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 Kommunstyrelsens ledamöter 

Ersättare för kännedom 

 

Kommunstyrelsen 

Kommunhuset Plenisalen Måndagen den 25 januari 2021  kl. 13.00  

 
Information 
Av smittskyddsskäl ser vi gärna att såväl ledamöter som ersättare deltar vid 
sammanträdet på distans. Länk och närmare anvisningar skickas separat.  
Det är inget informationsmöte på förmiddagen. 
 

Ärenden med förslag till beslut 

1 Val av justerare     

2 Kommundirektören informerar     

3 Utskottsordförandena informerar     

4 Utökning av aktieägarkapital Dala Vatten och Avfall AB 
Förslag till beslut 

Kommunstyrelsens förslag till beslut i kommunfullmäktige 

1. Leksands kommun godkänner en höjning av aktiekapitalet via 
Leksand Vatten AB samt revidering av aktieägaravtalet, under 
förutsättning att övriga kommuner fattar likalydande beslut. 

2. Uppdra till kommunens ombud att på kommande 
bolagsstämma för Dala Vatten och Avfall AB, rösta för 
utökning av aktiekapitalet till 4 000 000 kr och revidering av 
aktieägaravtalet i enlighet med förslag. 

Utdrag ut allmänna utskottets sammanträdesprotokoll lämnas 
senast till sammanträdet. 
 
 
 

2020/1200   7 - 11 
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5 Ansökan om kommunalt borgenslöfte Sätergläntan 
Förslag till beslut 

Kommunstyrelsens förslag till beslut i kommunfullmäktige 
1. Bevilja Sätergläntan ett totalt borgensåtagande på 1,3 mkr 

under 2021 och 2022. Under 2023 uppgår åtagande till 
800.000 kr, under 2024 till 300.000 kr för att avslutas helt den 
31 december 2024. Det nya beslutet ersätter 
kommunfullmäktiges beslut 2019-02-18 § 4.  

2. Borgensåtagandet förutsätter att verksamheten utvecklas väl 
och att ekonomiska åtaganden mot banken fullföljs enligt de 
lånedirektiv som nu gäller och att ekonomisk information 
skickas kvartalsvis till kommunen och till Sätergläntans 
bankkontakt. 

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

Utdrag ut allmänna utskottets sammanträdesprotokoll lämnas 
senast till sammanträdet. 

2020/1182   12 - 45 

6 Investeringsbehov för att öka måltidskapaciteten vid 
Gästishallen 
Förslag till beslut 

Kommunstyrelsens beslut 
1. Bevilja en ombyggnation av gamla Gästis lokaler för att utöka 

matsalskapaciteten för Gästishallen.  
2. Finansiera ombyggnationen på 1 000 000 kr genom en 

omprioritering av outnyttjade medel i redan beviljad 
investeringsram.  

3. Uppdra åt allmänna utskottet efter samråd med 
utbildningsutskottet att fatta beslut om att nyttja anslaget efter 
bedömt behov samt prioritera om outnyttjade investerings-
medel. 

Utdrag ut allmänna utskottets sammanträdesprotokoll lämnas 
senast till sammanträdet. 

2020/1434   46 - 48 

7 Samfond A 20 – utredning kring medborgarförslag om 
stipendium för elever inom gröna näringar 
Förslag till beslut 

Kommunstyrelsens beslut 
1. Ansöka om permutation hos Kammarkollegiet för 

stipendiestiftelse Samfond A20 gällande ändring i 
föreskrifterna. 

2. Enligt förvaltningens förslag ändra i föreskrifterna i Samfond 
A20, så att även gymnasielever från Leksands kommun som 
studerar inom gröna näringar inkluderas. 

3. Uppdra åt ekonomiavdelningen att genomföra handläggningen 

2016/1365   49 - 69 
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av permutationsansökningen. 
Utdrag ut allmänna utskottets sammanträdesprotokoll lämnas 
senast till sammanträdet. 

8 Biblioteksplan 2021-2024 
Förslag till beslut 

Kommunstyrelsens förslag till beslut i kommunfullmäktige 
1. Anta biblioteksplan 2021-2024. 
Utdrag ut allmänna utskottets sammanträdesprotokoll lämnas 
senast till sammanträdet. 

2020/1134   70 - 82 

9 Bidrag till lantmäteriförrättning - De enskilda vägarna i 
Leksands kommun 
Förslag till beslut 

Kommunstyrelsens förslag till beslut i kommunfullmäktige 
2. Leksands kommun kan bevilja bidrag till de 

gemensamhetsanläggningar och samfällighetsföreningar som 
om- eller nybildas i samband med de förrättningar som 
Leksands kommun har ansökt om hos Lantmäteriet för att 
återupprätta väghållningsorganisationer för enskilda vägar. 

3. Ett kommunalt bidrag kan beviljas med 
- 10 kronor per meter väg som ingår i nybildade 

gemensamhetsanläggningar 
- 10 kronor per meter väg som tillkommit i ombildade 

gemensamhetsanläggningar. 
4. Bidrag utbetalas till den samfällighetsförening eller 

väghållningsorganisation som ska förvalta aktuell 
gemensamhetsanläggning. 

5. Uppdra till Trafikenheten att handlägga och besluta om dessa 
bidrag. 

Utdrag ut allmänna utskottets sammanträdesprotokoll lämnas 
senast till sammanträdet. 

2016/716   83 - 86 

10 Avtalssamverkan med Rättviks kommun inom sektor 
samhällsbyggnad 
Förslag till beslut 

Kommunstyrelsens beslut 
1. Konstatera att förutsättningar för ett utökat samarbete inom 

plan och mark samt GIS inte finns för tillfället men att en 
grund är lagd för framtida samarbeten. 

2. Med denna återredovisning anses uppdraget om 
avtalssamverkan slutfört. 

Utdrag ut allmänna utskottets sammanträdesprotokoll lämnas 
senast till sammanträdet. 

2019/1076   87 - 96 
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11 Miljövårdsprojekt Limån- samarbetsprojekt för fria 
vandringsvägar Siljansöring 
Förslag till beslut 

Kommunstyrelsens beslut 
1. Leksands kommun ställer sig positiva till projektet Limån. 
2. Uppdra till sektorchef för samhällsutveckling att förhandla 

med Dala Energi och berörda myndigheter, 
intresseorganisationer och fastighetsägare samt återkomma 
med underlag för vidare beslut. 

Utdrag ut allmänna utskottets sammanträdesprotokoll lämnas 
senast till sammanträdet. 

2020/1267   97 - 98 

12 Utökning av verksamhetsområde VA – Tällberg 
Förslag till beslut 

Kommunstyrelsens förslag till beslut i kommunfullmäktige 
1. Utöka verksamhetsområdet för vatten och spillvatten, ej 

dagvatten, enligt bifogad kartskiss. 
Utdrag ut allmänna utskottets sammanträdesprotokoll lämnas 
senast till sammanträdet. 

2020/1544   99 - 102 

13 Utökning av verksamhetsområde VA – Hjulbäck 
Förslag till beslut 

Kommunstyrelsens förslag till beslut i kommunfullmäktige 
1. Utöka verksamhetsområdet för vatten och spillvatten, ej 

dagvatten, enligt bifogad kartskiss. 
Utdrag ut allmänna utskottets sammanträdesprotokoll lämnas 
senast till sammanträdet. 

2020/1546   103 - 106 

14 Utökning av verksamhetsområde VA – Hjortnäsheden-
Sunnanäng 
Förslag till beslut 

Kommunstyrelsens förslag till beslut i kommunfullmäktige 
1. Utöka verksamhetsområdet för vatten och spillvatten, ej 

dagvatten, enligt bifogad kartskiss. 
Utdrag ut allmänna utskottets sammanträdesprotokoll lämnas 
senast till sammanträdet. 

2020/1547   107 - 117 

15 Reglemente för revisionen 
Förslag till beslut 

Kommunstyrelsens förslag till beslut i kommunfullmäktige 
1. Anta reglemente för revisonen i Leksands kommun, i enlighet 

med förslaget. 
2. Reglementet ska gälla från 1 mars 2021, då motsvarande 

2020/1451   118 - 123 
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reglemente antaget av KF 2006-11-27, § 21, upphör att gälla. 
Utdrag ut allmänna utskottets sammanträdesprotokoll lämnas 
senast till sammanträdet. 

16 Kommunstyrelsens delegeringsordning 
Förslag till beslut 

Kommunstyrelsens beslut  
1. Anta kommunstyrelsens delegeringsordning med därtill 

hörande bilagor, i enlighet med förslaget. 
2. Delegeringsordningen enligt första punkten ska tillämpas från 

1 februari 2021, då kommunstyrelsens delegeringsordning, 
antagen den 26 augusti 2013, § 119, med därtill hörande 
bilaga, upphör att gälla. 

3. Vidaredelegationer med stöd av kommunstyrelsens äldre 
delegationsordning ska fortsatt gälla som vidaredelegationer 
till delegeringsordningen enligt första punkten. 

Utdrag ut allmänna utskottets sammanträdesprotokoll lämnas 
senast till sammanträdet. 

2020/1268   124 - 194 

17 Utbetalning av kommunalt partistöd 2021 
Förslag till beslut 

Kommunstyrelsens förslag till beslut i kommunfullmäktige 
1. Utbetala kommunalt partistöd för 2021 om totalt 650 533 

kronor med fördelning i enlighet med förslaget. 
2. Ställa kravet att respektive mottagande parti senast den 30 juni 

2022 ska lämna en skriftlig redovisning av hur partistödet 
enligt första punkten använts.  

2020/1510   195 - 196 

18 Regional utvecklingsstrategi – Dalastrategin 
Förslag till beslut 

Kommunstyrelsens beslut 
1. Översända Leksands kommuns samlade uppfattning om 

förslaget till Dalastrategin till Region Dalarna, i enlighet med 
förslaget. 

Utdrag ut allmänna utskottets sammanträdesprotokoll lämnas 
senast till sammanträdet. 

2020/1421   197 - 240 

19 Remissvar – En ny socialtjänstlag (SOU 2020:47) 
Förslag till beslut 

Kommunstyrelsens beslut 
1. Anta yttrandet som kommunstyrelsen, i enlighet med 

förslaget. 
 
 

2020/1180   241 - 288 
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20 Inspektion av överförmyndarna i Leksand, Mora, Orsa,  
Rättvik, Vansbro och Älvdalens kommuner  
Förslag till beslut 

Kommunstyrelsens förslag till beslut i kommunfullmäktige 
1. Lägga informationen till handlingarna. 
Utdrag ut allmänna utskottets sammanträdesprotokoll lämnas 
senast till sammanträdet. 

2020/1498   289 - 292 

21 Ansökan om tillstånd till sågverksamhet 
Förslag till beslut 

Kommunstyrelsens beslut 
1. Tillstyrka ansökan om nytt tillstånd enligt miljöbalken för 

verksamheten, i enlighet med föreslaget yttrande. 
På grund av dokumentens storlek distribueras övriga handlingar i 
ärendet separat. 

   293 - 296 

22 Anmälan av fattade delegationsbeslut 
Förslag till beslut 

Kommunstyrelsens beslut  
1. Godkänna redovisning av de delegationsbeslut som förtecknas 

i protokoll och listor per den 15 januari 2021. 

2021/23   297 - 298 

23 Kommunstyrelsens ordförande informerar     

 

Ulrika Liljeberg (C) 

Ordförande  

6



 

TJÄNSTEUTLÅTANDE 
Sida 
1(2) 

Datum 
2020-11-24 

Referens 
Dnr 2020/1200  

Verksamhetsstöd 
Ann-Charlotte Zackrisson 

 
 

 
 

 
  

 

Utökat aktiekapital Dala Vatten och Avfall AB 

Beskrivning av ärendet 
Dala Vatten och Avfall AB 556714-8555 har inkommit med en begäran om 
utökat aktiekapital.  
På styrelsemötet den 16 september 2020 beslutade styrelsen att uppdra åt VD 
att föreslå att respektive kommun ökar sitt aktiekapital från 170.000 till 
1.000.000 kronor. Förslaget innebär att aktiekapitalet i bolaget ökar från 
680.000 kr till 4.000.000 kr. 
Dala Vatten och Avfall AB har idag ett relativt lågt aktiekapital och bedömer 
att man saknar utrymme för nödvändiga investeringar. Bolaget har inte 
möjlighet att bygga likviditet genom resultat. Trots förskottsfakturering från 
teknikbolagen förekommer problem att hantera betalning av större 
leverantörsfakturor vid månadsskiften.  
Förutom låg likviditet innebär det låga aktiekapitalet att periodisering av 
större leverantörsfakturor som inkommer efter månadsfakturering kan leda 
till att kontrollbalansräkning ska upprättas. 
Bolaget har bedömt tre olika alternativ för att stärka likviditeten vilka 
redovisas nedan.  

 Öka aktiekapitalet från 680.000 kr till 4.000.000 kr genom 
nyemission.  

 Öka förskottsfaktureringen till teknikbolagen, förslagsvis en 
fördubbling av tidigare nivå från 3.700.000 kr till 7.400.000 kr.  

 Öka extern upplåning. Dala Vatten och Avfall AB har per 191231 
27.725.000 kr i extern upplåning och amorterar 600.000 kr per år, 
vilket innebär att amorteringen är något lägre än 
avskrivningskostnaden som är 700.000 kr per år. Det finns sedan 
tidigare beslut på kommunal borgen från de fyra ägarkommunerna 
som uppgår till 30.000.000 kr. 

Dala Vatten och Avfall AB förordar är en utökning av aktiekapitalet och en 
ändring av det gemensamma aktieägaravtalet. 
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Leksands kommun 

Datum 
2020-11-24 
 

Referens 
Dnr 2020/1200 

Sida 
2(2) 

Ekonomiavdelningens bedömning 
Bolaget har idag problem med likviditeten och att öka förskottsfaktureringen 
innebär ytterligare administration. En höjning av aktiekapitalet är en smidig 
lösning för att komma tillrätta med likviditetsproblemet. Bolagets 
aktiekapital är relativt lågt och höjningen innebär att Leksand Vatten AB 
skulle öka sitt aktiekapital med ytterligare 830.000 kr. Höjningen innebär 
inga ökade kostnader för kommunen.    
Ekonomiavdelningen bedömer därför att förslaget om utökat aktiekapital bör 
beviljas och att aktieägaravtalet revideras enligt förslag. Leksand Vatten AB 
är aktieägare och höjningen kommer ske via Leksand Vatten AB.    
Beslutet om utökning av aktiekapital förväntas fattas på stämman 2021.  

Förslag till beslut i kommunfullmäktige 

1. Leksands kommun godkänner en höjning av aktiekapitalet via Leksand 
Vatten AB samt revidering av aktieägaravtalet, under förutsättning att 
övriga kommuner fattar likalydande beslut. 

2. Uppdra till kommunens ombud att på kommande bolagsstämma för Dala 
Vatten och Avfall AB, rösta för utökning av aktiekapitalet till 4.000.000 
kr och revidering av aktieägaravtalet i enlighet med förslag.  

Beslutsunderlag 
Tjänsteutlåtande daterat 2020-11-24 
Reviderad tjänsteskrivelse daterad 2020-10-26 
Förslag till reviderat aktieägaravtal  

Slutligt beslut expedieras (skickas) till 
Dala vatten och avfall AB 
Ekonomiavdelningen 
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TJÄNSTEUTLÅTANDE 
Sida 
1(4) 

Datum 
2021-01-11 

Referens 
Dnr 2020/1182   

Verksamhetsstöd 
Ann-Charlotte Zackrisson 

 
 

 
 

 
  

 

Utökad borgen Sätergläntan 

Beskrivning av ärendet 
Sätergläntan, institutet för slöjd och hantverk, har i en skrivelse den 30 
september 2020 ansökt om kommunal borgen. Under december och januari 
har Leksands sparbank och kommunen haft ett par gemensamma möten med 
Sätergläntan för att följa upp läget och bedöma likviditetsbehovet och 
verksamhetens ekonomiska förutsättningar.  
Sätergläntan inkom den 11 januari 2021 med en reviderad ansökan om 
borgen på 1,3 mkr vilken ersätter tidigare ansökan på 2,5 mkr.   
Sätergläntan har sedan tidigare en kommunal borgen, varav den senaste 
beviljades i januari 2019. Det nu gällande borgensbeslutet har en gradvis 
nedtrappning. Borgensåtagandet uppgick till 600 000 kronor under 2019-04-
01—2020-03-31, 400 000 kronor under 2020-04-01—2021-03-31 och under 
perioden 2021-04-01—2022-03-31 uppgår borgen till 200.000 kr. 
De villkor som ställts för borgensåtagandet har efterlevts och de flesta 
åtgärderna i handlingsplanen har verkställts och verksamheten utvecklades 
positivt fram till våren 2020. Sätergläntan har därför inte behövt utnyttja 
krediten.  
Verksamheten har nu i mycket hög utsträckning påverkats av covid-19 
genom minskat antal elever på både sommarkurserna och 
läsårsutbildningarna vilket bland annat inneburit en återbetalningsskyldighet 
för redan utbetalde bidrag från Myndigheten för Yrkesutbildning  
Kraftiga besparingar har gjorts under året men verksamheten förväntas ändå 
gå med ett större underskott både 2020 och 2021. För att säkra verksamheten 
ansöker Sätergläntan därför om en kommunal borgen för att trygga 
likviditeten under den uppkomna situationen och för att säkerställa en 
långsiktigt hållbar utveckling för Sätergläntan.   
Sätergläntans huvudmän är Sveriges Hemslöjdsföreningars Riksförbund, 
SHR och Leksands kommun. 

Avdelningens bedömning 
Utmaningar med resultat och likviditet 
Sätergläntan har drabbats hårt av effekterna av covid-19, både genom de 
restriktioner som införts för resor och sammankomster men även genom 
ökad konkurrens från andra utbildningar där utbudet har ökat som en åtgärd 
för att bromsa arbetslösheten och bidra till omställning.  
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Leksands kommun 

Datum 
2021-01-11 
 

Referens 
Dnr 2020/1182  

Sida 
2(4) 

Sätergläntan konstaterar själva att en del studenter troligtvis har valt mer 
traditionella utbildningar i och med den annalkande lågkonjunkturen.  
Prognosen pekar på ett underskott på ca 0,9 mkr 2020 och 1,5 mkr 2021 och 
en kredit kommer troligen vara nödvändig för att verksamheten ska kunna 
fortleva. Banken kommer inte ställa ut ytterligare kredit utan säkerhet utöver 
de 500.000 kronor som Sätergläntan idag har som checkkredit. De 
fastigheter Sätergläntan äger är redan relativt högt belånade och det finns 
därmed inget utrymme att ta upp ytterligare lån med fastigheterna som 
säkerhet.  
Föreningen får statsbidrag för att genomföra kurser och detta bidrag betalas 
ut månadsvis baserat på föregående års verksamhet. Bidraget är preliminärt 
och justeras i december beroende på utfall. Detta innebär att även om antalet 
studenter och kursdeltagare ökar rejält under 2022 kommer det fulla bidraget 
att utbetalas först i december 2022. Det är bland annat detta som gör att man 
har utmaningar med likviditeten i princip hela 2022 även om resultatet 
vänder. Även tidpunkten för faktureringen av framförallt sommarkurserna 
påverkar likviditeten för föreningen.  
Utan tillskott av likviditet kommer föreningen sannolikt behöva ansöka om 
konkurs eller rekonstruktion under 1:a halvåret 2021. Styrelsen har 
diskuterat frågan om rekonstruktion av verksamheten och bedömt att detta 
inte är en framkomlig väg då tillgångarna troligen skulle splittras upp och 
realiseras.   
Förutsättningar att vända utvecklingen 
Sätergläntan hade 2019 ett av sina bästa år verksamhets- och 
lönsamhetsmässigt. Föreningen har även en ny ledning och en aktiv styrelse 
som tagit tag i den strategiska planeringen och arbetar aktivt för att öka 
intäkterna och diversifiera finansieringen. Till följd av den uppkomna 
situationen har föreningen vidtagit både kortsiktiga och långsiktiga åtgärder 
för att reducera kostnader och effektivisera verksamheten, vilket kommer ge 
resultat även framgent.  
 
Den strategiska planen föreningen arbetar efter där verksamheten till 2022 
ska generera ett överskott bedöms vara realistisk. Det är samtidigt svårt att 
förutsäga framtida intresse för de utbildningar Sätergläntan erbjuder och om 
satsningen på ökad kommersiell verksamhet kommer att lyckas.  
Sätergläntan kommer ansöka om amorteringsfrihet även för 2021 från 
Leksands Sparbank och Almi, och efter dialog med banken är bedömningen 
att amorteringsfrihet kommer beviljas, då det finns en tydlig ambition kring 
ett gemensamt ansvar. Vidare kommer korttidsarbete tillämpas till och med 
juni 2021 och en ny ansökan om omställningsstöd lämnas in. Föreningen 
arbetar aktivt med att hitta ytterligare finansiering och utnyttjar de 
stödåtgärder som finns att tillgå.  
Sätergläntan har en relativt stark balansräkning och klarar ett par år med 
underskott. Likviditeten är det som är utmaningen de närmaste två åren.  
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Leksands kommun 

Datum 
2021-01-11 
 

Referens 
Dnr 2020/1182  

Sida 
3(4) 

Förutsättningar för kommunal borgen 
Sätergläntas verksamhet är värdefull både nationellt, regionalt och för 
Leksands kommun. Verksamheten är ett viktigt besöksmål och stärker 
attraktiviteten i kommunen samtidigt som man erbjuder unik utbildning 
inom högt specialiserade hantverksyrken.  
Verksamheten är icke vinstdrivande och fyller en viktig samhällsfunktion 
inom kommunen och uppfyller därmed förutsättningarna för att kunna 
erhålla ett kommunalt borgensåtagande.  
Samlad bedömning 
Ekonmiavdelningen bedömer att ett borgensåtagande innebär en risk mot 
bakgrund av det snabba intäktsbortfall föreningen drabbats av. Framtiden är 
osäker både vad gäller utvecklingen av pandemin, konjunkturen och antalet 
sökande till de kurser skolan erbjuder.  
Sätergläntan var samtidigt på väg att bygga upp en mer solid ekonomisk bas 
innan pandemin bröt ut. Avdelningen gör därför bedömningen att det finns 
goda förutsättningar för föreningen att komma tillrätta med de ekonomiska 
problem man har under 2020–2021 redan under 2022, även om problemen 
med likviditeten följer med in i 2022. Läget har förbättrats under hösten och 
föreningen har beviljats omställningsstöd och den reviderade ansökan om 
borgen bygger på att föreningen erhåller amorteringsfrihet från Leksands 
Sparbank och Almi. Avdelningen gör därför bedömningen att kommunen 
kan ingå ett borgensåtagande som trappas ner gradvis från 2023. 
Föreningen har under december och januari arbetat med olika scenarier och 
har en bra beredskap och planering framåt. Ansökan om borgen tar inte höjd 
för det värsta scenariot man skisserat på då bedömningen är att det i så fall 
kommer krävas en total omställning av verksamheten.   
Ett borgensåtagande bör täcka de behov verksamheten har och vara så 
långsiktigt att det finns förutsättningar för verksamheten att vända 
utvecklingen och återbetala krediten. Ett åtagande bör därför uppgå till 1,3 
mkr 2021 och 2022 för att sedan minska till 800.000 kr från 2023, 300.000 
från 2024 och helt avslutas den 31/12 2024. Faller det bästa scenariot ut 
kommer hela krediten troligen inte behöva utnyttjas.  
Borgensåtagandet förutsätter att verksamheten utvecklas väl och att de 
ekonomiska åtaganden mot banken fullföljs enligt de lånedirektiv som nu 
gäller och att ekonomisk information skickas kvartalsvis till kommunen och 
till Sätergläntans bankkontakt. Ett nytt åtagagade ersätter det nu gällande 
beslutet. 

