket beslutsunderlag som ska skickas med till politiken
Tjänsteutlåtande daterat 2019-11-27

Slutligt beslut expedieras (skickas) till
Samtliga sektorschefer
Ekonomiavdelningen
Administrativ service
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Sammanträdesdatum
2019-11-05

Individnämnden

Justeras Utdrag bestyrks

§ 229 Dnr 2019/10

Rapportering av ej verkställda beslut IFO kvartal 3/2019

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 § 6 punkten 
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 3 kvartalet 2019 finns 6 ej verkställda beslut att rapportera. 
Ärende 1 – pojke
Beslut: Socialtjänstlagen, kontaktperson (Enligt 4 kapitlet 1 § 
socialtjänstlagen)
Datum för gynnande beslut: 2018-10-10
Ärende 2 – Pojke
Beslut: Socialtjänstlagen, kontaktfamilj (Enligt 4 kapitlet 1 § 
socialtjänstlagen)
Datum för gynnande beslut: 2019-04-10
Ärende 3 – pojke
Beslut: Socialtjänstlagen, kontaktperson (Enligt 4 kapitlet 1 § 
socialtjänstlagen)
Datum för avbrott i verkställighet: 2019-06-19
Ärende 4 – Pojke
Beslut: Socialtjänstlagen, kontaktfamilj (Enligt 4 kapitlet 1 § 
socialtjänstlagen)
Datum för gynnande beslut: 2019-04-10
Ärende 5 – flicka
Beslut: Socialtjänstlagen, kontaktperson (Enligt 4 kapitlet 1 § 
socialtjänstlagen)
Datum för gynnande beslut: 2019-06-14
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Individnämnden

Justeras Utdrag bestyrks

Ärende 6 – Pojke
Beslut: Socialtjänstlagen, kontaktperson (Enligt 4 kapitlet 1 § 
socialtjänstlagen)
Datum för avbrott i verkställighet: 2019-05-24

Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande, daterat 2019-10-16

Individnämndens beslut

På de skäl som angetts av socialtjänsten beslutar individnämnden att
1. Godkänna rapporteringen.

Beslutet skickas till
Sektorschef lärande och stöd, Carin Fredlin
Avd-chef familj och stöd, Zilha Fific
Enhetschef individ- och familjeomsorgen, Johan Jobs
1:e socialsekreterare, Annelie Bylund
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Datum
2019-10-16

Referens
Dnr 2019/10  

Individ- och familjeomsorgen
Johan Jobs, 80660
johan.jobs@leksand.se

Rapportering av ej verkställda beslut kvartal 3/2019 – 
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 § 6 punkten 
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 3 kvartalet 2019 finns 6 ej verkställda beslut att rapportera. 
Ärende 1 – pojke
Beslut: Socialtjänstlagen, kontaktperson (Enligt 4 kapitlet 1 § 
socialtjänstlagen)
Datum för gynnande beslut: 2018-10-10
Ärende 2 – pojke
Beslut: Socialtjänstlagen, kontaktfamilj (Enligt 4 kapitlet 1 § 
socialtjänstlagen)
Datum för gynnande beslut: 2019-04-10
Ärende 3 – pojke
Beslut: Socialtjänstlagen, kontaktperson (Enligt 4 kapitlet 1 § 
socialtjänstlagen)
Datum för avbrott i verkställighet: 2019-06-19
Ärende 4 – Pojke
Beslut: Socialtjänstlagen, kontaktfamilj (Enligt 4 kapitlet 1 § 
socialtjänstlagen)
Datum för gynnande beslut: 2019-04-10
Ärende 5 – flicka
Beslut: Socialtjänstlagen, kontaktperson (Enligt 4 kapitlet 1 § 
socialtjänstlagen)
Datum för gynnande beslut: 2019-06-14
Ärende 6 – Pojke
Beslut: Socialtjänstlagen, kontaktperson (Enligt 4 kapitlet 1 § 
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socialtjänstlagen)
Datum för avbrott i verkställighet: 2019-05-24

Förslag till beslut
1. Godkänna rapporteringen.