Förslag till beslut  
1. Bevilja Sätergläntan ett totalt borgensåtagande på 1,3 mkr under 

2021 och 2022. Under 2023 uppgår åtagande till 800.000 kr, under 
2024 till 300.000 kr för att avslutas helt den 31 december 2024. Det 
nya beslutet ersätter kommunfullmäktiges beslut 2019-02-18 § 4.  

2. Borgensåtagandet förutsätter att verksamheten utvecklas väl och att 
ekonomiska åtaganden mot banken fullföljs enligt de lånedirektiv 
som nu gäller och att ekonomisk information skickas kvartalsvis till 
kommunen och till Sätergläntans bankkontakt. 
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Tre budgetalternativ 2021 
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Sätergläntan i spåren av  
Coronakrisen 

Året 2020 har präglats av den Coronapandemi som drabbat oss alla. Under hösten 
ansökte Sätergläntan om en kommunal borgen. Tillsammans med tjänstemän från 
Leksands sparbank och Leksands kommun har underlag tagits fram och diskuterats. 
Det har gjorts tre scenarios där ett var en snabb och positiv återhämtning, det andra 
mer ett normalår och det tredje var beräknat utifrån en sen återhämtning från Coro-
napandemin. Under vintern har smittspridningen ökat till proportioner som ingen 
hade förutspått. Det är därför vi har fortsatt att arbeta efter det tredje och mest pes-
simistiska alternativet, vilket också förutsätter ett stöd av en kommunal borgen. I det 
scenariot tror vi inte att Sätergläntan återhämtat sig till fullo förrän 2023. Det är det 
år som vi så gärna vill fira Sätergläntans 100 åriga historia.  

Härmed ansöker Sätergläntan om en kommunal borgen på 1,3 miljoner kronor. 

Kort om Sätergläntan – institutet för slöjd och hantverk. 

Sätergläntan har sedan 1923 varit ett kunskapscentrum och mötesplats med stark po-
sition inom slöjd och hantverk nationellt och internationellt. Den huvudsakliga verk-
samheten är att bedriva utbildningar och kurser inom smide, trä, sömnad och väv-
ning som alla har en grund i ursprungliga material, tekniker och handaskicklighet. 
Kunskap och hållbarhet genomsyrar allt lärande. Det ligger i linje med Unescos beva-
rande av det Immateriella kulturarvet och FN:s globala mål Agenda 2030 med fokus 
på Hållbar konsumtion och produktion. 

 

Sätergläntan ägs av en den ekonomiska föreningen Sätergläntan Hemslöjdens gård, 
där en stor del av medlemmarna är hemslöjdsföreningar i landet, Leksands kommun 
och Svenska Hemslöjdsföreningarnas Riksförbund (SHR). 

Ekonomi baseras på långa och korta utbildningarna 

Sätergläntan Institutet för slöjd och hantverk bedriver 1 till 3: åriga eftergymnasiala 
konst och kulturutbildningar. De berättigar till statsstöd, studieavgifter och står un-
der tillsyn av Myndigheten för yrkeshögskolan (MYH) samt studiemedel för de stu-
derande. Utbildningsomgångarna beviljas för 6 år i taget och idag har Sätergläntan 
beviljats 58 årsplatser. Sätergläntan bedriver också korta utbildningar från 1 vecka på 
sommaren till 5 och 20 veckor på distans under läsåret. De studerande har tillgång 
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till boende inom området och restaurangen Elsa och Wilma som serverar frukost och 
lunch.  

Statsstöd beräknas utifrån det förra årets resultat och ett preliminärt belopp betalas 
ut varje månad. I december månad får vi extra tilldelning om resultatet varit bättre 
än beräknat och på motsvarande sätt minskas statsstödet vid ett sämre resultat. Det 
innebar för år 2020 ett minskade statsstöd med 640 tkr då endast hälften av som-
markurserna kunde genomföras och att färre studerande kunde inleda studierna. Or-
saken var i båda fallna reserestriktioner och stängda gränser på grund av Coro-
napandemin.  

Det preliminära statsbidraget för 2021 kommer att nu att minskas. Denna eftersläp-
ning påverkar även 2022 och även 2023 beroende på hur läsårsplatserna och de 
korta kurserna fylls upp. Det finns en risk att 2021 kommer att vara starkt påverkad 
av Coronarestriktioner, vilket är en orsak till att ett troligt ”normalår” inte kommer 
att inträffa förrän 2023. Vi ser dock en positiv trend i intresset för slöjd och hantverk. 
I dag har över 200 personer anmält sig till sommarens kurser ca 320 platser. 

Vi har inte räknat med att externa intäkter från konferenser, event och egna kurser 
då osäkerheten är stor när smittspridningen avtar. Restaurangen har också svårt att 
bidra med något ekonomiskt tillskott av samma skäl. Vi har naturligtvis förhopp-
ningar att kunna öppna upp verksamheten så fort som möjligt. Vi har ändå räknat 
med att kunna genomföra en Fiberfestival om ull och lin under sommaren 2022. En 
förstudie är beviljad av Nämnden för hemslöjdsfrågor (NFH). 

Vi har hittills nyttjat alla tillgängliga stöd och kommer att ansöka om förlängning av 
dem: 

- Amorteringsfrihet från Leksands sparbank och Almi Företagspartner 

- Korttidsarbete, ska sökas till och med juni 2021 

- Omställningsstöd, eller liknande för 2021 

Därutöver råder köpstopp och alla investeringar och åtgärder skjuter vi framåt i ti-
den. Personalen har minskats genom att tre lärare och en administrativ resurs har 
slutat. Inga tjänster har återbesatts utan lärartjänster köps vid behov. Det kommer 
att ske fler förändringar bland personalen framöver i form av pensionering och upp-
sägning av en tjänstledighet. Det kommer också att vara nödvändigt med andra for-
mer av personalförändringar genom ändrade tjänstgöringsgrader och eventuella upp-
sägningar. Sätergläntan är tyvärr inte berättigad till Kulturstöd, då utbildningar sor-
terar under Utbildningsdepartementet. Vi bevakar naturligtvis möjligheten till alter-
nativa finansieringar. 

Nutid och framtid 

Motiven till en kommunal borgen är idag att dels säkra likviditeten och dels säker-
ställa en långsiktig hållbar ekonomi. Målet är att:  

• Säkerställa en god likviditet och verka för att verksamheten ska återhämta sig   

• Bevara och underhålla Sätergläntan som en unik kulturmiljö och besöksmål 
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Målet på lång sikt är en hållbar ekonomi, där verksamheten ska generera ett över-
skott på 4 procent av omsättningen per år och en soliditet på lägst 30 procent. 
 
Planeringen för de kommande åren påverkas helt av det tapp vi fått under Coro-
napandemin. Det beräknade resultatet för ”Dagens budget” 2021 blir -1,6 miljoner. 
Det minskade preliminära statsstödet för de 47 studerande från 2020 kommer att på-
verka år 2021 mycket negativt, även om vi kan anta fler studerande på läsåret och 
fyller de korta kurserna. Om alternative 2 ”Corona” blir verklighet med färre antagna 
på läsåret (45) och färre som går de korta kurserna (180) så måste verksamheten 
krympas till ett minimum och det blir svårt att vända utvecklingen. Det är dock inte 
ett scenario som vi tror på. De beräkningar som gjort är återhållsamma och det finns 
stort utrymme för ekonomiskt tillskott utöver utbildningarna.  
 
I skrivande stund har vaccineringarna inletts, men det görs också förberedelser för 
fortsatta restriktioner och det är högts osäkert hur framtiden kommer att te sig. Trots 
allt förväntar vi oss att kunna lägga grunden för en återhämtning under 2021 och att 
ett mer positivt resultat kan skönjas år 2022, se alternativ 3 ”Bättre än förväntat”. Vi 
kommer att erbjuda egna kurser, konferens och företagsevent så fort som pandemin 
tillåter. Pandemin har påskyndat effektiviseringar på olika sätt genom digitalisering. 
Ambitionen är att fortsätta inkludera digitala arbetssätt i undervisningen, kunskaps-
spridning, virtuella utställningar, försäljning och i administrationen. Sätergläntan är 
som kulturmiljö också ett unikt besöksmål som är viktig att utveckla tillsammans 
med andra intressenter i bygden. Med den framtidstron kan vi fira Sätergläntan 100 
år under 2023 med ett resultat som vi hade innan Coronapandemin slog till. 
 
Sammanfattningsvis kan följande konstateras 

1 Sätergläntan hade 2019 ett av sina bästa år verksamhets- och lönsamhetsmässigt. 

2 Ny ledning och en aktiv styrelse tog krafttag med den strategiska planeringen. 

3 Starten av år 2020 var fylld av tillförsikt både på kort och lång sikt. 

4 Coronapandemin medförde i ett slag att planer och strategier fick läggas åt sidan 
för arbetet med att finna en "övervintringsmodell". 

5 Anledningen till Sätergläntans behov av likviditetsförstärkning är alltså till 100 % 
Coronarelaterad. 

6 Intresset för Sätergläntans utbildningar är fortsatt mycket stort, vilket inte minst 
intresset för kommande sommars kurser visar. 

7 Den ekonomiska föreningen har inga kapitalstarka medlemmar utan deras insatser 
är i huvudsak av ideell natur. Styrelsen har under 2020 inlett ett arbete för att finna 
ett starkare långsiktigt ägande där det ska finnas muskler för tillskott av kapital vid 
behov. Det arbetet har givetvis helt blockerats av pandemin. 

8 Den ekonomiska föreningen har en stark balansräkning som gör det möjligt att tåla 
ett par års underskott utan att bli tvungen att begära föreningen i konkurs på grund 
av Insufficiens.  
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9 Den för dagen aktuella situationen är, att föreningen under våren ser att bolaget 
kommer att bli Insolvent på grund av brist på likviditet/förmåga att betala löpande 
förfallande skulder och skatter. 

10 Utan likviditetstillskott kommer styrelsen sannolikt under första kvartalet att be-
höva ansöka om konkurs eller rekonstruktion för föreningen. 

11En samlad bedömning från styrelsen sida är att en rekonstruktion, av Sätergläntans 
mycket uppskattade och internationell erkända verksamhet, inte kommer att vara 
möjlig utan att tillgångarna bedöms splittras upp och realiseras. 

Som nämnts ovan ansöker vi en kommunal borgen, där motiven är att dels säkra lik-
viditeten för den uppkomna situationen, dels säkerställa en långsiktig hållbar framtid 
för Sätergläntan. 

Sätergläntan 2021-01-11 

 
Monika Jönsson  
verksamhetschef 
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Sätergläntans handlingsplan i 
spåren efter Coronakrisen - 

komplettering 

Sätergläntans framtidsplaner 

En ansökan om en kommunal borgensansökan har för en tid sedan skickats in 
till Leksands kommun. Under ett möte med företrädare för kommunen och 
för Sätergläntan diskuterades den ekonomiska situationen och 
framtidsutsikterna. I detta dokument förtydligas denna diskussion och den 
budget för 2021 och en prognos för 2022 som efterfrågades, se bilaga Budget 
2021–2022. 

Kort om situationen 

Detta år har påverkat Sätergläntans ekonomiska situation mycket negativt. 
Jämfört med år 2019 kommer det beräknade resultatet att minskas med en 
miljon. Det beror helt på effekter av Coronapandemin. Sedan mars 2020 finns 
inga intäkter från externa arrangemang, restaurangen och kursavgifter. 
Reserestriktion, stängda gränser och stor oro gjorde att knappt hälften av 
sommarkurserna kunde genomföras. Antagningen till läsårsutbildningen 
påverkades av samma restriktioner och endast 50 studerande antogs, trots 
samma antal sökande som ett normalt år. Halveringen av antalet deltagare till 
sommarkurserna och minskade antal studerande på läsåret kommer att 
resultera i en återbetalningsskuld av statsstödet till Myndigheten för 
yrkeshögskolan (MYH). Den skulden beräknas till 580 000 kr. 

Höstterminen inleddes med stor försiktighet för att skydda utbildningarna, 
internatet och undvika smittspridning. Succesivt har vi öppnad upp 
verksamheteten för besökare och gäster till restaurangen. En marknadsdag i 
begränsad skala är också planerad till första helgen i december. I skrivande 
stund har smittspridningen återigen tagit fart. Det är mycket osäkert om vi 
kan öppna upp verksamheten som planerat. Vi vet ännu inte det faktiska 
utfallet av återbetalningen till MYH, effekterna av det sökta 
omställningsstödet och en eventuell förlängning av Korttidsarbetet. 

Vikten av en kommunal borgen 

För några år sedan, läsåret 2017, ansökte Sätergläntan om en kommunal 
borgensförbindelse. Den beviljades till 1 miljon kronor och skrivs ner med 
200 000 kr/år och nu, år 2020, uppgår den till 400 000 kr. 
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Sätergläntan har varit mycket mån om att undvika att nyttja krediten. 
Verksamhetens resultat har varit låga, dock har en positiv trend kunnat 
skönjas. Den ekonomiska osäkerheten påverkar planeringen av verksamheten 
starkt. Det är svårt att göra långsiktiga investeringar, avsätta en buffert för 
oförutsedda kostnader samt att lindra en ständig oro bland personal och 
ledning. Den återstående krediten kommer att vara värdefull inför avslutet på 
2020, då likviditeten kommer att minska drastiskt.  

Vi är naturligtvis öppna för att diskutera formerna för en borgensförbindelse 
och har stor förståelse att summan 2,5 miljoner kanske inte är möjlig. För oss 
är alla former av stöd till stor hjälp. Vi för också ett samtal med Sveriges 
Hemslöjdsföreningars riksförbund (SHR) om olika samarbeten. Det planeras 
också samarbeten med andra intressenter och att genomföra olika former av 
insamlingar.  

Ett alternativ, som vi föreslår Leksands kommun, är att utvidga det nuvarande 
borgensåtagandet i lämplig omfattning och att vi kan diskutera villkoren för 
det. 

Prognoser för framtiden 

Till läsåret 2020 råder en liknande situation som 2017, med skillnaden att den 
prekära ekonomiska situationen beror på Coronaepidemin. Motiven till en 
kommunal borgen är idag att dels säkra likviditeten för den uppkomna 
situationen, dels säkerställa en långsiktig hållbar ekonomisk plattform. 

Målet på kort sikt är en långsiktigt hållbar och sund ekonomi. 

 Säkerställa för en god likviditet, för att få arbetsro att utveckla verksamheten i 

positiv riktning i enlighet med den Strategiska planen 

 Bevara och underhålla Sätergläntan som en unik kulturmiljö och besöksmål 

 
Målet på lång sikt är också att 

 Verksamheten ska generera ett överskott på 4 procent av omsättningen per år och 

en soliditet på lägst 30 procent 

Planeringen för de kommande åren påverkas helt av det tapp vi fått under 
2020. Budgeten för 2021 och i prognosen för 2022 har sikte på ett 100 års 
firande 2023, se bilaga Budget 2021–2022. I uppställningen redovisas 
resultaten för 2018 och 2019, där det senare året var mer positivt och vi hade 
en positiv trend i sikte. Så år 2020 medförde Coronaepidemin ett bakslag och 
rejält minusresultat. Under året 2021 förväntas verksamheten återhämtas sig 
och lägga grunden för ett positivt resultat 2022 i likhet med år 2019.  
Verksamhetsplanen för 2021 kommer att vara anpassad efter de rådande 
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förhållandena. De insatser och aktiviteter som vi formulerat i den Strategiska 
planen för 2019–2024 ligger till grund för det framtida arbetet, men kommer 
att anpassas efter de ekonomiska förhållandena.  
 
Personal och köpta tjänster av slöjdföretagare 
Personal, de anställda och de köpta lärartjänsterna ligger i samma omfattning 
som tidigare. Den organisation som Sätergläntan har är anpassad för läsåret, 
sommarkurserna och underhåll av kulturmiljön. Vi har en ambition att 
utveckla mer utåtriktade event för närboende, besökare och företag. Det får vi 
inleda med att genomföra i befintlig organisation. På sikt behöver vi en resurs 
som kan fokusera på marknadsföring och försäljning. 
 
Utvecklingsprojekt 
Under 2020 kommer två utvecklingsprojekt att avslutas. I Budget 2021–2022 
anges det i not 5 respektive not 2. För projektet SlöjdLab pågår en diskussion 
om förlängning till sommaren 2021.  Det pågår diskussioner med 
projektfinansiärer som Region Dalarna och Nämnden för hemslöjdsfrågor 
(NFH) om eventuella projekt. Det ligger i linje med Sätergläntas ambition att 
vara ett kluster för slöjd och hantverk och driva utvecklingen av hållbar 
konsumtion och produktion framåt (mål 12 i Agenda 2030). 
 
Hållbar ekonomi 
Under året har stora besparingar gjorts genom att inte anställa extra personal, 
minimerat extern service, underhåll och inköp. Det har varit nödvändigt för 
att klara ekonomi så bra som möjligt. Dessa besparingar och ändrade 
arbetssätt och medfört att grunden har lagts för en hållbar ekonomi. 
Sätergläntan har också inlett strategiska dialoger med medlemmarna i den 
ekonomiska föreningen som också är ägare.   
 
Event och kommersiell verksamhet 
Sätergläntans ekonomi är starkt beroende av de statsstöd som utbildningarna 
genererar. Ambitionen är att öka intäkterna med nya koncept för kommersiell 
verksamhet. Under 2020 har vi endast i begränsad omfattning erbjudit extern 
verksamhet i samarbete med bland annat hemslöjdskonsulenterna. På 
motsvarande sätt planeras endast kommersiella aktiviteter i begränsad 
omfattning för år 2021. Det råder fortfarande stor osäkerhet om spridningen 
av Coronaviruset och de nuvarande restriktionerna kommer troligtvis att 
begränsa hela nästa år. År 2022 planerar vi däremot att ha kommersiell 
verksamhet i samma omfattning som för år 2019. Förutom evenemanget 
”Fiberfest” diskuteras också Slöjdledarutbildningar, företagsevent och att 
medverka till slöjdföretagarnas butik. 
 
Effektivisera och utveckla genom digitalisering 
Denna Coronaepidemi har medfört att digitaliseringen fått stor betydelse i 
Sätergläntans verksamhet. Datortekniken används numera i 
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distansundervisningen, möten och seminarium liksom för kommunikation 
och som gränssnitt för att erbjuda kurser och utbildningar. Behovet av 
utrustning och utveckling har därmed accentuerats och kommer att ta 
resurser i anspråk.  
 
Framtidstro trots allt 
Enligt de prognoser som beskrivs i bilagan kommer resultatet för år 2020 att 
bli närmare minus en miljon. År 2021 kommer också att påverkas av 
Coronarestriktioner och stor osäkerhet. Vi kommer att sätta fokus på att 
genomföra utbildningarna och endast i begränsad omfattning ha externa 
erbjudanden. Det kommer också att påverka resultatet. Däremot ser vi att 
2022 mycket väl blir ett år då vi återhämtat verksamheten och förväntas 
generera ett positivt resultat i likhet med år 2019.  

År 2023 är det 100 år sedan Systrarna Långbergs startande den första 
vävutbildningen här på Sätergläntan. Det vill vi fira. Idag har vi ingen 
budgetpost för det, men vi planerar för att hitta finansiering.  

Som nämnts ovan är vi starkt beroende av en kommunal borgen, där motiven 
är att dels säkra likviditeten för den uppkomna situationen, dels säkerställa en 
långsiktig hållbar ekonomisk plattform. 

 

 

Insjön 2020-11-10 

 
 
Monika Jönsson  
verksamhetschef 

 

39



Budgetförslag Beräkn. resultat Budget 2021 Budget 2022 Budget 2022 vt2021 47 studenter varav 23 boende per 2020-10-27
2020 47 stud vt 55 studerande Enligt likvid. ht2021 55 studenter varav 35 boende

inkl. återbet MYH 55 stud ht 35 boende Coronabudget 2022 55 studenter varav 35 boende
2021

RÖRELSENS INTÄKTER Enligt likviditet/Coronabudget 2021 så beräknas 2022 som följer:
Nettoomsättning vt 2022 46 studenter varav 23 boende

3001 Försäljn inom SE 25% 8 292 0 0 0 ht 2022 55 studenter varav 35 boende
3010 Inack långa kurser 684 041 535 500 661 500 535 500
3011 Inack korta kurser 515 973 868 500 1 051 000 1 068 000
3012 Fsg kök 12%, evenemang 3 482 0 45 000
3013 Fsg kök 12% 106 854 275 000 275 000 280 000
3015 Fsg kök momsfri 874 915 1 308 900 1 614 900 1 481 500
3019 Anmäln. Avgifter 130 000 0 0 0
3020 Studerandeavg läsår 530 000 510 000 825 000 825 000 Studerandeavgiften höjd till 15 tkr/studerande
3021 Kursavgift kortkurs 976 900 1 631 200 1 983 200 2 450 400
3023 Kursmaterial långa utbildningar 312 646 150 000 150 000 160 000
3025 Kursmaterial korta kurser 15 867 20 000 20 000 0
3042 Förs evenemang 25% -3 120 0 330 000 350 000
3540 Påminnelseavgift Kund 3 300 2 000 2 000 0
3600 Rörelsens sidointäkter 0 85 000 0 0
3650 Fakt studieresor 0 30 000 30 000 0

Summa övr konton 3690,3740 2 039 0 0 0
Summa nettoomsättning 4 161 189 5 416 100 6 987 600 7 150 400

Summa aktiverat arbete för egen räkn 27 537 0 0 0

Övriga rörelseintäkter
3985 Erhållna statliga bidrag (långa kst 1) 5 408 023 5 202 979 5 611 056 5 105 550
3985 Erhållna statliga bidrag (korta kst 8) 1 007 998 1 323 000 1 511 250 1 920 000
3986 Allm arvsfonden 1 596 478 0 0 0
3987 Erhållna kommunala bidrag 40 000 40 000 40 000 40 000
3988 Erhållna bidrag för personal 301 803 0 0 0
3990 Övr erhållna bidrag 407 097 0 0 0

Summa övriga konton 3994, 3999 0 0 0 0
Summa övriga rörelseintäkter 8 761 399 6 565 979 7 162 306 7 065 550

SUMMA RÖRELSENS INTÄKTER 12 950 125 11 982 079 14 149 906 14 215 950

RÖRELSENS KOSTNADER
Råvaror och förnödenheter

4013 Inköp mat -591 982 -700 000 -700 000 -810 000
4020 Underv mtrl långa -268 992 -270 000 -270 000 -280 000
4023 Kursmtrl korta -13 319 -10 000 -10 000 0
4041 Inköp evenemang 0 0 0 -260 000
4611 Resekostn. köpta lärartjänster -16 757 -30 000 -30 000 -30 000
4613 Köpta tjänster Kök -52 607 0 0 0
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4951 Studieresor elever -107 950 -60 000 -60 000 -66 000
Summa råvaror och förnödenheter -1 051 607 -1 070 000 -1 070 000 -1 446 000

BRUTTOVINST 11 898 518 10 912 079 13 079 906 12 769 950

Summa övriga externa kostnader -3 108 600 -3 185 200 -3 185 200 -3 300 000

Personalkostnader
4610 Köpta lärartjänster -1 321 927 -1 723 474 -1 883 474 -2 240 000
7020 Löner fast anställd personal -6 960 775 -6 063 663 -6 063 663 -6 063 663

Summa personalkostnader -8 282 702 -7 787 137 -7 947 137 -8 303 663

Summa avskrivningar -922 463 -935 650 -935 650 -935 650

Övriga rörelsekostnder
7960 Valutakursförluster -1 771 -3 500 -3 500 0

Summa övriga rörelsekostnader -1 771 -3 500 -3 500 0

Finansiella poster
8360 Inkassokostnader -1 160 0 0 0
8390 Övriga finansiella intäkter 1 114 0 0 0
8410 Räntekostnader för skulder -487 813 -520 000 -520 000 -520 000
8423 Räntekostn. Skatter och avgifter -219 0 0 0

Summa finansiella poster -488 078 -520 000 -520 000 -520 000

Bokslutsdisposition
8850 Förändring av överavskrivning 0 0 0

Summa Bokslutsdisposition 0 0 0

SUMMA RÖRELSENS KOSTNADER -13 855 221 -13 501 487 -13 661 487 -14 505 313

RESULTAT -905 096 -1 519 408 488 419 -289 363

Mål 4% -6,99% -12,68% 3,45% -2,04%
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Sätergläntan Alternativ 1 Alternativ 2 Alternativ 3
2021

Dagens budget Corona Bättre än förväntat

RÖRELSENS INTÄKTER
Nettoomsättning Alternativ 1 "Dagens budget"

0 0 0 vt: 47 studenter varav 23 boende + ht: 50 studenter varav 30 boende
Kommersiellt evenemang inkl mat o logi 0 0 300 000 Korta kurser: 320 deltagare

0 0 0 MYH bidrag enl följande:
3010 Inack långa kurser 493 500 451 500 535 500 50 läsårsplatser
3011 Inack korta kurser 868 500 434 250 1 231 000 Korta kurser: 8 årsplatser (320 deltagare)
3012 Fsg kök 12%, evenemang 0 0 0 Distanskurser: 12 årsplatser
3013 Fsg kök 12% 275 000 0 275 000
3014 Försäljn evenemang 25% 0 0 0 Personalkostnad - beräknat på dagens personalstyrka inklusive Slöjdlab 575 tkr. 
3015 Fsg kök momsfri 1 246 900 925 700 1 548 900 Korttidsarbete 6 mån 
3019 Anmäln. Avgifter 0 0 0 Notering: Skillnad mot tagen budget är MYH bidrag för Korta kurser 8 årsplatser, 600 tkr + preliminärt korttidsarbete 330tkr=930tkr mer i intäkter
3020 Studerandeavg läsår 485 000 460 000 525 000
3021 Kursavgift kortkurs 1 631 200 903 600 2 450 400 Alternativ 2 "Corona"
3023 Kursmaterial långa utbildningar 150 000 150 000 150 000 vt: 47 studenter varav 23 boende + ht: 45 studenter varav 25 boende
3025 Kursmaterial korta kurser 20 000 20 000 20 000 Korta kurser: 180 deltagare
3041 Förs. Tjäns SE 25% 0 0 0 MYH bidrag enl följande:
3042 Förs evenemang 25% 0 0 0 46 läsårsplatser 
3540 Påminnelseavgift Kund 2 000 2 000 2 000 Korta kurser: 4,48 årsplatser (180 deltagare)
3600 Rörelsens sidointäkter 85 000 0 0 Distanskurser: 6 årsplatser
3650 Fakt studieresor 30 000 30 000 30 000

Summa övr konton 3690,3740 0 0 0 Korttidsarbete 12 mån (om möjligt) och 1 tjänst borttagen 500tkr (kök) 
Summa nettoomsättning 5 287 100 3 377 050 7 067 800 I det här fallet behöver vi se över alla tjänster.

Alternativ 3 "Bättre än förväntat"
Övriga rörelseintäkter vt: 47 studenter varav 23 boende + ht: 58 studenter varav 35 boende

3960 Valutavinst ford/skuld rörelse 0 0 0 Korta kurser: Fullbokade 40 kurser, 480 deltagare 
3985 Erhållna statliga bidrag (långa kst 1) 5 415 000 5 010 600 5 667 750 MYH bidrag enl följande:
3985 Erhållna statliga bidrag (korta kst 8) 1 920 000 1 344 000 1 920 000 52,5 läsårsplatser
3986 Allm arvsfonden 726 000 726 000 726 000 Korta kurser: 8 årsplatser (320 deltagare)
3987 Erhållna kommunala bidrag 40 000 40 000 40 000 Distanskurser: 12 årsplatser
3988 Erhållna bidrag för personal 0 0 0
3990 Övr erhållna bidrag 0 0 0 Kommersiellt evenemang på hösten - "Fiberfestival" tillsammans med Nämnden för hemslöjdsfrågor.

Summa övriga konton 3994, 3999 0 0 0 Personalkostnad - ökar något pga flera kurser och ett evenemang
Summa övriga rörelseintäkter 8 101 000 7 120 600 8 353 750

SUMMA RÖRELSENS INTÄKTER 13 388 100 10 497 650 15 421 550

RÖRELSENS KOSTNADER
Råvaror och förnödenheter
Inköp Kommers. evenemang inkl mat o logi 0 0 -210 000

4013 Inköp mat -700 000 -525 000 -840 000
4020 Underv mtrl långa -270 000 -270 000 -270 000
4023 Kursmtrl korta -10 000 -10 000 -10 000
4033 Inköp böcker 0 0 0
4041 Inköp evenemang -16 500 -16 500 -16 500
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4611 Resekostn. köpta lärartjänster -30 000 -30 000 -30 000
4613 Köpta tjänster Kök 0 0 0
4951 Studieresor elever -66 000 -66 000 -66 000

Summa råvaror och förnödenheter -1 092 500 -917 500 -1 442 500

BRUTTOVINST 12 295 600 9 580 150 13 979 050

Summa övriga externa kostnader -3 300 000 -3 300 000 -3 300 000

Personalkostnader
4610 Köpta lärartjänster -2 085 000 -1 660 000 -2 340 000
7020 Löner fast anställd personal -7 342 261 -6 842 261 -7 342 261
7021 Löner Extrapersonal lärare  -20 000 -20 000 -20 000
7022 Löner Extra personal kök 0 0 0
7610 Kompetensutveckling -50 000 -50 000 -50 000
7621 Friskvård, Avdragsgill -7 500 -7 500 -7 500
7650 Tillsynsavg. Myndighet -5 000 -5 000 -5 000

Korttidsarbete bidrag 330 000
Summa personalkostnader -9 179 761 -8 584 761 -9 764 761

Summa avskrivningar -930 000 -930 000 -930 000

8410 Räntekostnader för skulder -520 000 -520 000 -520 000
Summa finansiella poster -520 000 -520 000 -520 000

SUMMA RÖRELSENS KOSTNADER -15 022 261 -14 252 261 -15 957 261

RESULTAT -1 634 161 -3 754 611 -535 711

Mål 4% -12,21% -35,77% -3,47%
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Läsår + Korta kurser + MYH special + föreläsare
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Sätergläntan Alternativ 1 Alternativ 2 Alternativ 3
2021 Budgetalternativ

Dagens budget Corona Bättre än förväntat
Alternativ 1 "Dagens budget"

RÖRELSENS INTÄKTER vt: 47 studenter varav 23 boende + ht: 50 studenter varav 30 boende
Korta kurser: 320 deltagare

Nettoomsättning 5 287 100 3 377 050 7 067 800 MYH bidrag enl följande:
50 läsårsplatser

Övriga rörelseintäkter 8 101 000 7 120 600 8 353 750 Korta kurser: 8 årsplatser (320 deltagare)
Distanskurser: 12 årsplatser

SUMMA RÖRELSENS INTÄKTER 13 388 100 10 497 650 15 421 550
Personalkostnad - beräknat på dagens personalstyrka inklusive Slöjdlab 575 tkr. 

RÖRELSENS KOSTNADER Korttidsarbete 6 mån 
Notering: Skillnad mot tagen budget är MYH bidrag för Korta kurser 8 årsplatser, 600 tkr + preliminärt korttidsarbete 330tkr=930tkr mer i intäkter

Råvaror och förnödenheter -1 092 500 -917 500 -1 442 500
Alternativ 2 "Corona"

BRUTTOVINST 12 295 600 9 580 150 13 979 050 vt: 47 studenter varav 23 boende + ht: 45 studenter varav 25 boende
Korta kurser: 180 deltagare

Övriga externa kostnader -3 300 000 -3 300 000 -3 300 000 MYH bidrag enl följande:
46 läsårsplatser 

Köpta lärartjänster -2 085 000 -1 660 000 -2 340 000 Korta kurser: 4,48 årsplatser (180 deltagare)
Löner fast anställd personal -7 342 261 -6 842 261 -7 342 261 Distanskurser: 6 årsplatser
Korttidsarbete bidrag 330 000 0 0
Personalkostnader -9 179 761 -8 584 761 -9 764 761 Korttidsarbete 12 mån (om möjligt) och 1 tjänst borttagen 500tkr (kök) 

I det här fallet behöver vi se över alla tjänster.
Avskrivningar -930 000 -930 000 -930 000

Alternativ 3 "Bättre än förväntat"
Finansiella poster -520 000 -520 000 -520 000 vt: 47 studenter varav 23 boende + ht: 58 studenter varav 35 boende

Korta kurser: Fullbokade 40 kurser, 480 deltagare 
MYH bidrag enl följande:

SUMMA RÖRELSENS KOSTNADER -15 022 261 -14 252 261 -15 957 261 52,5 läsårsplatser
Korta kurser: 8 årsplatser (320 deltagare)

RESULTAT -1 634 161 -3 754 611 -535 711 Distanskurser: 12 årsplatser

Kommersiellt evenemang på hösten - "Fiberfestival" tillsammans med Nämnden för hemslöjdsfrågor.
-12,21% -35,77% -3,47% Personalkostnad - ökar något pga flera kurser och ett evenemang
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2021-01-09 

Referens 
Dnr 2020/1434    

Verksamhetsstöd  
Maria Bond, 80110 
maria.bond@leksand.se 

 
 

 
 

 
  

 

Investeringsbehov för att öka måltidskapaciteten vid 
Gästishallen 

Beskrivning av ärendet 
En av riskerna som identifierades när högstadiet på Åkerö skola flyttades till 
Sammilsdal var att matsalskapaciteten på Gästishallen inte skulle räcka till 
för fler elever. Redan innan flytten upplevdes problem med långa köer och 
svårt att hitta sittplatser under vissa tider. Flera åtgärder har gjorts för att 
minska köbildning och öka antalet sittplatser, och i teorin finns det plats för 
samtliga elever. Det är dock svårt att styra de äldre eleverna att äta på vissa 
bestämda tider. Gymnasieeleverna har alla individuella scheman och 
högstadiet har håltimmar som möjliggör att äta på andra tider än schemalagt. 
En risk om köerna blir för långa är att eleverna väljer att inte äta alls. 
I och med att gymnasiets skolförlagda Restaurang- och livsmedelsprogram 
(RL) läggs ner efter nuvarande läsår på grund av för få sökanden öppnas 
möjligheten att nyttja matsalen i deras lokaler för fler sittplatser 

Sektorns/avdelningens bedömning 
De åtgärder som gjorts i nuvarande matsal i Gästishallen har inte varit 
möjliga att testa fullt ut eftersom det har krävts andra åtgärder för att 
säkerställa avstånd i och med Corona. Just nu (om och när gymnasiet inte har 
distansundervisning) äter därför cirka 180 elever på Tegera Arena. Under 
vårterminen hoppas därför förvaltningen att matsalskapaciteten kan testas 
fullt ut i ett normalläge med de åtgärder som redan genomförts. Om 
problemen kvarstår med långa köer och brist på sittplatser är nästa förslag att 
nyttja nuvarande restaurangskolans lokaler för fler sittplatser. 
Ombyggnationen startar i så fall efter att vårterminen 2021 är avslutad.  
I investeringsäskandet ingår ombyggnation för matsal, servering, entré och 
diskrum i gamla Gästis lokaler. Utökningen av matsalskapaciteten sker i 
lokalerna på bottenvåningen med anpassningar så att man får ett bra flöde för 
servering.  
Det krävs ytterligare en personal för att förbereda och sköta serveringen 
under lunchtid samt för disk och hämtning av mat.  
Det utbildningskök som idag finns i lokalen och som gymnasiet använder 
lämnas tills vidare som det är. Elevernas luncher fortsätter att produceras i 
det stora tillagningsköket i Gästishallen. 
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Leksands kommun 

Datum 
2021-01-09 
 

Referens 
Dnr 2020/1434 

Sida 
2(3) 

Det finns två alternativ för vilka elever som i första hand kan använda den 
nya matsalen i gamla Gästis lokaler. Antingen klasserna F-3 från 
Sammilsdalsskolan eller en årskurs från gymnasiet. Kostenheten förordar att 
de yngre eleverna äter där av följande skäl:  

 Utrymmet vid entrén till gamla Gästis är litet och det kan bli risk för 
köbildning främst när de äldre eleverna ska äta. Om de yngre barnen 
(F-3) äter i gamla Gästis blir serveringen av varma maten och 
specialkosten direkt innanför entrén. Mat tas från en sida av 
gondolen. I rummet som ligger mitt i matsalen tar eleverna sallad, 
bröd och dryck. Om man istället väljer att de äldre eleverna 
(gymnasiet) äter i gamla Gästis behövs både entré och rummet 
innanför för att inte riskera köbildning och att man får stå utomhus 
och vänta. Serveringen av varma maten och specialkosten blir därför 
i rummet som ligger mitt i lokalen. Gondoler ställs ut efter varje sida 
av rummet med efterföljande salladsdel. Det innebär också färre 
sittplatser. 

 Det är också svårt att styra när de äldre eleverna äter och vilken 
matsal de väljer. Det kan även bli ett problem att för många elever 
väljer att äta samma tider om det finns håltimmar i anslutning till 
lunchen.  

 Eleverna F-3 tar mindre plats i lokalen och fler sittplatser kan därför 
nyttjas. De yngre eleverna har också schemalagda luncher som följs 
bra. Det är extra viktig att eleverna äter på schemalagda tider för att 
motverka köbildning. 

 Vid nyttjandet av ytterligare en matsal med en servering finns det en 
risk för ökat matsvinn. Det är lättare att beräkna portioner för de 
yngre barnen och man vet vilka tider de äter. De äldre eleverna äter 
större portioner och om de väljer att ändå gå till den andra matsalen 
blir också matsvinnet större.  

 Gamla Gästis lokaler är K-märkta. De yngre barnen äter alltid 
tillsammans med en pedagog vilket innebär att det alltid kommer att 
finnas vuxna närvarande i lokalen.  

Finansiering 
Kostnaden för ombyggnation av matsal, servering, entré och diskrum i gamla 
Gästis lokaler är beräknad till 1 miljon kronor. Investeringen föreslås 
finansieras genom omprioritering av outnyttjade medel i redan beviljad 
investeringsram.  
Utökning av ytterligare en personal samt diverse kostnader för inventarier 
och utrustning på drygt 100 tkr finansieras inom befintlig ram.  

Förslag till beslut 
1. Bevilja en ombyggnation av gamla Gästis lokaler för att utöka 

matsalskapaciteten för Gästishallen.  
2. Finansiera ombyggnationen på 1 000 000 kr genom en omprioritering av 

outnyttjade medel i redan beviljad investeringsram.  
3. Uppdra åt allmänna utskottet efter samråd med utbildningsutskottet att 

fatta beslut om att nyttja anslaget efter bedömt behov samt prioritera om 
outnyttjade investeringsmedel.  
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Leksands kommun 

Datum 
2021-01-09 
 

Referens 
Dnr 2020/1434 

Sida 
3(3) 

Ange vilket beslutsunderlag som ska skickas med till politiken 
Tjänsteutlåtande, daterat 2021-01-09 

Slutligt beslut skickas till 
Maria Bond, sektorchef Verksamhetsstöd 
Carin Fredlin, sektorchef Utbildning 
Anders Eklund, VD Leksandsbostäder 
Liselotte Målarbo, avdelningschef kost och lokalvård 
Ann-Charlotte Zackrisson, ekonomichef 
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Samfond A 20 – utredning kring medborgarförslag om 
stipendium för elever inom gröna näringar 

Beskrivning av ärendet 
Leksands kommun mottog 2016-11-23 ett medborgarförslag som innebar 
önskemål om att Leksands kommun återöppnar stipendierna B11, B52 och 
B62 alternativt att Leksands kommun ändrar villkoren för stiftelse A20 så att 
gymnasieelever från Leksand som utbildas i de gröna näringarna kan ansöka 
om stipendier. 
Kommunfullmäktige beslutade 2018-02-19 att utredning av möjligheterna att 
kunna dela ut medel från kommunstyrelsens stipendiefond A20 även till 
gymnasieelever inom gröna näringar skulle genomföras. 
Ärendet har utretts utifrån bestämmelser från Kammarkollegiet och gäller nu 
ansökan om ny permutation enligt 6 kapitlet 1 § Stiftelselagen för:  
Stipendiestiftelsen Samfond A20 för att kunna genomföra den ändring av 
föreskrifter som krävs för att även gymnasieelever inom gröna näringar ska 
kunna söka stipendiemedel. 
Föreligger förslag på följande ordalydelse i föreskrifterna i samfonden A20: 
Disponibel avkastning skall användas till förmån för elever mantalsskrivna i 
kommunen som genomgår fortsatt utbildning utöver grundskola inklusive 
gymnasieelever i Leksands kommun som studerar inom gröna näringar. 
Avkastningen får ej användas för att täcka behov som enligt lag skall 
tillgodoses med utdebiterade medel. 

Bakgrund 
Leksands kommun, kommunstyrelsen, förvaltade ett trettiotal stiftelser. I de 
flesta fall är det privatpersoner som skänkt pengar att användas för ett visst 
ändamål. Kommunstyrelsen ansökte år 2011 hos Länsstyrelsen om att 
förändra tjugo av dessa stiftelser. Anledningarna var flera. I ett antal fall var 
villkoren för utdelning så föråldrade att det inte längre var möjligt eller 
mycket svårt att verkställa utdelning (främja ändamålet). I några fall var den 
årliga avkastningen alltför liten för att kunna delas ut, i några fall gick till 
och med stiftelsen med ett negativt resultat.  
 
Som skriftställaren beskrev i sitt medborgarförslag så avvecklades bland 
annat tre stiftelser som riktade sig mot lantbruket: 
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Leksands kommun 

Datum 
2020-12-03 
 

Referens 
Dnr 2016/1365 

Sida 
2(4) 

B11 – Anders och Anna Ingers stiftelse: ”Disponibel avkastning skall i 
första hand utdelas till jordbrukarsöner och jordbrukardöttrar från avlägsna 
byar i Leksands kommun som visat lämplighet för fortsättningsskolor med 
företrädesrätt för lantmannaskolor. I andra hand till ungdomar vars 
föräldrar ej är jordbrukare.”  
Medlen i stiftelsen överfördes 2011 till A20 med motiveringen: ”Har ej 
kunnat utdelas enligt ändamål pga. föråldrat ändamål.” 
 
B52- Anders Fischers stiftelse för diakoni: ”Disponibel avkastning ska 
utdelas såsom stipendier till inom Leksands kommun födda och 
mantalsskrivna manliga personer som i första hand bevistar Fornby 
folkhögskola eller en av svenska staten understödd lantbruks- eller 
lantmannaskola. Vissa personliga egenskaper krävdes: Utrustade med god 
fattningsförmåga, äga god karaktär, iakttaga ett nyktert levnadssätt. 
Företrädesvis den mindre hemmansägarklassen”. 
Medlen i stiftelsen överfördes 2011 till A20 med motiveringen: ”Har ej 
kunnat utdelas enligt ändamål p.g.a. föråldrat ändamål” 
 
B62- Nygårds Brita Ersdotters stipendiestiftelse: ”Disponibel avkastning ska 
användas till premier åt i Leksands kommun mantalsskriven ungdom vilka 
undervisats vid statsunderstödd lantmannaskola eller jämförlig 
undervisningsanstalt för utbildning i jordbruk eller lanthushållning. 
Avkastningen ska också gå till betalning av inackordering av ungdomar, i 
första hand flickor, med företräde för barn från hem med eget lantbruk” 
Medlen i stiftelsen överfördes 2011 till A20 med motiveringen ”Har ej 
kunnat utdelas enligt ändamål p.g.a. föråldrat ändamål. Ytterst få sådana 
ungdomar. Alltför ringa belopp”. 
 
Stipendiestiftelsen A20 – kommunstyrelsens stipendiestiftelse är en samfond 
och föreskrifterna anger: ”Disponibel avkastning skall användas till förmån 
för elever mantalsskrivna i kommunen som genomgår fortsatt utbildning 
utöver grundskola, dock ej gymnasieelever. Avkastningen får ej användas för 
att täcka behov som enligt lag skall tillgodoses med utdebiterade medel.” 

Sektorns/avdelningens bedömning 
Såsom sägs i medborgarförslaget har ändringar gjorts i ett antal fonder som 
tidigare möjliggjorde utdelning till elever från Leksand som gick på 
gymnasieutbildningar inom jord- och skogsbruk. Dessa fonder har dock 
permuterats till att endast avse eftergymnasial utbildning.  
Då en stor del av kapitalet i den nya stipendiefonden består av medel från 
dessa nu nedlagda fonder ansågs det från kommunstyrelsens sida  
2018-02-19, i enlighet med skriftställarens förslag, viktigt att göra en 
utredning om möjligheter att ändå från den nya fonden kunna dela ut till 
denna inte stora, men för bygden, viktiga grupp elever. 
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Leksands kommun 

Datum 
2020-12-03 
 

Referens 
Dnr 2016/1365 

Sida 
3(4) 

Nuläge 
I den nu genomförda utredningen (år 2020) kontaktades först ansvarig 
handläggare för kommunens stiftelser, Mikael Öhström, och därefter 
handläggare vid Länsstyrelsen samt Kammarkollegiet för att klargöra vilka 
regler som gäller. Utredningen har dröjt avsevärt på grund av lång svarstid 
från både Länsstyrelsen och Kammarkollegiet med anledning av 
coronapandemin. Utredaren har därför inte kunnat få klart besked förrän i 
oktober 2020 från ansvarig handläggare på Kammarkollegiet som är den 
instans som hanterar permutationer.   
Enligt Kammarkollegiets besked 2020-10-20 gäller ännu deras beslut daterat 
1986-03-25 om bildande av samfonder och om ändring ska ske behöver 
ansökan om permutation göras till Kammarkollegiet. 
Ansökningsavgiften för en permutation är 10 700 kronor. Om värdet på 
stiftelsens tillgångar vid utgången av de tre senaste räkenskapsåren har 
understigit det då gällande prisbasbeloppet är avgiften 2 900 kr. 