Ange vilket beslutsunderlag som ska skickas med till politiken
Tjänsteutlåtande, daterat 2019-10-16

Slutligt beslut expedieras (skickas) till
Sektorschef lärande och stöd, Carin Fredlin
Avd-chef familj och stöd, Zilha Fific
Enhetschef individ- och familjeomsorgen, Johan Jobs
1:e socialsekreterare, Annelie Bylund
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§ 228 Dnr 2019/9

Rapportering av ej verkställda beslut vård och omsorg 
kvartal 3/2019

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 § 6 punkten 
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 tredje kvartalet 2019 finns inga ej verkställda beslut att rapportera. 

Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande, daterat 2019-10-30

Individnämndens beslut

På de skäl som angetts av socialtjänsten beslutar individnämnden att
1. Godkänna rapporteringen.

Beslutet skickas till
Sektorschef vård och omsorg, Ulrika Gärdsback
Avd-chef ordinärt boende/verksamhetschef HSR, Marie van Geffen 
Blomberg
Avd-chef särskilt boende/LSS, Niclas Knuts
Myndighetschef, Katja Vestling
Systemansvarig, Anna-Maria Jerström
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Datum
2019-10-30

Referens
Dnr 2019/9  

Vård och omsorg
Anna-Maria Jerström, 80204
anna-maria.jerstrom@leksand.se

Rapportering av ej verkställda beslut kvartal 3/2019 – 
vård och omsorg

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 § 6 punkten 
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 tredje kvartalet 2019 finns inga ej verkställda beslut att rapportera. 

Förslag till beslut
1. Godkänna rapporteringen.

Ange vilket beslutsunderlag som ska skickas med till politiken
Tjänsteutlåtande, daterat 2019-10-30

Slutligt beslut expedieras (skickas) till
Sektorschef vård och omsorg, Ulrika Gärdsback
Avd-chef ordinärt boende/verksamhetschef HSR, Marie van Geffen 
Blomberg
Avd-chef särskilt boende/LSS, Niclas Knuts
Myndighetschef, Katja Vestling
Systemansvarig, Anna-Maria Jerström
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TJÄNSTEUTLÅTANDE
Sida
1(2)

Datum
2019-11-27

Referens
Dnr 2019/27  

Administrativ service
Björn Arrias, 80080
bjorn.arrias@leksand.se

Anmälan av fattade delegationsbeslut

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:

Sektor samhällsutveckling
Byggchef, byggnadsinspektör, bygglovhandläggare och 
bostadsanpassare:

 Bostadsanpassningsärenden enligt bostadsanpassningslagen 2019-10-01 
till och med 2019-10-31

 Byggärenden enligt plan- och bygglagen 2019-10-01 till och med 2019-
10-31

Miljöchef, alkoholhandläggare och miljöinspektörer:

 Tillsynsärenden enligt alkohollagen, livsmedelslagen och 
miljöbalken 2019-10-01 till och med 2019-10-31

Trafik

 Parkeringstillstånd 2019-10-01 till och med 2019-10-31

 Trafik – yttrande transportdispens. Transportdispenser tunga fordon 
KOS 2018/913

 Trafik – yttrande tillstånd. Ansökan om tillstånd enligt ordningslagen 
och lokala föreskrifter. Remiss Leksands IF:s 100 års fest. KOS 
2019/1244

Personalärenden
Personalärenden 2019-09-30-2019-10-31, enligt lista.

Utskotten
 Delegationsbeslut av utskottet för samhällsbyggnad enligt 

sammanträdesprotokoll daterat 2019-10-24

 Delegationsbeslut av utskottet för vård och omsorg enligt 
sammanträdesprotokoll daterat 2019-11-19
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Leksands kommun

Datum
2019-11-27 Referens

Dnr 2019/27
Sida
2(2)

 Delegationsbeslut av utskottet för lärande och stöd enligt 
sammanträdesprotokoll daterat 2019-11-11

 Delegationsbeslut av allmänna utskottet enligt sammanträdesprotokoll 
daterat 2019-11-04

Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande av kommunsekreterare Björn Arrias, daterat 2019-11-24
Delegeringslistor och protokoll

Förslag till beslut
1. Godkänna redovisning av de delegationsbeslut som förtecknas i protokoll 

och listor per den 27 november 2019.

Ange vilket beslutsunderlag som ska skickas med till politiken
Tjänsteutlåtande av kommunsekreterare Björn Arrias, daterat 2019-11-27
Delegeringslistor och protokoll

Slutligt beslut expedieras (skickas) till
Administrativ service
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