Allmänna utskottets förslag till kommunstyrelsen 
1. Ansöka om permutation hos Kammarkollegiet för stipendiestiftelse 

Samfond A20 gällande ändring i föreskrifterna 
2. Enligt förvaltningens förslag ändra i föreskrifterna i Samfond A20, så 

att även gymnasielever från Leksands kommun som studerar inom 
gröna näringar inkluderas 

3. Uppdra åt ekonomiavdelningen att genomföra handläggningen av 
permutationsansökningen.  

Ange vilket beslutsunderlag som ska skickas med till politiken 
Kammarkollegiets beslut, daterat 1986-03-25 
Medborgarförslag, daterat 2016-10-23 
Tjänsteutlåtande, Maria Skalk, daterat 2017-11-22 
Tjänsteutlåtande, Sophia Ek, daterat 2020-10-21 

Slutligt beslut expedieras (skickas) till 
Kammarkollegiet 
Förslagsställaren  
Mikael Öhström, redovisningsekonom 
Administrativ service 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 
1(2) 

Sammanträdesdatum 
2018-02-19 

 
  

Kommunfullmäktige   

 
Justeras Utdrag bestyrks 
  

§ 11 Dnr 2016/1365 

Svar på medborgarförslag - Stiftelser i Leksands 
kommun 

Beskrivning av ärendet 
Leksands kommun har mottagit ett medborgarförslag daterat 23 november 
2016 där skriftställaren önskar att Leksands kommun återöppnar stipendierna 
B11, B52 och B62 alternativt att Leksands kommun ändrar villkoren för 
stiftelse A20 så att gymnasieelever från Leksand som utbildas i de gröna 
näringarna på naturbruksgymnasiet kan ansöka om stipendier. 

Sektorns/avdelningens bedömning 
Leksands kommun, kommunstyrelsen, förvaltade ett trettiotal stiftelser. I de 
flesta fall är det privatpersoner som skänkt pengar att användas för ett visst 
ändamål. Kommunstyrelsen ansökte år 2011 hos Länsstyrelsen om att 
förändra tjugo av dessa stiftelser. Anledningarna var flera. I ett antal fall var 
villkoren för utdelning så föråldrade att det inte längre var möjligt eller 
mycket svårt att verkställa utdelning (främja ändamålet). I några fall var den 
årliga avkastningen alltför liten för att kunna delas ut, i några fall gick till 
och med stiftelsen med ett negativt resultat.  
Som skriftställaren beskrev i sitt medborgarförslag så avvecklades bland 
annat tre stiftelser som riktade sig mot lantbruket:  
B11 – Anders och Anna Ingers stiftelse: ”Disponibel avkastning skall i första hand 
utdelas till jordbrukarsöner och jordbrukardöttrar från avlägsna byar i Leksands kommun 
som visat lämplighet för fortsättningsskolor med företrädesrätt för lantmannaskolor. I 
andra hand till ungdomar vars föräldrar ej är jordbrukare.”  

Medlen i stiftelsen överfördes 2011 till A20 med motiveringen: ”Har ej 
kunnat utdelas enligt ändamål pga. föråldrat ändamål.” 
B52- Anders Fischers stiftelse för diakoni: ”Disponibel avkastning ska utdelas 
såsom stipendier till inom Leksands kommun födda och mantalsskrivna manliga personer 
som i första hand bevistar Fornby folkhögskola eller en av svenska staten understödd 
lantbruks- eller lantmannaskola. Vissa personliga egenskaper krävdes: Utrustade med god 
fattningsförmåga, äga god karaktär, iakttaga ett nyktert levnadssätt. Företrädesvis den 
mindre hemmansägarklassen”. 

Medlen i stiftelsen överfördes 2011 till A20 med motiveringen: ”Har ej 
kunnat utdelas enligt ändamål p.g.a. föråldrat ändamål” 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 
2(2) 

Sammanträdesdatum 
2018-02-19 

 
  

Kommunfullmäktige   

 
Justeras Utdrag bestyrks 
  

B62- Nygårds Brita Ersdotters stipendiestiftelse: ”Disponibel avkastning ska 
användas till premier åt i Leksands kommun mantalsskriven ungdom vilka undervisats vid 
statsunderstödd lantmannaskola eller jämförlig undervisningsanstalt för utbildning i 
jordbruk eller lanthushållning. Avkastningen ska också gå till betalning av inackordering av 
ungdomar, i första hand flickor, med företräde för barn från hem med eget lantbruk” 

Medlen i stiftelsen överfördes 2011 till A20 med motiveringen ”Har ej 
kunnat utdelas enligt ändamål p.g.a. föråldrat ändamål. Ytterst få sådana 
ungdomar. Alltför ringa belopp”. 
Stiftelsen A20 – kommunstyrelsens stipendiestiftelse är en samfond.  
Disponibel avkastning ska användas till förmån för elever mantalsskrivna i 
kommunen som genomgår fortsatt utbildning utöver grundskola, dock ej 
gymnasieelever. Avkastningen får ej användas för att täcka behov som enligt 
lag skall tillgodoses med utdebiterade medel.  

Bedömning 
Såsom sägs i medborgarförslaget har ändringar gjorts i ett antal fonder som 
tidigare möjliggjorde utdelning till elever från Leksand som gick på 
gymnasieutbildningar inom jord- och skogsbruk. Dessa fonder har dock 
permuterats till att endast avse eftergymnasial utbildning.  
Då en stor del av kapitalet i den nya stipendiefonden består av medel från 
dessa nu nedlagda fonder bör det göras en utredning om möjligheter att ändå 
från den nya fonden kunna dela ut medel till denna inte stora, men för 
bygden, viktiga grupp elever. 

Beslutsunderlag 
Utdrag ur kommunstyrelsens sammanträdesprotokoll, daterat 2017-12-11, 
§ 187 
Tjänsteutlåtande av utredaren Maria Skalk, daterat 2017-11-22 
Medborgarförslag, daterat 2016-10-23 

Kommunfullmäktiges beslut 
1. Utreda möjligheterna att kunna dela ut medel från kommunstyrelsens 

stipendiefond A20 även till gymnasieelever inom gröna näringar. 
2. Därmed anse medborgarförslaget besvarat. 

Beslutet skickas till 
Ekonomiavdelningen 
Administrativ service 
Förslagsställaren
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TJÄNSTEUTLÅTANDE 
Sida 
1(2) 

Datum 
2020-12-10 

Referens 
Dnr 2020/1134    

Sektor samhällsutveckling 
Mats Brandt, 0247-802 51 
mats.brandt@leksand.se 

 
 

 
 

 
  

 

Biblioteksplan 2021-2024 

Beskrivning av ärendet 
Biblioteksplanen 2017-2020 som antogs av kommunfullmäktige 2016 
behöver revideras. Bibliotekslagen (SFS 2013:801) säger att kommuner och 
regioner ska anta biblioteksplaner för sin verksamhet inom biblioteks-
området.  
Leksands kommun har valt att revidera vår biblioteksplan var fjärde år i 
mitten av varje mandatperiod. 
I biblioteksplanen finns målen för arbetet fram till 2024. Genomförda mål 
från biblioteksplanen 2017-2020 redovisas som en bilaga till biblioteksplan 
2021-2024. 

Sektorns/avdelningens bedömning 
Arbetet med läsfrämjande på alla nivåer fortsätter som tidigare. Vi har en 
hög och realistisk nivå utifrån våra förutsättningar. 
Kulturavdelningen håller på att ta fram en utvecklingsplan för Leksands 
bibliotek. Vi vill hålla oss i framkant vad gäller våra besökare och deras 
behov. Till detta behövs en funktionell och flexibel lokal. Även den digitala 
delen kommer få en översyn. 
Framtiden 
 En uppdatering och anpassning av lokaler, inredning och tekniska 

lösningar för att bättre möta behoven hos dagens biblioteksbesökare 
 En översyn av arbetsmiljön och ombyggnad samt underhåll av den 

interna delen av biblioteket inför samarbetet inom Dalabiblioteken 
 Fortsatt fokus på att förmedla läsglädje! 
 
”Dalabiblioteken” är ett samarbete mellan Dalarnas femton 
kommunbibliotek. Sedan några år tillbaka pågår ett samverkansprojekt 
mellan Dalarnas alla kommuner. Syftet är att ge Dalarnas invånare samma 
tillgång till böcker och andra medier oavsett var i länet de bor. Invånarna 
kommer själva att kunna gå in på en gemensam bibliotekswebb för att söka 
och beställa böcker från vilket bibliotek i länet som helst. 

Det första steget är skapa den gemensamma bibliotekswebben samt dela 
bibliotekssystem och låntagarregister. De gemensamma resurserna utnyttjas 
på ett bättre sätt och medarbetarnas kompetenser stärks. På så sätt säkras den 
fortsatta utvecklingskraften av bibliotekens tjänster i framtiden.  
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Leksands kommun 

Datum 
2020-12-10 
 

Referens 
Dnr 2020/1134 

Sida 
2(2) 

Genom samverkan stärker biblioteken också människors rätt till information, 
kunskap och kultur och de får bättre förutsättningar att vara delaktiga i det 
demokratiska samhället. 

Finansiering 

I de fall åtgärder som kostar pengar behöver göras i enlighet med 
biblioteksplanen behandlas detta i särskild ordning i budgetarbetet. 

Förslag till beslut 
Anta biblioteksplan 2021-2024 

Ange vilket beslutsunderlag som ska skickas med till politiken 
Tjänsteutlåtande från bibliotekschef Mats Brandt, daterat 2020-12-10 
Förslag till Biblioteksplan 2021-2024 

Slutligt beslut expedieras (skickas) till 
Bibliotekschef Mats Brandt 
Sektorchef Åke Sjöberg 
Kulturchef Pär Ohlsson 
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1. Inledning  
 
Biblioteket är en lagstadgad verksamhet med ett tydligt uppdrag att verka för ett socialt hållbart och 
jämlikt samhälle. Vi har fokus på läsfrämjande för alla med särskild inriktning på barn och unga, 
mångfald och tillgänglighet. Enligt Barnkonventionen Artikel 3 ska ”Barnets bästa alltid komma i 
första rummet”. Uppdraget innebär att tillhandahålla funktionella och tillgängliga lokaler anpassade 
till användarnas behov. Biblioteket är en självklar mötesplats för kommunens invånare och ett nav i 
besöksnäringen. Genom insatser på IT-området höjer biblioteket den digitala delaktigheten i 
kommunen. För att nå vision 2025 och 18 000 invånare skapar vi möjligheter för 
studenter/distansstudenter att bo kvar i Leksand under studieperioden. Biblioteket bidrar till att ”Det är 
lätt att leva i Leksand”. 
 
Biblioteket ska med professionellt arbete, bra service och med positivt bemötande medverka till och 
tillgodose kommunmedborgares och besökares behov. Det ger möjligheter till ökad bildning, 
demokrati och livskvalitet. En för besökaren kostnadsfri mötesplats gör biblioteket till en självklar del 
av det attraktiva Leksand. 
 
Drivkraften för oss är att ge människor en rik och meningsfull tillvaro med läsglädje i fokus. 
 
Vi erbjuder våra besökare: 

 En inspirerande läs- och studiemiljö för alla åldrar 
 En välkomnande barnavdelning som inbjuder till läsning och fantasi 
 Lån av böcker och andra medier samt fjärrlån från andra bibliotek 
 Informationstjänst med litteraturvägledning i våra lånediskar och genom digitala kanaler 
 E-bibliotek som PressReader och Biblio 
 Verksamhet särskilt inriktad mot barn och unga, äldre, funktionsnedsatta och nysvenskar 
 Läsfrämjande programverksamhet som Afternoon read, Bokfika, Boktipsarfrukost, Bokcirklar, 

Lättläst bokcirkel och Rollspelsgrupper 
 Läsfrämjande insatser externt exempelvis Allas barnbarn, Litteraturprofilerade förskolor, 

Boken kommer och Högläsning för äldre 
 IT-torg med publika datorer och wifi  
 IT-tjänster, kopiering, scanning, bildhantering och utskrifter samt särskilda tjänster som Boka 

en bibliotekarie och IT-träffar 
 Programverksamhet som Musiklyssning, barnteater och Filmklubb 
 Arena för externa aktörer som lokala författare, utställare och släktforskning 
 En resurs i besöksnäringen med service för turister 

 
Bibliotekets prioriterade områden 
Leksands kommun har som mål att upprätthålla vår position som kulturkommun (mål 7) och att 
fortsatt fokusera på att utveckla barns intresse för skriftspråk, kommunikation och läsning i förskolan 
(mål 4). 
 
För att bidra till mål och vision har Leksands bibliotek under 2019 skapat en mötesplats för ungdomar 
och unga vuxna ”Kaklet”. Satsningen gäller både det fysiska rummet och programverksamhet. 
Förändringsarbetet har gjorts möjligt genom medel från Statens Kulturråd. 
 
Sedan 2018 pågår ett utvecklingsarbete för att skapa bättre förutsättningar för våra distansstudenter. 
Uttalade behov som tillgodosetts under 2019: 

 Laddstationer med både el/USB-uttag 
 Fler och mer ergonomiskt utformade studieplatser med bra belysning 
 Låsbara skåp 
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Vi skall under 2021-2024 arbeta vidare för:  

 Tyst avdelning/grupprum, något som efterfrågas dagligen 
 Kaffeautomat och möjlighet att värma mat i ett särskilt rum. Efterfrågat av både familjer och 

studenter. 
 ”Meröppet” bibliotek – tillgängligt utöver bemannade öppettider 

 
Hösten 2020 diplomeras kommunens fjärde litteraturprofilerade förskola. Bibliotek och förskolor 
samverkar för att med hjälp av böcker och läsning stärka barnens språkutveckling. Böcker från 
biblioteket och nätverket av bokombud i förskolan utgör grunden för profilarbetet. 
 
Leksand är pilotkommun för Språkslingan, ett nätverk i Dalarna som samlar bibliotek, barnhälsovård, 
logopedi och förskola i samarbete och samsyn kring små barns språkutveckling.  
 
Bibliotekets styrdokument är Biblioteksplan 2016-2020, Medieplan 2018-2022 och den årliga 
Läsfrämjandeplanen. Vi arbetar på en Utvecklingsplan för både Leksands och Insjöns bibliotek som 
beräknas vara färdig tidigt 2021. 
 
Detta är den tredje revideringen av biblioteksplanen. Vidare sker en revidering vart fjärde år, i mitten 
på varje mandatperiod.  
 
Bibliotekssamverkan Dalabiblioteken 
Dalarnas bibliotekschefer har tillsammans med Länsbibliotek Dalarna under 2015-2019 inventerat 
möjligheter och önskemål om ett djupare samarbete mellan kommunbiblioteken i Dalarna samt Region 
Dalarna i form av Länsbibliotek Dalarna. Detta har skett i enlighet med bibliotekslagen (SFS 2013:801 
14§) som säger att bibliotek och bibliotekshuvudmän inom det allmänna biblioteksväsendet ska 
samverka med varandra.  
 
Syftet med samverkan över kommungränserna är att stärka Dalarnas invånares tillgång till 
bibliotekens utbud och tjänster, oavsett var i länet de bor. Det stärker invånarnas rätt till information, 
kunskap, bildning och kultur. Det ger människor ökade förutsättningar att delta i det demokratiska 
samhället. Syftet är också att säkra fortsatt utvecklingskraft av bibliotekens tjänster i framtiden, få 
bättre användning av gemensamma resurser, utnyttja och stärka personalens kompetenser och 
underlätta kompetensförsörjningen. Dalabiblioteken ska upplevas som ett bibliotek. 
 
Allmänheten kommer själva beställa och låna böcker och andra medier från vilket bibliotek som helst 
på ett och samma bibliotekskort. För att detta ska vara möjligt behöver kommunerna skaffa ett 
gemensamt biblioteksdatasystem och användarregister samt en gemensam bibliotekswebb där 
allmänheten själv söker, reserverar och lånar om sitt material. Biblioteken samverkar men varje 
kommun fattar beslut om och styr sin egen biblioteksverksamhet utöver det som samverkansavtalet 
stadgar.  
 
Utvecklingsplan   
En utvecklingsplan är under utarbetande. Leksands kulturhus tar emot ca 2000 besökare per vecka. För 
att fortsätta vara en attraktiv, kreativ mötesplats och nå ut till fler målgrupper behövs funktionella och 
flexibla lokaler.   
Allt fler besöker oss via digitala kanaler, 2019 var det 141 496 virtuella besök till bibliotekskatalogens 
sidor. Besöken kom från 30 963 unika ip-adresser. Sedan 2016 har antal mejl som vi besvarat ökat 
med 45 %, från 1706 till 3099 (vecka 41 2020). Även antalet telefonsamtal ökar, likaså behovet av 
digital hjälp som efterfrågas informationsdisken. Att synliggöra det digitala beståndet och 
tillhandahålla moderna tekniska lösningar är nödvändigt för att biblioteket ska följa med sin tid.   
  

75



5 

Ett rikt kulturliv med biblioteken som en viktig del ökar möjligheterna till en god hälsa och 
levnadsstandard. Biblioteket är ett forum för dialog och utbyte av erfarenhet och kompetenser samt en 
viktig aktör för att stödja det livslånga lärandet.  
 
Framtiden 

 En uppdatering och anpassning av lokaler, inredning och tekniska lösningar för att bättre 
möta behoven hos dagens biblioteksbesökare 

 En översyn av arbetsmiljön och ombyggnad samt underhåll av den interna delen av 
biblioteket inför samarbetet inom Dalabiblioteken 

 Fortsatt fokus på att förmedla läsglädje! 
 
 
2. Kommunens struktur  
 
Leksands kommun har 15 771 invånare (oktober 2020). Av dessa är 2101 elever i grundskola och 
gymnasieskola, samt 436 elever i vuxenutbildning. Biblioteket finns tillgängligt för alla åldrar och 
används i hög grad av förskola, grundskola och vuxenutbildning.   
 
Åldersfördelning i Leksands kommun   
Förskoleålder 0-5   905 
Grundskoleålder 6-15   1682 
Gymnasieålder 16-18  511 
Vuxna 19-64   8089 
Vuxna 65-74   2362 
Vuxna 75-84   1667 
Vuxna 85-   555 
 
Folkbiblioteken i Leksand består av ett huvudbibliotek i Leksand och en filial i Insjön. På 
huvudbiblioteket finns 5 bibliotekarier på heltid och 2 biblioteksassistenter (resp. 100, 75, %). 
Biblioteket i Leksand har öppet 52 tim./vecka och Insjöns bibliotek har en filialföreståndare på 50 % 
och har öppet 14 tim./vecka. 
 
3. Verksamhetsområden  
 
Alla är varmt välkomna att slå sig ner och läsa en bok, dagstidning eller tidskrift samt 
använda Internet. Med ett lånekort kan man:  

• låna böcker, e-böcker, tidskrifter, ljudböcker, språkkurser, musik på CD och DVD-filmer och 
reservera utlånat material  

• beställa fjärrlån, vilket innebär att biblioteket lånar in böcker/media från andra bibliotek  
• logga in på de publika datorerna samt släktforskardatorn  

  
Det finns också möjlighet att scanna, kopiera och skicka fax. Vi har trådlöst nätverk för den som vill 
sitta på biblioteket med sin egen laptop. Genom den digitala tjänsten PressReader får man tillgång till 
tidningar och tidskrifter på olika språk.  
  
Via bibliotekets hemsida kan man söka, reservera och låna böcker i bibliotekskatalogen. På särskilda 
formulär kan fjärrlån beställas och inköpsförslag lämnas. Information om program, utställningar och 
andra aktiviteter finns också. Man kan även följa oss på Facebook och Instagram. 
  
Många låntagare lämnar inköpsförslag på böcker och andra medier. Om möjligt köps dessa medier 
eller lånas in från annat bibliotek. Vi styr inköpen utifrån vår medieplan 2018-2022. I vårt långsiktiga 
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arbete med fokus på läsning har en läsfrämjandeplan tagits fram. Denna plan omfattar både 
barn/ungdomar och vuxna, utformning av läsmiljön och olika aktiviteter. Läsfrämjandeplanen finns på 
vår hemsida.  
  
Genom ett varierat utbud av program och aktiviteter som Afternoon Read, Digital vecka, Introduktion 
till släktforskning, Sommartävling, Lättläst bokcirkel når vi besökare med olika intressen. Föreningar, 
skolor och privatpersoner har möjlighet att ställa ut i bibliotekets lokaler. 
 
Sociala medier  
Leksands kulturhus finns tillgängligt digitalt både på Instagram och Facebook. Här kan besökare hitta 
uppdaterad information om våra öppettider, evenemang, utställningar och programaktiviteter. Det är 
en bra, snabb och enkel kanal för oss att nå ut med information om snabba förändringar i exempelvis 
öppettider. Det är också smidigt för våra låntagare att via dessa medier kontakta oss gällande diverse 
spörsmål som omlån, inköpsförslag och allmänna frågor. Målet är att visa upp, synliggöra och 
informera om all verksamhet som görs i Kulturhuset.  
 
På Instagram har vi över 1000 personer som följer oss. Facebook blir allt mer en kanal för snabba 
frågor och kontakt där låntagarna kan chatta med oss. Bibliotekets ungdomsavdelning har sedan 2019 
också ett eget Instagramkonto: kaklet_ungvux som mest fokuserar på den nya ungdomsverksamheten. 
Bland dessa följare hittar vi förutom ungdomar, som också delar med sig av tips och 
rekommendationer, även samarbetspartners, författare, bokförlag, andra bibliotek, företag och 
privatpersoner. 
 
På Facebook ser det ut så här 2020:  

 
755 personer gillar detta 

 
802 personer följer detta 

 
816 incheckningar 
  
Insjöns bibliotek 
Insjöns bibliotek är ett integrerat folk- och skolbibliotek. Filialen erbjuder samma service som 
huvudbiblioteket och lånar också in en del kurslitteratur till studenterna. Även här kan man ta del av 
utställningar och andra aktiviteter. 
  
Framtiden 

• en möjlighet att lämna tillbaka böcker när biblioteket är stängt  
• en ökad anpassning av biblioteket för människor med funktionsnedsättning  
• en bättre skyltning för att hitta till biblioteket 
• en vikarie för den enda ordinarie personalen vid sjukdom, semester och andra situationer där 

behov uppstår 
 

Barn, ungdom och unga vuxna 
 
”Alla barn har rätt att uttrycka sin åsikt. Vuxna ska lyssna, beakta och återkoppla till barnet” 
Barnkonventionen Artikel 12 
 
Barn- och ungdomsbiblioteket finns till för barn och ungdomar och deras familjer. Biblioteket har ett 
rikligt bestånd av böcker för yngre och äldre förskolebarn. I småbarnshörnan finns böcker på 
vägglister och i tråg i de små barnens höjd. Sagohörnan med sin mjuka matta är en plats för läsning 
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och lugn lek. I barnavdelningens ena hörn finns ett bord där besökare kan äta matsäck, pyssla och 
spela spel. Fokus ligger på böcker i stället för leksaker och surfplattor, enligt besökares önskemål. För 
lite äldre barn finns en hörna med faktaböcker, kapitelböcker i olika genrer och sittkuddar på matta. 
Lättlästa böcker finns i en egen hylla. Inköpen hit har prioriterats. 
 
I Föräldrahyllan finns böcker om barn och föräldraskap, för vuxna, men också barnböcker i viktiga 
ämnen att prata om. I Äppelhyllan finns medier för och om barn och unga med funktionsvariation. 
Biblioteket har en språkhylla med barnböcker på 34 språk inklusive minoritetsspråken. Tvillingböcker, 
svensk bok och samma bok på annat språk, finns på 22 språk. Barn och vuxna lånar tvillingböcker för 
språkträning.  
 
Barn 
Biblioteket delar varje år ut en bokgåva till alla barn i kommunen som fyller två år. Samverkan finns 
mellan biblioteket och många olika aktörer kring den läsfrämjande barn- och ungverksamheten. 
Föräldragrupper bjuds in till biblioteket tillsammans med Studiefrämjandet, en del i 
föräldrautbildningen. Familjerna besöker biblioteket när barnen är 8 månader. Biblioteket förser 
väntrummen på familjecentralen Bönan och folktandvården med böcker, läsfrämjande väntrum. 
 
Språkslingan Dalarna är ett samverkansprojekt som Länsbibliotek Dalarna driver kring små barns 
språkutveckling. I nätverket ingår kommunala och regionala aktörer - barnhälsovård, bibliotek, 
förskolor och logopedi. Syftet är att med gemensamma krafter inspirera föräldrar och andra vuxna att 
med hjälp av böcker och läsning stärka barns språk. 
 
Litteraturprofileringen av förskolan är ett samarbete mellan biblioteket och Leksands förskolor kring 
böcker och läsning. Andra exempel på bibliotekets insatser för förskolan är: bokombud, temalådor, 
Minibio och Förskolornas Vårsalong, en utställning i Leksands kulturhus museum. Allas barnbarn, 
pensionärer som läser böcker i förskolorna, är ett samarbete med ABF och Skådebanan Dalarna. 
 
Bokfika är en gruppaktivitet kring böcker för barn 10-14 år. På biblioteket finns en gruppläsningsdepå 
med böcker för utlåning i grundskolan. Biblioteket tar emot barngrupper från förskolan och klassbesök 
från grundskolan, gymnasiet och folkhögskolorna. För de två friskolorna fungerar folkbiblioteket som 
huvudlåneställe, medan det för kommunala grundskolan är ett komplement till skolbiblioteken. Barn 
och unga i alla åldrar använder folkbiblioteket för lån av fritidsläsning. Biblioteket samverkar i 
kulturhuset kring lovaktiviteter för barn och unga, såsom barnteater, pyssel/workshops och Filmklubb.  
 
Ungdom och unga vuxna 
Vi har sedan hösten 2019 en ny avdelning för unga på biblioteket kallad ”Kaklet”. Här har vi samlat 
skönlitteratur, serieromaner, faktaböcker, poesi, engelsk litteratur, spel, HBTQIA+ och lättläst 
litteratur anpassat för målgruppen. Vi har skapat ”rum i rummet” med sköna fåtöljer, en soffa, 
sittpuffar och bord där man kan slappna av, läsa och umgås. Enligt ungdomarnas önskemål har vi 
installerat fler eluttag. Målet var att skapa en prestigelös mötesplats där unga vill vara, vilket har gett 
väldigt goda resultat.  
 
Vi har också startat programverksamhet för målgruppen 15-30 år, som rollspelskvällar i samarbete 
med lokal spelförening och Bokfika både ute på en av folkhögskolorna och på biblioteket. Samarbete 
kring programmen har gjorts och inletts med en rad olika aktörer som Svenska kyrkans 
ungdomsverksamhet, Västanviks folkhögskola, Leksands gymnasium och Leksands sparbank. 
 
Studenter 
Biblioteket har införskaffat nya och fler arbetsplatser för studenter och distansstudenter. Vi har börjat 
med informationskvällar och besök på folkhögskolor och utbildningsinstitutioner. Vi tar även emot 
klassbesök för visningar och personliga boktips. 
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Framtiden 

 fortsatt fokus på att förmedla läsglädje! 
 utveckla programverksamhet vidare för unga med litteraturen i centrum. 
 fördjupa samarbetet med andra aktörer.  
 modernisera barnavdelningens miljö enligt besökares önskemål. Vi satsar på skofritt och mjuk 

matta på golvet – både för trivsel och ljuddämpning.  
 
Särskilda tjänster och tillgänglighet 
 
Biblioteksverksamheten ska vara tillgänglig och relevant för alla. Behovet hos personer med olika 
former av läsnedsättningar och funktionsvariationer ska beaktas i hela verksamheten och biblioteket 
ska tillhandahålla medier anpassade för målgruppen genom inköp och inlån. Nya tekniker och metoder 
finns för de som inte kan ta sig till biblioteket. Anpassade medier kan exempelvis vara Storstilsböcker, 
Lättläst eller talböcker.  
 
”Boken kommer” är en service för personer som har svårt att komma till biblioteket på grund av 
långvarig sjukdom, hög ålder eller funktionsnedsättning. Läsningen har stor betydelse för de 
”storläsare” som inte längre kan ta sig till biblioteket men som regelbundet lånar, reserverar och 
lämnar inköpsförslag. Tjänsten är tillgänglig för boende i samtliga kommundelar samt på våra 
särskilda boenden och innebär att man får medier direkt hem utan kostnad med hjälp av volontärer hos 
Röda korset. 
 
Myndigheten för tillgängliga medier tillhandahåller tjänster med e-böcker för personer med 
läsnedsättning. Vi skapar konton och handleder i egen nedladdning för läsning via digitala plattformar. 
För synskadade finns möjlighet att låna Daisyspelare med stor tydlig display. Ny teknik gör det 
möjligt att låna ut talböcker från webben på biblioteket direkt hem till läsarens spelare. 
 
Integration 
Biblioteket bidrar till och stödjer integrationsprocessen genom olika aktiviteter och tjänster. Allt ifrån 
enkla tjänster som att kunna scanna och kopiera viktiga dokument till att låna hem kurslitteratur och 
lästräningsböcker. Vi har ett grundbestånd av böcker på annat språk än svenska men vi lånar också in 
mångspråksdepositioner från Internationella biblioteket eller från något av de fem dalabibliotek med 
mångspråksansvar.  
Vi stödjer utbildning, fortbildning och språkutveckling genom att köpa och låna in kurslitteratur. Vi 
har ett brett utbud av media på ”Lär dig svenska” hyllan och ”Lär dig om Sverige” hyllan. 
Vi har körkortsböcker på flera språk.  
Vi tillhandahåller medier för personer med annan språkbakgrund än svenska och medier på de 
nationella minoritetsspråken finska, jiddisch, meänkieli, romani chib och samiska.  
 
Framtiden 

 köpa in kurslitteratur efter behov 
 nå ut med ny teknik som ”Talboken kommer” 

 

Studier och IT 
 
Biblioteket används dagligen av vuxenstuderande som söker litteratur och information till respektive 
kurs. Biblioteket köper delvis in och fjärrlånar i huvudsak stora mängder kurslitteratur samt erbjuder 
visningar för studenter. Det gör det möjligt för fler att studera och stanna kvar i kommunen. 
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Varje dag kommer äldre till biblioteket för att få hjälp med informationssökning samt hur man 
använder smarttelefoner och surfplattor. Besökarna ställer frågor om allt från hur en app och sociala 
medier fungerar till tekniska problem och uppdateringar. De har möjlighet att använda sig av tjänsten 
”Boka en bibliotekarie” som erbjuder IT-handledning till enskilda personer. Även regelbundna 
informationsträffar om surfplattor och sociala medier anordnas i samarbete med studieförbunden. 
Behovet är stort och verksamheten skulle behöva utökas. 
 
All Digital Week och eMedborgarveckan är årliga nationella arrangemang då vi erbjuder olika 
aktiviteter med fokus på IT och tillgänglighet. Det här är en viktig del i arbetet med att minska det 
digitala utanförskapet. Digital kompetens behövs idag för att ta del av många samhällsfunktioner och 
för att upprätthålla livskvaliteten. Det är en fråga om kunskap och inte en fråga om vilken generation 
man tillhör.  
Biblioteket har även genomfört en del uppgraderingar i form av nya datorer till utlån samt en ny 
kopiator för ökad säkerhet och tillgänglighet. För att kunna möta behoven krävs ständig fortbildning. 
 
Framtiden 

 se över möjligheten att uppgradera våra tekniska hjälpmedel 
 med hjälp av ny utrustning få så många som möjligt att ta steget in i den digitala världen 
 synliggöra det digitala under All Digital Week samt under eMedborgarveckan 

 

Skol- och gymnasiebiblioteken  
 
Alla grundskolorna i Leksands kommun har skolbibliotek som bemannas med 2,25 % tjänst.  
Gymnasiebiblioteket bemannas av en bibliotekarie på halvtid. Samtliga tjänster ligger under 
Utbildningssektorn. Skol- och gymnasiebiblioteken har samma biblioteksdatasystem som 
folkbiblioteken, vilket innebär att vi har en gemensam katalog. På så sätt är skol- och 
gymnasiebiblioteken en del av de dagliga rutinerna vad gäller utlån, inlån och reservation. 
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Bilaga 
 
Genomförda prioriteringar och ändringar Biblioteksplan 2017-2020: 
 

 Ungavdelningen Kaklet och tillhörande programverksamhet – Bokfika, cv-hjälp, 
rollspelskvällar, skrivfika, improvisationsteater, lajvforum 
 

 Utåtriktad uppsökande verksamhet för att nå nya målgrupper 
 

 Nya hyllor och avdelningar i Kaklet som Regnbågshylla, Ung fakta och Lättläst för unga samt 
serier, manga och engelsk skönlitteratur för unga 
 

 Ny avdelning för fantastik, SF och skräck – både för vuxna och unga 
 

 Litteraturprofileringen av förskolan 
 

 Språkslingan, läsfrämjande väntrum 
 

 Språkhyllan, fler språk, fler tvillingpaket 
 

 Förskolepedagogik, ny hylla i anslutning till barnavdelningen 
 

 ”Förskolornas Vårsalong” har vuxit till en Vårsalong gemensam för förskolan och 
grundskolan/Skapande skola, en utställning där barns och ungdomars konst tar plats i 
utställningshallen i Leksands kulturhus museum. 

 
 Lättläst språkcafé för språkträning 

 
 Bokcirklar 

 
 It-guide – internethjälp för seniorer 

 
 ”Högläsare Leksand och Rättvik” i samarbete med Studieförbundet Vuxenskolan 

 
 Satsningar på studenter som ljudavskärmade studiebås med el/USB-uttag, låsbara skåp för 

väskor och datorer 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

81



11 

Styrdokument: 
Bibliotekslagen (2013:801):   

2 § Biblioteken i det allmänna biblioteksväsendet ska verka för det demokratiska samhällets utveckling 
genom att bidra till kunskapsförmedling och fri åsiktsbildning.  

4 § Biblioteken i det allmänna biblioteksväsendet ska ägna särskild uppmärksamhet åt personer med 
funktionsnedsättning, bland annat genom att utifrån deras olika behov och förutsättningar erbjuda 
litteratur och tekniska hjälpmedel för att kunna ta del av information.  

6 § Varje kommun ska ha folkbibliotek. Folkbiblioteken ska vara tillgängliga för alla och anpassade 
till användarnas behov. Folkbibliotekens utbud av medier och tjänster ska präglas av allsidighet och 
kvalitet.  
 
7 § Folkbiblioteken ska särskilt främja läsning och tillgång till litteratur.  
Folkbiblioteken ska verka för att öka kunskapen om hur informationsteknik kan användas för 
kunskapsinhämtning, lärande och delaktighet i kulturlivet.  
 
8 § Folkbiblioteken ska ägna särskild uppmärksamhet åt barn och ungdomar för att främja deras 
språkutveckling och stimulera till läsning, bland annat genom att erbjuda litteratur utifrån deras behov 
och förutsättningar.  
  
17 § Kommuner och landsting ska anta biblioteksplaner för sin verksamhet på biblioteksområdet.  
  
Länkar till styrdokument: 
 
https://www.kb.se/samverkan-och-utveckling/biblioteksutveckling/nationell-biblioteksstrategi.html 
 
Barnkonventionen: 
file:///C:/Users/mbowes/Downloads/Unicef_Barnkonventionen_A5.pdf 
https://unicef.se/barnkonventionen/las-texten#hela-texten 
 
Digital integritet och delaktighet: 
https://svenskarnaochinternet.se/rapporter/svenskarna-och-internet-2019/digital-integritet-och-
delaktighet/1-av-10-kanner-sig-inte-delaktiga-i-det-digitala-samhallet/?gclid=EAIaIQobChMIyZm56-
Hi6QIVBBUYCh11sgvEEAAYASAAEgKBofD_BwE 
 
https://www.leksand.se/medborgare/kommun-och-politik/tillganglighet-mangfald-och-
jamstalldhet/tillganglighetsguide2/kulturhuset-och-biblioteket/ 
 
Digitala samhällstjänster: 
https://svenskarnaochinternet.se/rapporter/svenskarna-och-internet-2019/digitala-
samhallstjanster/?gclid=EAIaIQobChMIyZm56-
Hi6QIVBBUYCh11sgvEEAAYASAEEgJ6dPD_BwE
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   Datum: 2021-01-12   
    Dnr. KOS 2016/716 
Handläggare: Göran Wigert, utredare  

 Lars Lindblom, trafikingenjör  
 Ingrid Andrén, trafikhandläggare 
 Olle Oskarsson, gatuchef 

  David Wildemo, mark- och exploateringsingenjör 
   

Tjänsteutlåtande  
 
Delbeslut rörande genomförande av projekt ”Våra vägar i Leksand” – beslut om ett 
kommunalt bidrag till kostnader som uppstår i samband med att 
väghållningsorganisationer för enskilda vägar återupprättas genom om- eller 
nybildning av gemensamhetsanläggning och samfällighetsföreningar.  
 
Sammanfattning 
 

- Förvaltningen föreslår att kommunen ger ett ekonomiskt bidrag till de 
gemensamhetsanläggningar och samfällighetsföreningar som om- eller nybildas i 
samband med de förrättningar som Leksands kommun har ansökt om hos 
Lantmäteriet. 

- Det antal meter väg som en ny- eller ombildad gemensamhetsanläggning består av 
föreslås utgöra grund för att beräkning av bidragets storlek.  

- Bidraget föreslås vara 10kr/m väg som ingår i gemensamhetsanläggningen. 
- Idag sköter Leksands kommun ca 34 mil enskild väg. 

 
 
Bakgrund 
 
Som en del i genomförandeprocessen av kommunfullmäktiges beslut §83 2016-09-19 
rörande enskilda vägar har tidigare beslutats om att: 
 

 Ansöka om lantmäteriförrättningar (se KS beslut §177 2017-12-11) för att bilda 
gemensamhetsanläggningar för enskilda vägar inom byar och områden där 
Leksands kommun i dag bidrar med skötsel av enskilda vägar. 
 

 Ge bidrag till förrättningskostnaden (se KS beslut §70 2017-05-22) - Detta beslut 
har upphävts genom dom i Kammarrätten. 

 
Leksands kommun har beslutat att ansöka om lantmäteriförrättningar för att bilda 
gemensamhetsanläggningar för enskilda vägar inom byar och områden där Leksands 
kommun i dag bidrar med skötsel av enskilda vägar. Detta då merparten av de enskilda 
vägar som idag har kommunal skötsel saknar ordnad förvaltning. Ett övergripande mål 
för Leksands kommun är att få aktiva väghållningsorganisationer för alla enskilda vägar 
som önskar framtida kommunalt stöd i form av skötsel eller bidrag. 
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Leksands kommun har tidigare beslutat om att ge bidrag till förrättningskostnaden (se KS 
beslut §70 2017-05-22). Detta bidrag var tänkt att betalas ut som en klumpsumma baserat 
på antal fastigheter med fastboende till den samfällighetsförening som förvaltar 
gemensamhetsanläggningen. Leksands kommuns beslut om att ge detta bidrag 
överklagades där ett av skälen i överklagandet var att beslutet ansågs strida mot 
likställighetsprincipen. Efter rättslig prövning i flera instanser har kommunens tidigare 
beslut om bidrag upphävts genom en dom i Kammarrätten.  
Syftet med det nu upphävda beslutet var att ge bidrag till de fast/permanent boende men i 
och med denna dom ska nu avsatta medel fördelas mellan alla fastighetsägare, det vill 
säga även fritidshus och företagare. 
 
Där Leksands kommun nu befinner sig i genomförandeprocessen rörande enskilda vägar 
behöver ett nytt beslut tas om ett kommunalt bidrag ska ges för kostnader som uppstår i 
samband med att väghållningsorganisationer för enskilda vägar återupprättas. 
Återupprättande av väghållningsorganisationer sker genom att 
gemensamsamhetsanläggningar och samfällighetsföreningar ny- eller ombildas vid en 
lantmäteriförrättning.   
 
Förvaltningen föreslår att Leksands kommun ger ett ekonomiskt bidrag till de 
gemensamhetsanläggningar och samfällighetsföreningar som om- eller nybildas i 
samband med de förrättningar som Leksands kommun har ansökt om hos Lantmäteriet.   
 
Förslag till modell för bidrag  
Förslag till beräkningsgrund för bidrag är i grunden enkel och enhetlig och innebär att det 
kommunala bidraget kommer till gagn för alla fastighetsägare som omfattas av en 
förrättning.  
Antal meter väg som ingår i en ny- eller ombildad gemensamhetsanläggning föreslås bli 
avgörande för bidragets storlek.  
Beviljat bidrag betalas ut till ny- eller ombildad väghållningsorganisation, företrädesvis i 
form av en samfällighetsförening som förvaltar en eller flera gemensamhetsanläggningar 
efter ansökan hos Leksands kommun. 
 
Idag sköter Leksands kommun ca 34 mil enskild väg som kan komma att omfattas av ett 
sådant bidrag. Vidare finns på några orter gång- och cykelvägar som kan komma att ingå 
i en gemensamhetsanläggning. Främst gäller det Insjön men även 
Åkerö/Edshult/Källberget berörs. Även längden för de gång- och cykelvägar som blir att 
ingå i en gemensamhetsanläggning bör ingå i underlaget för att beräkna bidragets storlek. 
En exakt siffra på antal meter går inte att fastställa förrän Lantmäteriet genomfört alla 
förrättningar. Även om det kan tillkomma vägarsträckor i de nya 
gemensamhetsanläggningarna utöver de Leksands kommun sköter dag är vår bedömning 
att det är en marginell skillnad. 
 
I förvaltningens budget finns medel avsatta för kostnader som uppstår i samband med att 
väghållningsorganisationer för enskilda vägar återupprättas, i förbindelse med Leksands 
kommun ansökan om lantmäteriförrättning.  
Leksands kommun har redan haft, och kommer fortsatt att ha, vissa initiala administrativa 
kostnader som innebär att det ekonomiska utrymme med som kan fördelas som bidrag 
uppgår till ca 3,5 miljoner.  
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Det innebär att de kommunala bidraget bör fastställas till 10 kr/meter väg för att 
inrymmas inom de ekonomiska ramar som beslutats. 
 
I de fall där det redan finns en gemensamhetsanläggning, men där nya vägar kan behöva 
tillföras genom ombildning föreslås den tillkommande väglängden vara 
bidragsgrundande. Detta om inte särskilda skäl finns för annan bedömning av bidragets 
storlek.  
 
Respektive gemensamhetsanläggning eller samfällighetsförening ansöker hos 
Trafikenheten på Leksands kommun om bidrag enligt ovanstående modell. 
 
Ekonomi  
Föreslagen modell för bidrag inryms inom tidigare beslutad budget gällande bidrag till 
förrättning.  
 
 
Förslag till beslut  

 
1. Leksands kommun kan bevilja bidrag till de gemensamhetsanläggningar och 

samfällighetsföreningar som om- eller nybildas i samband med de förrättningar som 
Leksands kommun har ansökt om hos Lantmäteriet för att återupprätta 
väghållningsorganisationer för enskilda vägar. 
 

2. Ett kommunalt bidrag kan beviljas med 
 10 kr per meter väg som ingår i nybildade gemensamhetsanläggningar 
 10 kr per meter väg som tillkommit i ombildade gemensamhetsanläggningar 

 
3. Bidrag utbetalas till den samfällighetsförening eller väghållningsorganisation som ska 

förvalta aktuell gemensamhetsanläggning. 
  

4. Uppdra till Trafikenheten att handlägga och besluta om dessa bidrag. 
 
Beslutsunderlag som ska skickas med till politiken 

1. Tjänsteutlåtande, daterad 2021-01-12 
 
Skickas (expedieras) till 
Göran Wigert, utredare Leksands kommun  
Trafikenheten, Leksands kommun 
Gata/Park (Olle Oskarsson), Leksandsbostäder 
David Wildemo, mark- och exploateringsingenjör 
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Allmänna utskottet   

 
Justeras Utdrag bestyrks 
  

§ 68 Dnr 2016/716 

De enskilda vägarna i Leksands kommun 

Beskrivning av ärendet 
Kommunen har beslutat om att ansöka om lantmäteriförrättningar för att 
bilda gemensamhetsanläggningar för enskilda vägar inom byar och områden 
där Leksands kommun i dag bidrar med skötsel av enskilda vägar. 
Kommunstyrelsen har även beslutat om att kunna ge bidrag till 
förrättningskostnaden till fastigheter med fastboende (se kommunstyrelsens 
beslut den 22 maj 2017 § 70). Detta bidrag var tänkt att betalas ut som en 
klumpsumma baserat på antal fastigheter med fastboende till den 
samfällighetsförening som förvaltar gemensamhetsanläggningen. 
Kommunens beslut om att ge detta bidrag överklagades där ett av skälen i 
överklagandet var att beslutet ansågs strida mot likställighetsprincipen då det 
inte omfattade alla fastigheter, utan enbart de med fastboende. Tidigare har 
förvaltningsrätten avslagit detta överklagande. Kammarrätten har gjort en 
annan bedömning och istället upphävt kommunstyrelsens beslut. Högsta 
förvaltningsrätten har inte beviljat prövningstillstånd och därmed gäller 
Kammarrättens dom, d.v.s. kommunstyrelsens beslut om att ge bidrag till de 
aktuella lantmäteriförrättningarna är upphävt. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteutlåtande, daterat 2020-09-30 

Allmänna utskottets beslut 
1. Lägga informationen till handlingarna. 

Beslutet skickas till 
Samhällsbyggnadschef Åke Sjöberg 
Trafikingenjör Lars Lindblom 
Gatuchef Olle Oskarsson 
Mark och exploatering David Wildemo
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Slutrapport: Beslut om att utreda möjligheterna för 
utökad samverkan med Rättviks kommun med möjlighet 
att skapa gemensamma enheter 

Bakgrund 
Att som liten kommun erbjuda medborgare, företagare och besökare en hög 
kvalitet och service är ett uppdrag som är tufft. Kompetensförsörjning av 
erfaren och kunnig personal i en bra arbetsmiljö, är en avgörande fråga för 
huruvida vi lyckas med ambitionen, och mellankommunal samverkan i olika 
former kan vara ett led i att lyckas. Det gäller också som liten kommun att 
vara öppen för nya arbetssätt och att de anställda möjlighet att utvecklas och 
vara delaktig i verksamheten och dess helhet. 

På nationell nivå har ny lagstiftning möjliggjort för kommuner att på ett 
smidigare sätt hantera de juridiska punkterna inom mellankommunal 
samverkan. Avtalssamverkan ger kommunerna möjligheter att via 
uppdragsavtal skapa organisatorisk samverkan utan komplicerade 
upphandlingsförfaranden.   

 

Samverkan mellan Rättviks och Leksands kommuner 
Det finns ett kommunalt beslut om att utreda möjligheter för en samverkan 
enligt nedan ett arbete som påbörjades 2019 och där en utsedd utredare i 
form av Bengt Welin hållit i utredningen. 

I många olika forum har diskussionen om en ökad mellankommunal 
samverkan mellan Leksand och Rättvik förekommit genom åren. I vissa fall 
har vi lyckats realisera detta, i andra fall har det varit svårt.  

Idag finns samarbete inom energi- och klimatrådgivning, bostadsanpassning 
redan etablerat och inom naturvård och kultur har vi på senare år haft 
gemensamma tjänster men där samarbetet avslutats bland annat av anledning 
av olika ambitionsnivåer och för att det blir ett splittrat uppdrag för berörda 
tjänstemän.  I samtliga dessa fall har Leksands kommun varit/är anställande 
kommun. 

87



 
 Ärendenummer 

xxx 
Sida 
2(7) 

 

Utredarens ärendebeskrivning 

Lägesrapport utredning samverkan Leksand och Rättvik 

Utredningsprocessen 
 
Vid inledningen av utredning om avtalssamverkan mellan Leksand och 
Rättvik kommuner var inriktningen att Rättvik skulle köpa samtliga 
uppgifter och funktioner inom verksamhetsområdena GIS, fysisk planering 
och mark.  
 
I början av utredningsarbetet identifierades ett antal frågor som inte går att 
lösa utan omfattande diskussioner och/eller genom att bedriva 
verksamheterna på försök med möjlighet till korrigeringar.  
 
Eftersom det är fråga om relativt stora förändringar som också berör de 
politiska organisationerna i kommunerna bedömde styrgruppen att frågorna 
måste tas upp i de politiska ledningarna innan beslut fattas.  
 
Vid styrgruppssammanträde över video 2020-04-21 bestämdes att 
inriktningen för utredningen skulle innefatta köp av specificerade tjänster 
inom GIS och fysisk detaljplanering. Markfrågorna skulle nu inte ingå i 
utredningen.   
 
Efter styrgruppens beslut har utredaren och chefen för Plan- och 
kartavdelningen vid Leksands kommun konstaterat att även med de 
begränsningar i samverkan som styrgruppens beslut innebär kvarstår ett stort 
antal frågor som behöver diskuteras inte bara i utredningsorganisationen utan 
också i vidare kretsar inom förvaltningarna och i de politiska organen. 
 
Dilemmat som utredningen just nu står inför är att det finns många olösta 
frågor som behöver diskuteras och vägval göras. Lösningarna behöver inte 
vara heltäckande men är ändå så långtgående att berörda verksamheter kan 
ha svårt att fungera optimalt om osäkerhet finns.  
 
Förslaget är att ett inledande avtal tecknas om strikt tjänsteköp. I slutet av 
denna PM beskrivs förslaget och presenteras ett förslag till avtal.  
 

Frågor som har stor betydelse för samverkan 
 
Under utredningen har flera frågor som är viktiga för samverkan 
aktualiserats. Många av dessa frågor kan inte lösas genom ett beslut utan 
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måste diskuteras och olika lösningar värderas och ställas mot varandra. 
Exempel på frågor är. 
 

 Verksamheterna har strategisk betydelse för kommuner. Hur 
garanteras uppdragsgivarens kompetens inom områdena när 
handläggning sker hos uppdragstagaren? 

 Olika organisationer har olika kulturer som kan påverka vilka 
förväntningar som kan ställas på handläggningsrutiner och hur 
ärenden sköts. Behöver detta klarläggas? 

 Hur hanteras handlingar och arkiv? Teoretiskt möjligen klart men 
inte praktiskt 

 Handläggares närvaro hos uppdragsgivaren. Hur mycket? I vilka 
former? 

 Den politiska ledningens tillgång till funktionerna både vid formella 
möten och löpande underhandskontakter 

 Övriga förvaltningens tillgång till funktionerna 
 Finns olika ambitionsnivå hos kommunerna vad gäller hur 

omfattande insatser skall var, inhämtning av synpunkter vid 
handläggning, former för redovisning mm? 

 Allmänhetens och företags förväntningar på funktionerna vad gäller 
tillgänglighet och lokal förankring 

 Internremisser vid handläggning hos uppdragstagaren. Vilka resurser 
krävs för detta? 

 
 

Förslag till inledande avtal 
 
Det finns två anledningar till att nu föreslås ett inledande tidsbegränsat avtal 
som reglerar tjänsteköp inom områdena fysisk detaljplanering och GIS.  
 
Tidsaspekten 
 
Rättviks kommun har ett akut behov av att komma igång med tjänsteköpen. 
På grund av vakanser är det stora svårigheter att bedriva verksamheterna. 
Akuta lösningar är att köpa tjänster av kommersiella konsultbyråer. Eftersom 
ambitioner finns om långsiktighet i samverkan med Leksands kommun är ett 
tjänsteköpsförhållande mellan kommunerna att föredra.  
 
De rekryteringar som behöver göras i Leksand bedöms kunna göras utan 
tidsutdräkt så fort ett avtal tecknats. 
 
Försöksverksamhet med inledande samverkansavtal 
 
En tidsbestämd samverkan skall vara knuten till den pågående utredningen 
om långsiktig samverkan. Under avtalstiden skall de frågor (och andra) som 
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beskrivs ovan prövas. Utredningsorganisationen med styrgrupp och 
projektgrupp ska löpande hantera frågorna i ”skarpt läge” under avtalstiden.  
 
Ett dilemma för utredningen under våren 2020 är den pågående pandemin 
som gjort det svårt med personliga möten. Hanteringen av frågor hämmas av 
att berörda personer har svårt att träffas. Det är möjligen ovanan, men 
onekligen hämmas kvaliteten i möten när de sker per telefon eller video. 
Genom att etablera samverkan blir det möjligt för berörda personer i sitt 
arbete kan belysa frågorna samt att utredningen får mer tid så 
förhoppningsvis kommer utredningsarbetet att kunna normaliseras vad gäller 
personlig interaktion.  
 
Avtalet är som sagt betydligt förenklat jämfört med de förslag till avtal som 
finns för långsiktigt och mer omfattande samverkan.  
 
Avsnittsindelningen är gjord på samma sätt som för de övriga 
avtalsförslagen. Indelningen följer med några få undantag den indelning som 
SKR har i sin skrift om avtalssamverkan. 
 
Några påpekanden som bör uppmärksammas och diskuteras i förslaget är: 
 

 Hur detaljerat skall uppräkning av tjänster vara? För detaljerat kan 
hämma utvecklingen av samverkan 

 Uppdragsgivaren prioritering av uppdrag kan bifogas avtalet 
 Viktigt att bestämd person i Rättvik är utpekad som 

verksamhetsansvarig. Det är denna som formellt står för 
verksamheten medan Leksand är utförare 

 Skall det någonstans stå att handläggare i Leksand skall göra 
föredragningar i Rättvik? 

 Ersättning är i förslaget angivet som Leksands interntaxa. Är det 
korrekt eller behövs en annan taxa 

 Uppföljning av avtalet är en del i utredningen om långsiktig 
samverkan. Viktigt att styr- och projektgrupperna är kontinuerligt 
engagerade i arbetet och får till sig frågor och aspekter som är viktiga 
för framtidens lösningar 

 Avtalstiden är satt till ett år med möjligen förlängning till därefter 
kommande årsskifte. Någon förlängning är inte tänkt utan detta avtal 
skall ersättas av de långsiktiga samverkansavtalen som utredningen 
handlar om 

 Om någon långsiktig samverkan inte kommer till stånd och detta 
avtal avslutas måste det ske i god ordning. Det innefattar att 
avvecklingskostnader ska minimeras. Det innebär även att 
konsekvenserna för organisation och personal ska regleras. I förslaget 
sägs att regler och praxis vid verksamhetsövergångar skall tillämpas. 
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Konsekvenser för utredningen om långsiktig samverkan 
 
För utredningen om långsiktig samverkan blir konsekvenserna en 
fördröjning jämfört med vad som bestämts. Dock innebär denna lösning att 
samverkan kan komma igång i praktiken redan inom några månader. Detta 
ska också ses som en del av utredningen och förberedelserna inför 
tecknandet av långsiktiga avtal. Man får se förfarandet som att utredningen 
tillförs ytterligare kvalitet. 
 
Under avtalstiden behöver inte någon extern utredare anlitas. Engagerad 
personal och styr- och projektgrupper kan mycket väl göra de analyser och 
korrigeringar som är nödvändiga och önskade. När försökstiden går mot sitt 
slut skall i god tid de långsiktiga avtalen vara förberedda och undertecknade 
så att inget glapp uppstår mellan avtalsperioderna.  
 

Del 5 Avbruten utredning – tankar för framtida fortsättning 

 
Under sommaren och hösten 2020 har utredningen om samverkan varit 
passiv. För närvarande får frågan om samverkan mellan kommunerna vad 
avser de utpekade verksamheterna anses som vilande. Utredningen, såsom 
den redovisas här, kan därmed inte sägas vara färdig. ( se bilaga) 
 
Behovet av samverkan mellan kommuner kommer emellertid vara 
fortfarande aktuellt. För att upprätthålla kvalitet i verksamheten med rimlig 
ekonomi behöver såväl små som stora kommuner samarbeta.  
 
I denna utredning var förutsättningen att samverkan skulle regleras genom 
avtal enligt kommunallagens bestämmelser. När samverkansdiskussionerna 
återupptas är utredarens råd att inte binda dessa till en bestämd form. Istället 
bör initialt föras diskussioner om vilka mål som skall uppnås med 
samverkan, vilken karaktär samverkan har (Tekniska/lagstyrda uppgifter 
eller för kommunen strategiska uppgifter), behov av fysisk närvaro i 
respektive kommun, behov/krav av demokratiskt/politiskt inflytande i 
processer och beslut, behov av integration med andra enheter inom 
respektive kommun, med flera aspekter.  
 
Ofta innehåller kommunala uppgifter och verksamheter både strikt reglerade 
delar och delar som kommunen själv råder över och som kan vara av stor 
strategisk betydelse för kommunen. Även när kommunens intressen för 
handläggning av en fråga är strategisk är det möjligt att låta hela eller delar 
av handläggningen skötas i en gemensam organisation medan de strategiska 
besluten tas i den egna organisationen. Det är viktigt att verksamheter som 
diskuteras för samverkan analyseras av berörda kommuner och att man 
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kommer fram till en gemensam ståndpunkt om samverkansformer, 
organisation, koppling till respektive mm.    
 
Förhoppningsvis kan den nu redovisade ofullbordade utredningen vara till 
stöd för kommunerna både som inspiration till samverkan och till vägledning 
när konkret samverkan diskuteras. 

 

Sektorns bedömning 

Ambitionen var att få igång ett för båda kommunerna fördelaktigt samarbete 
men det har under resans gång visat sig svårt att avgränsa det som ska ingå. 

Leksands kommun önskade starta med en samverkan inom GIS-området och 
sedan bygga därifrån medan Rättvik ville komma längre med ett samgående 
inom hela plan- och markområdet. 

Ett samarbete inom GIS-området skulle kunnat genomföras omgående 
medan övriga samarbetsområden måste utredas vidare och då eventuellt även 
med fler grannkommuner.  Då Rättvik valt att gå vidare med egen GIS-tjänst 
avslutas denna utredning utan att vi lyckats nå fram till ett samverkansavtal. 

Leksand har idag ett mycket väl fungerande plan, mark, mät- och 
markfunktion och även tillgång till välutbildad personal som måste värnas. 
Leksand är inte beredda att gå in ett mer långtgående samarbete innan 
utredarens kvarstående frågor har rätats ut. Viktigt att deltagande 
kommuners ambitionsnivå är likartad. 

Förhoppningsvis kan ett större samarbete mellan Rättvik och Leksands 
kommuner komma till stånd under kommande år, förfrågningar om ett 
samarbete i olika frågor inom samhällsutvecklingssektorn har även kommit 
från Gagnefs och Vansbros kommuner så ett större grepp kan bli aktuellt. 

 

Förslag till beslut 

1. Konstatera att förutsättningar för ett utökat samarbete inom plan och 
mark samt GIS inte finns för tillfället men att en grund är lagd för 
framtida samarbeten. 

2. Med denna återredovisning anses uppdraget om avtalssamverkan 
slutfört. 

Åke Sjöberg 
Samhällsutvecklingschef 
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Beslut sänds till: 
Rättviks kommun 
Fackliga organisationer
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Kommunfullmäktige   

 
Justeras Utdrag bestyrks 
  

§ 82 Dnr 2019/1076 

Avtalssamverkan med Rättviks kommun 

Beskrivning av ärendet 

Bakgrund 
Att som liten kommun erbjuda medborgare, företagare och besökare en hög 
kvalitet och service är inte alltid enkelt. Kompetensförsörjning av erfaren 
och kunnig personal i en bra arbetsmiljö, är en avgörande fråga för huruvida 
vi lyckas med ambitionen, och i rapport efter rapport är slutsatserna de 
samma – mellankommunal samverkan är enda sättet att nå framgång.  
När nu pressen ökar på alla mindre kommuner runt om i landet om att nå 
längre med kompetensförsörjningen, skapa arbetsplatser med minskat antal 
solokompetenser, förnya servicen, digitalisera och utveckla så tror vi att 
tiden är mogen för att koppla ett större grepp om samverkan mellan dessa två 
kommuner.   
Vi tror att det krävs dels för att upprätthålla en hög servicenivå, men också 
för att vi ska kunna ta flera steg framåt, nå ännu längre tillsammans.  
På nationell nivå har ny lagstiftning möjliggjort för kommuner att på ett 
smidigare sätt hantera de juridiska punkterna inom mellankommunal 
samverkan. Avtalssamverkan ger kommunerna möjligheter att via 
uppdragsavtal skapa organisatorisk samverkan utan komplicerade 
upphandlingsförfaranden.   

Samverkan mellan Rättviks och Leksands kommuner 
I många olika forum har diskussionen om en ökad mellankommunal 
samverkan mellan Leksand och Rättvik förekommit genom åren. I vissa fall 
har vi lyckats realisera detta, i andra fall har det varit svårt.  
Idag finns samarbete inom energi- och klimatrådgivning, bostadsanpassning 
samt naturvårdstjänst redan etablerat. I samtliga dessa fall är personalen 
anställd av Leksands kommun. 
Kommunerna gränsar till varandra geografiskt och även om det finns 
olikheter så finns där också väldigt många likheter. Med andra ord finns 
många av förutsättningarna för en genuin samverkan på plats. Sedan en tid 
har också kommunernas ledningar givit ett uppdrag till sina kommunchefer 
att inventera och driva på möjlig samverkan. 
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Kommunfullmäktige   

 
Justeras Utdrag bestyrks 
  

Det är denna utveckling som leder till nedanstående förslag till beslut. 
Ambitionen med denna utökade samverkan mellan Leksands och Rättviks 
kommun är att utan den politiska styrningen påverkas skapa följande vinster:  

 Fler medarbetare får möjlighet att arbeta i grupper med större kollegialt 
utbyte, som är till nytta i allt från introduktion och stöd för 
nyutexaminerade till stöd och bollplank i komplicerade ärenden (kvalitet 
i leveransen).  

 Större arbetsgrupper skapar större möjligheter att omdisponera och 
använda resurser utifrån efterfrågan och behov (effektivisering).  

 Singelkompetenser får möjlighet till ”back-up” vid ledigheter eller 
sjukfrånvaro (arbetsmiljö).  

 Istället för enheter som över tid fluktuerar mellan full bemanning och 
kompetensbrist, kan det skapas en större arbetsplats som har lättare att 
locka arbetskraft, kan hålla jämnare belastning (kommunernas utveckling 
i olika cykler under året) och kan klara av att ta sig an större 
utvecklingsprojekt på kortare tid, (förutsättningar för utveckling i 
kommunerna).  

 Ledning och administration kan samordnas för att kvalitetssäkra rutiner, 
och frigöra resurser för nya uppdrag eller åtaganden (effektivisering).  

Flera steg för att skapa gemensamma funktioner 
Första steget som krävs är ett inriktningsbeslut om att söka samarbete inom 
Samhällsutvecklingssektorn. 
Det som samhällsutvecklingsförvaltningen utrett djupare, och som kan bli ett 
första steg, är att Leksand kommuns mät- och kartavdelning inklusive GIS 
blir en gemensam avdelning för båda kommunerna efter samgående med 
Rättviks motsvarighet. 
Målsättningen är att steg 1 påbörjas 2020-01-01.  
Fler områden inom både samhällsutvecklingsförvaltningen och kommunen i 
övrigt är både möjliga och lämpliga att samverka inom, exempelvis genom 
att skapa gemensamma enheter, men det här har ännu inte analyserats fullt 
ut. Det gäller t ex kultur, mark och plan med flera.  
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 
3(3) 

Sammanträdesdatum 
2019-11-25 

 
  

Kommunfullmäktige   

 
Justeras Utdrag bestyrks 
  

För att smidiggöra processerna i arbetet och minska ledtiderna med denna 
utökade samverkan mellan kommunerna, bör beslut fattas om att 
kommunstyrelsen har rätt att framledes fatta de tillkommande besluten om 
samverkan i ärenden. De första stegen omfattar att samordna funktioner 
inom gis, kart- och mät för att sedan gå vidare med kultur och mark- och 
planområdet, men det finns som sagt potential till ytterligare samverkan på 
fler områden. 
Konkret innebär det att kommunfullmäktige ger kommunstyrelsen rätt att 
fatta beslut om organisatorisk samordning mellan ytterligare enheter i 
kommunerna, under förutsättning att verksamhet och budget kan regleras via 
avtalssamverkan och att den politiska styrningen inte påverkas. 

Beslutsunderlag 
Utdrag ur kommunstyrelsens sammanträdesprotokoll, daterat 2019-11-04, 
§ 132 
Tjänsteutlåtande, daterat 2019-10-16 

Yrkanden 
Karin Byström (C) och Viktor Zakrisson (S) yrkar bifall till 
kommunstyrelsens förslag till beslut.  

Kommunfullmäktiges beslut 
1. Godkänna att Leksands kommun utökar samverkan med Rättviks 

kommun, enligt vad som beskrivs i detta underlag, för att på så vis 
förstärka och effektivisera tjänstemannaorganisationerna och 
leveransförmågan i båda kommunerna.  

2. Ge kommunstyrelsen rätt att fatta beslut om organisatorisk samordning 
mellan enheter i kommunerna, under förutsättning att verksamhet och 
budget kan regleras via avtalssamverkan och att den politiska styrningen 
inte påverkas.    

3. Kommunstyrelsen tar delbeslut för varje delområde som blir aktuellt. 

Beslutet skickas till 
Kommundirektör Göran Wigert 
Sektorschef Åke Sjöberg 
Rättviks kommun
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TJÄNSTEUTLÅTANDE 
Sida 
1(2) 

Datum 
2020-12-29 

Referens 
Dnr 2020/1267    

Samhällsutveckling 
Åke Sjöberg, 80599 
ake.sjoberg@leksand.se 

 
 

 
 

 
  

 

Miljövårdsprojekt Limån- samarbetsprojekt för fria 
vandringsvägar Siljansöring 

Beskrivning av ärendet 
Projekt Limån, som representeras av tre ideella fiskevårdsföreningar, 
älvräddarna, länsstyrelsen, markägare samt boende i kommunen, har 
önskemål om att Leksands kommun engagerar sig i projektet men ej med 
bidrag utan som formell ägare under utrivningstiden av kraftverken och 
handläggare av ansökningsprocessen till mark- och miljödomstolen 
tillsammans med länsstyrelsen. 
Limån med biflöden är ett av de största och viktigaste vattendragen som 
mynnar i Siljan. Av de vattendrag som en gång höll lekvandrande 
fiskbestånd i sjösystemet är idag 85 % ej funktionabla med anledning av 
vattenkraftverk, äldre flottningsdammar eller andra vandringshinder. 
Dessa vattendrag är oerhört viktiga för den lilla stam av Siljansöring som 
finns kvar för att den ska kunna överleva och utvecklas långsiktigt.  
Vandringshindren i Limån i form av dammar högre upp i systemet vid Ejen 
och Brasjön kommer att rivas ut av Fortum kommande år. 
En förstudie genomfördes av Fiskevårdsteknik AB 2018 där Siljan Södra 
fiskevårdsområdesföreningen, länsstyrelsen och Dala Energi var finansiärer. 
Enligt förstudien skulle en utrivning av Dala Energis kraftverk vid Limå 
bruk och Sågkvarn kosta omkring 4 miljoner kronor. 
Det gör att om Dala Energis båda kraftverk i Limån rivs ut kommer fri 
vandringsväg för bland annat Siljansöringen upp i Limån från Siljan bli ett 
faktum. 

Riskbedömning 
Planerade åtgärder ligger helt i linje med Leksands kommuns miljömål 
likaså med de regionala och statliga miljömålen. 
Befintliga kraftverk går idag med underskott och även med ett rejält mycket 
högre elpris ser Dala Energi ingen framtid för de aktuella små 
vattenkraftverken.  Utrivning och återställan bedöms enligt Dala Energi 
kosta mellan 3,5 till 8 miljoner konor och de är inte villiga att ta på sig den 
ekonomiska risken. 
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Leksands kommun 

Datum 
2020-12-29 
 

Referens 
Dnr 2020/1267 

Sida 
2(2) 

Projektet är kostnadsberäknat av anlitad fiskevårdskonsult till 4 miljoner 
kronor och i budget finns 4,5 miljoner kronor. Här finns också löfte om ett 
fast pris på 4 miljoner kronor för utrivning av verken inkluderande 
ansökningsförfarandet hos mark- och miljödomstolen. Därför bör en 
upphandling ske med krav på att fullständig ansökan till mark- och 
miljödomstolen ska ingå likaså praktiskt arbete inklusive rivning och 
städning och detta till ett fast pris. 
Ägarskapet av de båda verkens fastighet övergår efter slutfört projekt till 
närliggande fastigheter, avtal med dessa ska finnas och vara undertecknade 
innan kommunen övertar ägandet från Dala Energi. 

Sektorns/avdelningens bedömning 
Åtgärder för att återskapa fria vandringsvägar för Siljansöringen ligger med i 
kommunens miljömål, naturvårdsplanen. 
Att kommunen nu får stor draghjälp att restaurera Limån, dels genom de 
utrivningar av dammar som Fortum genomför, från de ideella 
fiskevårdsområdesföreningarna och länsstyrelsen är unikt och oerhört 
positivt. 
Finansiering av utrivningen kraftverken sker av tre stycken 
fiskevårdsområdesföreningar, Dalaenergi samt samt via fonden Bra miljöval.  
Kommunen tar på sig projektägarskapet för utrivningen av befintliga 
dammar samt tar under rivningstiden på sig ägarskapet av kraftverken som 
idag ägs av Dalaenergi.  Efter utrivning övergår ägandet till fastighetsägare i 
området som sagt sig vara villiga att köpa denna mark från kommunen. 
Marken innehåller i båda fallen kulturminnen i form av ruiner som måste 
bevaras. 
Projektets genomförande är beroende av att sökta medel från bra 
miljövalsfonden beviljas så denna ansökan är steg 1 i processen. 
Tidsplanen för projektet är start i våren 2021 och om mark- och 
miljödomstolen medger utrivning av kraftverken så beräknas detta praktiska 
arbete genomföras under 2022 eller möjligen 2023. 

Finansiering 
Projektet finansieras externt, kommunen agerar projektägare och lägger 
arbetstid men ej ekonomiska medel i övrigt.  Total projektkostnad beräknas 
till 4,5 miljoner kronor. 

Förslag till beslut 
1. Leksands kommun ställer sig positiva till projektet Limån. 
2. Uppdra till sektorchef för samhällsutveckling att förhandla med Dala 

Energi och berörda myndigheter, intresseorganisationer och 
fastighetsägare samt återkomma med underlag för vidare beslut i frågan. 

Ange vilket beslutsunderlag som ska skickas med till politiken 
Tjänsteutlåtande daterat 2020-12-29 

Slutligt beslut skickas till 
Samhällsutvecklingschef Åke Sjöberg
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Sida 
1(1) 

Datum 
2020-11-04 

 
 

 
 

 
 

TJÄNSTEUTLÅTANDE 
 Till Leksand Vatten AB 

 

VA-verksamhetsområde Lertagsgattu, Tällberg 

Förslag till beslut 

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

Bakgrund 

Några fastigheter längs med Lertagsgattu är sedan länge anslutna till våra vatten 
och avloppsledningar. Ansökan om anslutning har nu inkommit från ytterligare 
en fastighet längst in på gatan. Förslaget till utökning av VA- verksamhets-
området innebär att ytterligare 2 fastigheter, idag obebyggda, kan anslutas i 
framtiden. 

Ekonomiska förutsättningar 

Nu aktuell och framtida VA-anläggningsavgifter bedöms täcka de kostnader 
som uppstår för att anlägga servisledningar. 

Slutsats 

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

 

 
Dala Vatten och Avfall AB 
Ander Hellman 
AO-chef VA  
 
 
Bilaga 1 – Karta med förslag till utökning av verksamhetsområde. 
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Textruta
Förslag till utökning av VA-verksamhetsområde för vatten och spillvatten, ej dagvatten, inom Tällberg, Leksand.
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Befintligt VA-verksamhets-område .
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TJÄNSTEUTLÅTANDE 
 Till Leksand Vatten AB 

 

VA-verksamhetsområde Siljansvägen – Sjuråkersvägen, 
Hjulbäck 
 

Förslag till beslut 

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

Bakgrund 

Fastigheten  Siljansvägen 1, är sedan 1 år tillbaka, avtlasansluten 
till kommunal vattenledning och fastigheten Sjuråkersvägen 18, 
är sedan 13 år tillbaka, avtlasansluten till kommunal vatten- och spillvatten-
ledning. Förslaget till utökning av VA- verksamhets-området innebär att VA-
anslutningarna för dessa 2 fastigheter ”legaliseras”. 

Ekonomiska förutsättningar 

Framtida VA-anläggningsavgifter, för ev. blivande anslutningar bedöms täcka 
de kostnader som uppstår för att anlägga servisledningar. 

Slutsats 

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

 

 
Dala Vatten och Avfall AB 
Anders Hellman 
AO-chef VA  
 
 
Bilaga 1 – Karta med förslag till utökning av verksamhetsområde. 
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Förslag till utökning av VA-verksamhetsområde för vatten och spillvatten, ej dagvatten, inom Hjulbäck, Leksand.
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Textruta
Föreslaget verksamhets-område.
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 Datum 2020-12-10 Sida 1(1) 
 
 
 
TJÄNSTEUTLÅTANDE Till LVAB
 

VA – Norra delen av Yttervägen 
 

Rekommendation till beslut 

DVAAB anhåller att LVAB föreslår till kommunfullmäktige om utökning av verksamhetsområde för 
vatten och spillvatten, ej dagvatten, enligt bilagd kartskiss. Beslutet togs på LVABs styrelsemöte 
2020-12-03. 

 

Bakgrund 

Yttervägen ligger i västsluttning ner mot Siljan cirka 3 kilometer norr om centrala Leksand. Den södra 
delen av Yttervägen anslöts till kommunalt vatten och avlopp under 2018. Aktuellt område är 
innehåller 44 fastigheter och ingår i beslutad VA-plan för tidperioden 2016-2025. Visserligen inte 
med högsta prioritet. När överföringsledningen mellan Leksand och Tällberg dras fram uppstod 
möjligheten att ansluta dessa fastigheter. Önskemål om VA-anslutning från politik, från några 
fastighetsägare, har framförts. Vid inventering 2010 framkom anmärkningar från Leksands Kommuns 
Miljöenhet. 

Dala Vatten och Avfall AB har nu utrett kostnader och möjligheter. 

 

Slutsats 

Utbyggnad av VA inom hela det aktuella området, beräknas kosta ca: 3 750 tkr. Arbetet inkluderas i 
entreprenadarbetet inom projektet överföringsledningen Tällberg-Leksand. Intäkter i form av VA-
avgifter tillkommer enligt gällande VA-taxor. 

 

Dala Vatten och Avfall AB 
Anders Hellman 
Affärsområdeschef VA
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Förslag och beslut om 
verksamhetsområde längs med 

Yttervägen
LVAB styrelsemöte 201203

108



Bakgrund
Överföringsledningen Leksand-Tällberg går längs med 
Yttervägen.

Norra delen av Yttervägen är idag ej anslutet till 
Kommunalt VA, se blå fyrkant i bild.

Området är utpekat i VA-planen för utbyggnad under 
2016-2025.

Utpekat problemområde av Kommunen. 
Nyexploateringar har nekats pga negativ påverkan på 
befintliga vattentäkter.

Hösten 2017 fattade KF beslut om ett heltäckande 
verksamhetsområde i södra delen av Yttervägen, se 
orange fyrkant i bild. 2018 byggdes ledningsnätet ut.
Inom området har anslutits ca: 20 befintliga fastigheter 
samt att det pågår nybyggnation inom ett 
exploateringsområde.
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Alternativ för anslutningar av kommunalt VA utmed Yttervägen
1A) Samtliga fastigheter väster 
om Siljansvägen

1B) Fastigheter som angränsar 
till överföringsledning

0) Inga fastigheter ansluts där 
överföringsledning går fram

Antal fastigheter och nya 
LTA-stationer

44 st 36 st 0 st

Verksamhetsområde 1 nytt Minst 2 nya. Inget nytt nu

Servitutsavtal per 
fastighetsägare

Servitutsavtal vid 1 tillfälle Servitutsavtal vid minst 2 
tillfällen

Servitutsavtal vid minst 2 
tillfällen

Schaktning hos 
fastighetsägare

1 tillfälle Minst 2 tillfällen Minst 2 tillfällen

Förhandlingsläge vid 
ledningsrätt

+/- om fastighetsägare vill ha VA
Bedömt stort intresse i området
Rättvisefaktor-grannsamverkan

+/- om fastighetsägare vill ha VA 
Bedömt stort intresse i området
Rättvisefaktor-grannsamverkan

+/- om fastighetsägare vill ha VA 
Bedömt stort intresse i området
Rättvisefaktor-grannsamverkan

Extra ledning i 
entreprenad

550m 0 0

Ökad kostnad i projektet Ca 3750 kSEK Ca 1500 kSEK 0 SEK

Intäkter från projektet Anslutningsavgifter från 44 
fastigheter samt VA-taxor

Anslutningsavgifter från 36 
fastigheter samt VA-taxor

Inga intäkter
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1A) Samtliga fastigheter 
väster om Siljansvägen
• Samtliga 44 Fastigheter, väster om Siljanvägen. Ej 

kommunalt VA idag.

• Ett verksamhetsområde daterat med samma årtal 
skapas.

• Markägaren får ett servitutsavtal med kompletta 
ledningsrätter. Schaktarbeten utförs vid 1 tillfälle

• Extra ledningsarbeten i entreprenaden är 550m och 
44 LTA-stationer installeras.

• Kostnad cirka 3,75 miljoner. Innebär även intäkter i 
form av anslutningsavgifter samt VA-taxor.

• Hela området blir klart nu. Kostnadseffektivt att 
utföra i stor entreprenad
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1B) Fastigheter som angränsar 
till överföringsledning
• 36 fastigheter. Fastighetsgräns vid 

överföringsledning. Ej kommunalt VA idag.

• Fler verksamhetsområden med olika årtal

• Markägaren får ett servitutsavtal med delar av 
arbetena. Schaktarbeten utförs vid fler tillfällen

• Inga extra ledningsarbeten i entreprenaden men 
36 LTA-stationer installeras.

• Kostnad cirka 1,5 miljoner. Innebär även intäkter i 
form av anslutningsavgifter samt VA-taxor.

• Hela området blir ej utbyggt och kompletterande 
arbeten behöver utföras i framtiden. Dyrare att 
genomföra de extra ledningsarbeten i mindre 
entreprenader.
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0) Inga fastigheter ansluts där 
överföringsledning går fram

• Inga fastigheter kopplas på längs med 
överföringsledningen. 

• Inget verksamhetsområde behöver skapas.
• Markägaren får ett servitutsavtal med delar av 

arbetena. Schaktarbeten utförs vid fler tillfällen
• Inga extra ledningsarbeten och inga LTA-stationer 

installeras i entreprenaden
• Kostnad 0 kr. Innebär inga intäkter i form av 

anslutningsavgifter eller från VA-taxor. Dyrare att 
genomföra de extra ledningsarbeten i mindre 
entreprenader.

• Området blir ej utbyggt och kompletterande 
arbeten behöver utföras i framtiden. Dyrare att 
genomföra de extra ledningsarbeten i mindre 
entreprenader.
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Förslag till beslut

Styrelsen i LVAB föreslås besluta alternativ 1A och ge KF i uppdrag att 
bilda verksamhetsområde för vatten och spillvatten.
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Förslag till utökning av VA-verksamhetsområde för vatten och spillvatten, ej dagvatten, inom Hjortnäsheden - Sunnanäng, Leksand.
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Befintligt VA-verksamhets-område .
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Befintligt VA-verksamhets-område .
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Föreslaget verksamhets-område .
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TJÄNSTEUTLÅTANDE 
Sida 
1(1) 

Datum 
2020-12-14 

Referens 
Dnr 2020/1451    

Revisionen 
 

 
 

 
 

 
  

 

Reglemente för revisionen 

Beskrivning av ärendet 
Kommunrevisionen i Leksand har lämnat förslag till nytt reglemente, vilket 
föreslås ersätta det nu gällande från år 2007.  
Förslaget är utarbetat från ett underlag från Sveriges kommuner och regioner 
(SKR) och har tagit hänsyn till de förändringar som införts i och med den 
nya kommunallagen från år 2018. 
I reglementet regleras bland annat revisorernas antal och organisation, rollen 
för sakkunniga biträden, revisorernas ekonomi och förvaltning samt 
revisorernas kontakter med fullmäktige och fullmäktiges presidium. 

Förslag till beslut i kommunfullmäktige 
1. Anta reglemente för revisonen i Leksands kommun, i enlighet med 

förslaget. 
2. Reglementet ska gälla från 1 mars 2021, då motsvarande reglemente 

antaget av KF 2006-11-27, § 21, upphör att gälla. 

Ange vilket beslutsunderlag som ska skickas med till politiken 
Förslag till reglemente för revisionen 
Tjänsteutlåtande, daterat 2020-12-14 

Slutligt beslut skickas till 
Revisionen och dess biträde 
Administrativ service 
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Reglemente för revisorerna i Leksands kommun  

 

Revisorernas uppdrag och formella reglering 

§1 Roll och uppdrag  

Revisorerna och de sakkunniga som dessa anlitar (revisionen) är fullmäktiges och ytterst 
medborgarnas demokratiska instrument för granskning och kontroll av den verksamhet som 
bedrivs i styrelser, nämnder, fullmäktigeberedningar och företag. Revisionen fyller en viktig 
funktion i den lokala självstyrelsen. Granskningen bidrar till legitimitet och förtroende åt 
verksamheten, samtidigt som den kan synliggöra och förmedla väsentlig och nödvändig kritik. 
Granskningen kan också generera bidrag till förbättring och utveckling. 

Den övergripande revisionsuppgiften är att granska om verksamheten följer och uppnår 
fullmäktiges beslut och mål, att detta sker inom givna ekonomiska ramar och andra 
förutsättningar samt med en tillräcklig styrning och kontroll. 
Revisorerna har också uppgiften att granska verksamheten i kommunens företag, genom de 
lekmannarevisorer och revisorer som fullmäktige utser i företagen.   

Att vara revisor är ett förtroendeuppdrag vars syfte är att med oberoende, saklighet och 
integritet främja, granska och bedöma verksamheten. 

Revisorerna lämnar varje år en revisionsberättelse till fullmäktige. I revisionsberättelsen 
redogör revisorerna för resultatet av sin granskning och lämnar ett särskilt utlåtande om de 
tillstyrker att ansvarsfrihet ska beviljas eller nekas. Revisorerna kan också rikta anmärkningar 
i sin revisionsberättelse. På motsvarande sätt rapporterar lekmannarevisorer och revisorer i 
företagen – med granskningsrapporter och revisionsberättelser. 

§2 Formell reglering  

För revisionsverksamheten gäller bestämmelser i lag, god revisionssed, detta reglemente samt 
utfärdade ägardirektiv för kommunens företag. 

Den kommunala revisionen regleras i kommunallagen, främst kapitel 12. 
Lekmannarevisionen regleras i aktiebolagslagen, kapitel 10. Regler för revision finns också i 
lagstiftning för andra företagsformer t ex stiftelselagen. 

Förbundsordningen i kommunalförbund och regionförbund ger de grundläggande 
förutsättningarna i det aktuella förbundet. 

God revisionssed i kommunal verksamhet är de föredömliga och goda principer, 
förhållningssätt och tillvägagångssätt som är allmänt vedertagna när kommunal revision 
utförs. God revisionssed i kommunal verksamhet utgår från den kommunala sektorns 
förhållanden. Revisionsarbetet i kommunen ska bedrivas med utgångspunkt från den goda sed 
som senast är uttolkad och uttryckt i skriften ”God revisionssed i kommunal verksamhet” 
(Sveriges Kommuner och Regioner). 

När revisorerna beslutar om sin förvaltning och om jäv gäller i tillämpliga delar också 
regelverket för beslutsfattande mm i kommunallagen och kommunens reglementen.  
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Revisorerna verkar i övrigt under den lagstiftning som gäller i offentlig verksamhet – 
tryckfrihetsförordning, offentlighets- och sekretesslag, förvaltningslag, 
dataskyddsförordningen, lagen om offentlig upphandling m fl. Revisorerna har också att följa 
kommunövergripande riktlinjer från fullmäktige. 

Revisionen granskar verksamhet som i sin tur är reglerad i speciallagstiftning, som 
revisorerna behöver vara orienterade om, för insikt om hur dessa styr och påverkar de organ 
som revisorerna granskar.  

Revisorernas antal och organisation  

§3 Antal revisorer  

Kommunen har fem revisorer som efter allmänna val utses av fullmäktige för en 
mandatperiod.  

Om en revisor avgår eller uppdraget på något sätt upphör under mandatperioden förrättar 
fullmäktige fyllnadsval så snart som möjligt.  

§4 Organisation  

Revisorerna arbetar med hela granskningsuppdraget i en samlad revision. 

§5 Lekmannarevisorer/revisorer i kommunens företag  

Bland kommunens revisorer utser fullmäktige lekmannarevisorer och suppleanter till 
kommunens aktiebolag och revisorerna med suppleanter i kommunala stiftelser i det antal 
som fastställs för varje enskilt företag.  

§6 Ordförande  

Fullmäktige väljer för den tid som fullmäktige bestämmer en ordförande och en vice 
ordförande. Uppdraget är att vara ordförande och leda gemensamma sammankomster och 
sammanträden.  

§7 Uppdragstid  

Fullmäktige väljer revisorerna för en mandatperiod. Uppdraget är slutfört när revisorerna 
under det femte året efter valet har avslutat granskningen av det fjärde årets verksamhet och 
avlämnat revisionsberättelsen. Det första året i mandatperioden inleds med dubbla grupper 
revisorer. 

Tillkommande uppdrag  

§8 Tillkommande uppdrag  

Utöver lagstadgade uppdrag svarar revisorerna för granskningen av till kommunen lämnade 
donationsstiftelser. 

Revisorernas sakkunniga biträden  

§9 Sakkunniga biträden  

Revisorerna och lekmannarevisorerna anlitar själva sakkunniga till sin granskning i den 
omfattning som behövs för att fullgöra granskningen enligt god revisionssed.  
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Vid upphandling tillämpas kommunens riktlinjer för upphandlingar. Revisorerna och 
lekmannarevisorerna beslutar själva om upphandling. 

10§ Sakkunnigas rätt till upplysningar   

Bestämmelserna i kommunallagen (aktiebolagslagen och stiftelselagen) om revisorernas rätt 
till upplysningar gäller också de sakkunniga som biträder revisorerna och 
lekmannarevisorerna. 

Revisorernas ekonomi och förvaltning 

11§ Beredning av revisorernas budget  

Fullmäktiges presidium upprättar förslag till budget för revisorernas verksamhet. 
Revisorerna gör framställning om budgetanslag till presidiet i den ordning som presidiet 
lägger fast. 

12§ Lekmannarevisorernas budget 

Respektive företag svarar för kostnaderna för lekmannarevisionen i aktiebolagen. Revisorerna 
svarar för kostnaderna för revisionen av stiftelser.  

13§ Revisorernas förvaltningsbeslut 

För att besluta i ärenden om sin förvaltning och om jäv sammanträder revisorerna enligt de 
regler som gäller för en kommunal nämnd.  

14§ Granskning av revisorernas ekonomi och förvaltning 

Revisorernas räkenskaper och förvaltning granskas av den/de som fullmäktiges presidium 
utser. Revisorerna lämnar de upplysningar och material som begärs för denna granskning. 

Revisorernas sammankomster och sammanträden 

15§ Revisorernas sammankomster och sammanträden 

Ordföranden kallar revisorerna till sammankomster i granskningsarbetet och till 
sammanträden i ärenden om sin förvaltning och om jäv. Kallelsen anger tid och plats för 
mötet, den kan ske skriftligt eller elektroniskt. 
Revisor får kalla även sakkunniga och andra experter samt förtroendevalda i 
fullmäktigeberedningar och nämnder till dessa sammankomster. 

Revisor får om särskilda skäl föreligger delta i sammankomst eller sammanträde på distans. 
Revisor som önskar delta på distans anmäler detta till ordföranden som avgör om så är 
möjligt. Deltagande på distans kan endast ske om det finns ljud- och bildöverföring i realtid 
och på ett sådant sätt att alla närvarande kan se och höra varandra på lika villkor. 

16§ Minnesanteckningar 

Minnesanteckningar ska föras vid revisorernas sammankomster i granskningsarbetet. 
Ordföranden ansvarar för att anteckningar upprättas. 

17§ Protokoll  
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De beslut som revisorerna fattar om sin förvaltning och om jäv ska tas upp i protokoll. 
Ordföranden ansvarar för att protokoll upprättas. 

Protokollet justeras av ordföranden och ytterligare en revisor. Revisorerna kan besluta att en 
paragraf i protokollet ska justeras omedelbart. Paragrafen ska redovisas skriftligt innan 
revisorerna justerar den. 

18§ Skrivelse från revisorerna 

En skrivelse (eller motsvarande) i revisorernas namn i granskningsarbetet fordrar att alla 
revisorer är eniga om innehållet. Skrivelsen ska undertecknas av den/de som revisorerna utser. 

Revisorerna och fullmäktige  

19§ Revisorerna och fullmäktiges presidium 

Revisorerna och fullmäktiges presidium har regelbundna överläggningar, minst två gånger 
varje år.  

20§ Revisorerna och fullmäktige 

Revisorerna närvarar vid fullmäktiges möten för att på fullmäktiges eller revisorernas initiativ 
informera om revisionen samt svara på frågor. 

I ärenden som avser och berör revision har revisorerna rätt att yttra sig till och i fullmäktige. 

21§ Revisorernas initiativrätt och obligatorisk rapportering 

Revisorerna kan initiera ärende i fullmäktige med anledning av sin granskning och om sin 
förvaltning, när de bedömer att så behövs. Fullmäktiges ordförande svarar för att sådana 
ärenden tas upp till behandling, så snart som möjligt, efter att beredning har skett.  

Revisorerna kan initiera ärende i nämnder och styrelser med anledning av sin granskning, när 
de bedömer att så behövs. Styrelsens/nämndens ordförande svarar för att sådana ärenden tas 
upp till behandling så snart som möjligt. 

Revisorerna rapporterar till ansvarig styrelse/nämnd om de i sin granskning funnit misstanke 
om brott av förmögenhetsrättslig karaktär eller att allmän förvaltningsdomstols avgörande har 
åsidosatts. Om berörd styrelse/nämnd inte vidtar tillfredsställande åtgärder med anledning 
därav rapporterar revisorerna till fullmäktige. Fullmäktiges ordförande svarar för att sådana 
ärenden tas upp till behandling, så snart som möjligt, efter att beredning har skett. 

Revisorernas rapportering  

22§ Löpande rapportering i fullmäktige  

Revisionens granskningar behandlas löpande av fullmäktige. Fullmäktige beslutar om när svar 
ska vara inkomna samt tar ställning till om dessa är tillräckliga. Detta uppfyller även kravet i 
kommunallagen att de sakkunnigas rapporter ska fogas till revisionsberättelsen. I 
revisionsberättelsen förtecknas de rapporter som förmedlats till fullmäktige och som formellt 
hör till revisionsberättelsen. 

23§ Uttalande om delårsrapport 
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Revisorernas utlåtande om måluppfyllelse i samband med delårsrapport lämnas till 
fullmäktige senast tre veckor efter det att styrelsen överlämnat delårsrapporten till revisorerna. 

24§ Revisionsberättelse  

Revisionsberättelsen lämnas till fullmäktige senast fyra veckor efter det att styrelsen 
överlämnat årsredovisningen till fullmäktige och revisorerna. 

25§ Granskningsrapporter 

Lekmannarevisorernas granskningsrapporter ska lämnas till fullmäktige vid den tidpunkt som 
fullmäktige bestämmer. 

Revisorerna är personuppgiftsansvariga  

26§ Personuppgiftsansvar 

Revisorerna är personuppgiftsansvariga och utser dataskyddsombud. 

Revisorernas arkiv  

27§ Revisorernas arkiv 

För vården av revisorernas arkiv gäller bestämmelserna i arkivlagen och i av fullmäktige 
fastställt arkivreglemente. 

Reglementets giltighet  

28§ Reglementets giltighet 

Reglementet gäller från … till dess fullmäktige fattar annat beslut.
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Kommunstyrelsens delegeringsordning 

Beskrivning av ärendet 
I kommunallagen (2017:725, KL, finns bestämmelser om att delegera rätten 
att besluta. Kommunstyrelsen eller annan nämnd får uppdra åt presidiet, ett 
utskott, en ledamot eller ersättare att besluta på nämndens vägnar i ett visst 
ärende eller en viss grupp av ärenden. Den får även uppdra åt en anställd att 
besluta. 
Delegering av beslutanderätt i ärenden kan göras genom särskilda beslut, 
men för återkommande ärenden antar kommunstyrelsen ett styrdokument 
kallat delegeringsordning som anger i vilka ärenden beslutanderätten 
generellt delegeras och med vilka begränsningar som detta sker. I avsaknad 
av en delegeringsordning eller mängder av särskilda beslut skulle annars 
väldigt många beslut som handläggs i kommunstyrelsens förvaltning behöva 
fattas av kommunstyrelsen. Förutom sådana begräsningar som anges i 
delegeringsordningen innehåller även kommunallagen begräsningar i 
möjligheten att delegera beslutanderätten. Detta avser bland annat ärenden 
som avser verksamhetens mål, inriktning, omfattning eller kvalitet samt 
yttranden med anledning av att beslut av nämnden i dess helhet överklagats 
(jfr. 6 kap. 37-38 §§ KL). 
Kommunstyrelsen har idag en delegeringsordning, antagen den 26 augusti 
2013, 119 §, som delegerar beslutanderätten i olika ärenden till 
kommunstyrelsens ordförande, kommundirektören, olika utskott och 
anställda. 
I detta ärende föreslås en ny delegeringsordning för kommunstyrelsen. Detta 
görs med anledning av ett allmänt, redaktionellt ändringsbehov samt även 
med anledning av organisationsförändringar som genomförts.  

Bedömning 

Behovet av en ny delegeringsordning 
Nuvarande delegeringsordning består av ett grunddokument med allmänna 
bestämmelser kring delegering av ärenden samt delegering till 
kommunstyrelsens utskott, kommunstyrelsens ordförande och till 
kommundirektören. I en bilaga anges ärenden med delegering till tjänstemän 
i kommunstyrelsens förvaltning. Med tiden har bilagan framstått som en 
separat delegeringsordning, trots att de i grunden måste läsas ihop. De 
grundläggande förutsättningarna för delegering gäller naturligtvis även 
sådana ärenden som delegerats till anställda. De ärendetyper som normalt 
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sett hanteras av anställda kan och ska lyftas politiskt om det är ärenden av 
mer principiell karaktär.  

Delegeringsordningen behöver ändras utifrån de organisationsförändringar 
genomförts både inom förvaltningen (KF 2019-12-19, § 53) och inom 
kommunstyrelsens utskott (KS 2020-11-09, § 107. Namnen på utskotten 
behöver bytas ut på alla platser som de förekommer och ärendetyper flyttas. 
Det har även funnits andra redaktionella brister i delegeringsordningen i stort 
som behöver åtgärdas. Förutom den ovan nämnda uppdelningen av dagens 
delegeringsordning behöver även numrering och hänvisningar uppdateras för 
att nå bättre översiktlighet och för att lagstiftning ändrats.  

Förslaget till ny delegeringsordning 

I förslaget är delegeringsordningen uppbyggd kring en grunddel som rör 
delegeringen till utskotten, till ordföranden i kommunstyrelsen och utskotten, 
till kommundirektören samt i ärenden som är gemensamma för 
kommunstyrelsens förvaltning (exempelvis HR- it- och ekonomifrågor). 
Därutöver finns två bilagor med ärenden som specifikt hanteras i 
samhällsutvecklingssektor och utbildningssektorn. Om sociala sektorn kan 
särskilt nämnas att många beslutsärenden ingår i individnämndens 
delegeringsordning, som är en fråga för den nämnden och är utanför detta 
ärende. 

Sammantaget är ändringarna enligt ovan så pass många att det är bättre att 
anta en ny delegeringsordning, som ersätter den tidigare, än att genomföra 
ändringar i nuvarande. Till huvuddelen innehåller dock förslaget till ny 
delegeringsordning endast överflyttningar av samma bestämmelser som i den 
nu gällande, men i en ny struktur. Därutöver har sektorerna framfört 
önskemål om att åtgärda andra brister av icke-principiell karaktär. Inga 
ärenden som utskotten idag handlägger, eller rapporter som utskotten ska ta 
del av, flyttas från utskotten genom förslaget. 

I sammanhanget är det också värt att påpeka att delegeringsordningen i sig 
löpande har ett behov av uppdatering, på ett annat sätt än vad exempelvis ett 
reglemente har. En delegeringsordning blir aldrig färdig. För att upprätthålla 
ett ändamålsenligt beslutsfattande i kommunen behöver respektive 
verksamhet för sin del bevaka den lagstiftning som gäller och initiera 
ärenden politiskt för att vid behov revidera delegeringsordningen. Det finns 
rutiner för ändring av delegeringsordningen. Nya interna rutiner har även 
tagits fram och utbildningsinsatser genomförs för att likrikta det sätt som 
beslut som fattas på delegation återrapporteras till kommunstyrelsen.   

Återrapporteringen av fattade delegationsbeslut är viktig av olika skäl. 
Medborgarna ska ha insyn i kommunens beslutsprocesser, beslut ska vinna 
laga kraft och kommunstyrelsen som organ ska också veta vilka beslut som 
fattas på styrelsens vägnar. Ett delegationsbeslut kan inte ändras i efterhand 
av kommunstyrelsen, men genom återrapporteringen ges kommunstyrelsen 
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löpande möjlighet att ta ställning till vilka ärenden och ärendetyper som ska 
delegeras till bl.a. utskott och anställda.  

Ikraftträdande 
I ett parallellt ärende har ett nytt reglemente för kommunstyrelsen samt ett 
dokument avseende kommunstyrelsens utskott föreslagits. Ikraftträdande för 
dessa styrdokument var 1 januari 2021. Ikraftträdande föreslås för nu aktuellt 
styrdokument till 1 februari 2021. 

Finansiering 
I detta ärende hanteras endast berörda styrdokument. Detta kräver ingen 
finansiering och har ingen kostnadseffekt i sig. Att omorganisationer ger 
kostnadseffekter ligger utanför ärendet här.  

Samverkan med fackliga organisationer 
Samverkan med fackliga organisationer görs inom ramarna för 
omorganisationer. Det är dock inte i sig aktuellt för frågan om ny 
delegeringsordning. 

Förslag till beslut i kommunstyrelsen 
1. Anta kommunstyrelsens delegeringsordning med därtill hörande bilagor, 

i enlighet med förslaget. 
2. Delegeringsordningen enligt första punkten ska tillämpas från 1 februari 

2021, då kommunstyrelsens delegeringsordning, antagen den 26 augusti 
2013, § 119, med därtill hörande bilaga, upphör att gälla. 

3. Vidaredelegationer med stöd av kommunstyrelsens äldre 
delegationsordning ska fortsatt gälla som vidaredelegationer till 
delegeringsordningen enligt första punkten. 

Ange vilket beslutsunderlag som ska skickas med till politiken 
Tjänsteutlåtande daterat 2020-10-05 
Förslag till delegeringsordning för kommunstyrelsen med följande bilagor 

- Bilaga 1. Delegation till anställda för ärenden inom 
utbildningssektorn.                  

- Bilaga 2. Delegation till anställda för ärenden inom sektor 
samhällsutveckling.                                 

Slutligt beslut expedieras (skickas) till 
Kommundirektör 
Samtliga sektorchefer 
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Delegeringsordning för kommunstyrelsen i Leksands kommun  

1 kap. Inledande bestämmelser 
1 §  Detta styrdokument innehåller bestämmelser om delegering av beslutanderätt i 
ärenden och grupper av ärenden i enlighet med kommunallagen (2017:725) och annan 
lagstiftning inom kommunstyrelsen i Leksands kommuns verksamhetsområde. 
Bestämmelser gäller delegering till utskott, presidium, ordföranden och anställda i 
kommunen. 
2 § I denna delegeringsordning anges i 2 kap. allmänna bestämmelser om delegering 
som är tillämpliga för samtliga övriga kapitel.  
3 § Kommunstyrelsen ska enligt reglementet för kommunstyrelsen Leksands kommun 
ha fyra utskott.  
 Beslutanderätt i ärenden för respektive utskott enligt denna delegeringsordning anges 
i följande kapitel 

- 3 kap. Allmänna utskottet 
- 4 kap. Utbildningsutskottet 
- 5 kap. Samhällsbyggnadsutskottet 
- 6 kap. Sociala utskottet 

4 § Särskilda bestämmelser om delegation till ordföranden i kommunstyrelsen anges i 
7 kap. 
5 § Särskilda bestämmelser om delegation till kommundirektören anges i 8 kap. 
6 § För allmänna ärenden inom kommunstyrelsens verksamhetsområde anges 
delegation till anställda i 9 kap. i detta styrdokument. Dessa bestämmelser gäller i 
tillämpliga delar samtliga sektorer.  
 För delegation av beslutanderätt i särskilda ärenden inom de respektive sektorerna 
samhällsbyggnad och utbildningssektorn ges beslutanderätt i enlighet med vad som 
följer av följande bilagor: 

- Bilaga 1. Delegation till anställda för ärenden inom utbildningssektorn. 
- Bilaga 2. Delegation till anställda för ärenden inom samhällsutvecklingssektorn 

2 kap. Allmänt om delegation 
1 § Allmänna förutsättningar för delegering av ärenden finns i 6 kap. 37-41 §§ 
kommunallagen. 
2 § Delegerad beslutanderätt är begränsad till det egna ansvarsområdet och får inte 
utnyttjas i frågor som innefattar principiella ställningstaganden eller är av annars större 
vikt. I sådana frågor är beslutanderätten förbehållen kommunstyrelsen.  
3 § Beslut fattade på delegation ska anmälas till kommunstyrelsen enligt de anvisningar 
som lämnas av sektor verksamhetsstöd. Anmälan bör ske till nästkommande 
kommunstyrelsesamsmanträde.  
4 § Om en ärendetyp har delegerats till anställda gäller delegationen av beslutanderätt 
också överordnad chef samt det utskott som i övrigt har beredningsansvar för 
ärendetypen.    
5 § I de fall flera funktioner anges som delegater är beslutanderätten var och en för sig. 
Anställda kan inte fatta beslut i grupp.  
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3 kap. Allmänna utskottet 
1 § Till allmänna utskottet delegeras rätt att besluta och ges rätten att utfärda direktiv i 
ärenden enligt följande: 

Allmänt 
1. Föreslå och följa upp internkontrollplaner inom eget ansvarsområde enligt kommun-

styrelsens anvisningar. 
2. Beslut om polisanmälan angående brott mot den egna verksamheten. 

Ekonomifrågor 
1. Besluta i ekonomifrågor som inte är av principiell beskaffenhet eller större vikt. 
2. Fortlöpande följa utvecklingen i kommunens ekonomifrågor och ge direktiv för 

kommunens agerande i dessa frågor. 
3. Bevakning av kommunens rätt samt på kommunens vägnar träffa överenskommelse 

om betalning av fordran, anta ackord, ingå förlikning eller sluta avtal på mellan tre 
och tio prisbasbelopp. 

HR-frågor 
1. Fastställa riktlinjer och policys för kommunens gemensamma övergripande 

personalpolitik.  
2. Lämna uppdrag som avses i lagen om kommunala befogenheter 6 kap. 3 § med 

undantag för vad som överlämnats till HR-chefen.  
3. Fatta beslut om anställning av och ledighet för kommundirektören över tre månader.  
4. Besluta i generella ärenden rörande pensioner, avgångsvederlag och försäkringar för 

kommunens personal. 
5. Beslut avseende individuella avgångsvederlag och pensionslösningar överstigande 

två år. För kortare perioder, se 9 kap. detta styrdokument.)  
6. Besluta om förhandlingsramar och direktiv avseende lönerevision i budget.   
7. Tolkning av arvodesbestämmelser.  
I beslut enligt punkterna 1-7 ovan får endast utskottets ordinarie ledamöter delta. 

Organisationsfrågor 
1. Utveckla nya styr- och organisationsformer samt initiera och driva olika 

rationaliseringsprojekt gällande övergripande verksamheter.  
2. Beslut om organisations- och driftsfrågor av mindre omfattning som bara berör den 

egna sektorn beslutas av sektorchef. Här avses frågor som berör ett mindre antal 
anställda och som ryms inom budget. 
Beslut om organisations- och driftsfrågor av mindre omfattning som bara berör flera 
sektorer beslutas av kommundirektören. Här avses frågor som berör ett mindre antal 
anställda och som ryms inom budget.  
Kommunfullmäktige beslutar om organisations- och driftsfrågor av ekonomisk 
betydelse eller av principiell beskaffenhet. 

Fastighetsfrågor 
1. Genom avtal eller tillämpning av bestämmelserna i lag eller annan författning inom 

kommunstyrelsens verksamhetsområde tillförsäkra kommunen rätt till servitut, 
ledningsrätt eller nyttjanderätt i tillhörig fastighet som tillhör kommunen och 
medverka till ändring eller upphävande av sålunda tillkommen rätt över 10 år.  
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2. Genom avtal eller tillämpning av bestämmelserna i lag eller annan författning inom 
kommunstyrelsens verksamhetsområde tillförsäkra kommunen rätt till servitut, 
ledningsrätt eller nyttjanderätt i annan tillhörig fastighet och medverka till ändring 
eller upphävande av sålunda tillkommen rätt över 10 år.  

3. Genom avtal eller tillämpning av bestämmelserna i lag eller annan författning 
belasta kommunens mark med servitut, ledningsrätt eller nyttjanderätt för ledning, 
rätt till väg eller anläggning enligt lagakraftvunnen detaljplan, beviljat bygglov eller 
om åtgärden är av begränsad omfattning och medverka till ändring eller upphävning 
av sålunda tillkommen rätt utom såvitt avser elektrisk högspänningsledning ovan 
jord över 10 år.  

Upphandling  
1. Beslut om att inleda ett upphandlingsförfarande vad avser frågor av större vikt eller 

principiell beskaffenhet. I övrigt ligger dessa frågor inom 
tjänstemannaorganisationen. 

2. Beslut om att antaga leverantör fattas av kommundirektören. Allmänna utskottet har 
dock möjlighet att besluta att inkomna anbud ska presenteras för utskottet innan 
kommundirektören fattar beslut.   

Framtids- och utvecklingsfrågor m.m. 
1. Utfärda direktiv för kommunens agerande i  

- framtids- och utvecklingsfrågor 
- frågor på samhällsarenan  
- EU/Omvärldsfrågor/internationella kontakter 
- regionsamverkan 
- turistfrågor 

Bibliotek och kultur 
1. Fortlöpande följa utvecklingen i biblioteks- och kulturfrågor och ge direktiv för 

kommunens agerande i dessa frågor. 

Bolagsfrågor 
1. Fortlöpande följa utvecklingen i kommunens bolag och bereda dessa frågor för 

beslut i kommunstyrelsen alternativt kommunfullmäktige. 

Näringslivsfrågor 
1. Fortlöpande följa utvecklingen inom kommunens näringsliv och ge direktiv för 

kommunens agerande i dessa frågor. 

Föreningslivs- och fritidsfrågor 
1. Fortlöpande följa utvecklingen i förenings- och fritidsfrågor och ge direktiv för 

kommunens agerande i dessa frågor. 

Arbetsmarknadsfrågor 
1. Fortlöpande följa utvecklingen i kommunens arbetsmarknadsfrågor och ge direktiv 

för kommunens agerande i dessa frågor. 

Säkerhetsfrågor 
1. Fortlöpande följa utvecklingen i kommunens säkerhetsfrågor och ge direktiv för 

kommunens agerande i dessa frågor. 
2. Frågor om säkerhet och beredskap av principiell betydelse, stor vikt eller 

myndighetskrav på politisk behandling. 
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Informationsfrågor 
1. Fortlöpande följa utvecklingen i kommunens informationsfrågor och ge direktiv för 

kommunens agerande i dessa frågor. 

Folkhälsa 
1. Fortlöpande följa utvecklingen i folkhälsofrågor och ge direktiv för kommunens 

agerande i dessa frågor. 

Avtal 
1. Avtal som inte är av principiell betydelse eller av större vikt kan delegeras till 

kommundirektör, sektorchef eller avdelningschef inom sitt ansvarsområde.  

Övrigt 
1. Övriga ledningsfrågor som inte skall beslutas av annat utskott.  
2. Yttranden över remisser eller till tillsynsmyndighet inom kommunstyrelsens 

verksamhetsområde som inte innefattar principiella ställningstaganden eller är av 
annars större vikt  

3. Företräda kommunstyrelsen i domstolsärenden eller motsvarande i där ärenden där 
utskottets beslut är föremål för prövning.  

4. Yttranden över remisser inom kommunstyrelsens verksamhetsområde som inte är av 
principiell beskaffenhet eller annars av större vikt.  

5. I sådana mål och ärenden i vilka det ankommer på kommunstyrelsen att föra 
kommunens talan, på kommunens vägnar träffa överenskommelse om betalning av 
fordran, anta ackord, ingå förlikning eller sluta annat avtal upp till 20 basbelopp.  

6. Representationer och uppvaktningar utöver vad kommunstyrelsens ordförande (två 
prisbasbelopp) och kommundirektören (ett prisbasbelopp) har rätt att besluta om.  

7. Föreslå och följa upp internkontrollplaner inom eget ansvarsområde enligt 
kommunstyrelsens anvisningar. 

8. Andra frågor som till sin art och betydelse är jämförliga med ovan angivna.  

Ordförande i allmänna utskottet 
1.  Beviljande av förtroendevaldas deltagande i kurser, konferenser och dylikt.  

4. kap Utbildningsutskottet 
1 § Till utbildningsutskottet delegeras rätt att besluta och ges rätten att utfärda direktiv i 
ärenden enligt följande: 

Allmänt 
1. Föreslå och följa upp internkontrollplaner inom eget ansvarsområde enligt kommun-

styrelsens anvisningar. 
2. Beslut om polisanmälan angående brott mot den egna verksamheten 

Skollagen (SL) m.m. 
1. Yttrande avseende godkännande av enskild förskola, förskoleklass, grundskola, 

grundsärskola, gymnasiesärskola och fritidshem (SL 2 kap. 5 §) 

Kvalitet och inflytande 
1. Inrätta lokala styrelser (SL 4 kap. 15 §) 
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Trygghet och studiero 
1. Avstängning i de frivilliga skolformerna (SL 5 kap. 17§) 
2. Avstängning från viss utbildning med praktiska inslag (SL 5 kap. 19 §) 
3. Avstängning från viss utbildning med praktiska inslag, avstängningens längd (SL 5 

kap. 20§) 

Skolplikt och rätt till utbildning 
1. Föreläggande av vite (SL 7 kap. 23§) 
2. Utlandsvistelse och skolplikt (SL 7 kap. 2 §) 

Förskola 
1. Interkommunal ersättning, beslut om bidragets storlek kommunal verksamhet (SL 8 

kap. 17 §) 
2. Beslut om bidragets storlek till fristående förskola (SL 8 kap. 21 §) 
3. Yttrande avseende godkännande av enskild förskola, fristående fritidshem och 

annan pedagogisk omsorg (SL 2 kap 5 §) 

Förskoleklass 
1. Interkommunal ersättning beslut om bidragets storlek, kommunal verksamhet (SL 9 

kap. 16§)  
2. Beslut om bidragets storlek, fristående verksamhet (SL 9 kap. 19 §) 

Grundskola 
1. Beslut om bidragets storlek annan kommun. Interkommunal ersättning (SL 10 kap. 

34 §) 
2. Bidragets storlek, fristående skola (SL 10 kap. 37§) 

Grundsärskola 
1. Beslut om bidragets storlek annan kommun. Interkommunal ersättning (SL 11 kap. 

33§) 
2. Bidragets storlek, fristående grundsärskola (SL 11 kap. 36 §) 

Fritidshem 
1. Interkommunal ersättning och bidragets storlek (SL 14 kap. 10§) 
2. Bidragets storlek, fristående fritidshem (SL 14 kap. 15-16§§) 

Utbildning på nationella program i gymnasieskolan 
1. Utbildningens längd (SL 16 kap. 15 §) 
2. Skyldighet att erbjuda utbildning (SL 16 kap. 42 §) 
3. Interkommunal ersättning, bidragets storlek (SL 16 kap. 51-55§§) 
4. Bidrag från hemkommunen (SL 16 kap. 52 §) 

Utbildning på introduktionsprogram i gymnasieskolan 
1. Interkommunal ersättning (SL 17 kap. 23§) 
2. Vidareutbildning i form av ett fjärde tekniskt år (SL 17a 2 §) 

Särskilda utbildningsformer 
1. Bidrag internationell skola på grundskolenivå (SL 24 kap. 5 §) 
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2. Bidrag internationell skola på gymnasienivå (SL 24 kap. 6a §) 

Annan pedagogisk verksamhet 
1. Beslut om rätt bidrag förskola och fritidshem (SL 25 kap. 10 §) 
2. Beslut om rätt bidrag öppen fritidsverksamhet (SL 25 kap. 15 §) 

Tillsyn, statlig kvalitetsgranskning och nationell uppföljning och utvärdering  
1. Återkallande av enskild förskola, fritidshem och annan pedagogisk omsorg (SL 26 

kap. 13-16 §§) 

Gymnasieförordningen 
1. Nya kurser (GymnF 1 kap. 6 §) 

Övrigt 
1. Start av nya verksamhetsformer inom utskottets område  
2. Yttranden över remisser eller yttranden till tillsynsmyndighet inom utskottets 

verksamhetsområde som inte innefattar principiella ställningstaganden eller är av 
annars större vikt. Delegation till anställda kan även finnas i bilaga 1-2. 

3. Företräda kommunstyrelsen i domstolsärenden eller motsvarande i ärenden där 
utskottets beslut är föremål för prövning.  

4. Tolkning av gällande regler för avgifter och taxa inom förskola/pedagogisk 
omsorg/skolbarnomsorg 

5. Yttranden begränsade till utskottets verksamhetsområde  
6. Ändring av programstruktur inom gymnasieskolan 
7. Riktlinjer för inackordering 
8. Lokal bilaga för skolskjutsreglemente, inkl. avgifter som saknar 

kommunalekonomisk betydelse och inte heller är av principiell vikt. 
9. Entreprenad enligt SL 23 kap. 1 § 
10. Samverkan enligt SL 23 kap. 8 § 

Ordförande i utbildningsutskottet 
1.  Beviljande av förtroendevaldas deltagande i kurser, konferenser och dylikt.  

5 kap. Samhällsbyggnadsutskottet 
1 § Till samhällsbyggnadsutskottet delegeras rätt att besluta och ges rätten att utfärda 
direktiv i ärenden enligt följande: 

Allmänt 
1. Föreslå och följa upp internkontrollplaner inom eget ansvarsområde enligt 

kommunstyrelsens anvisningar. 
2. Beslut om polisanmälan angående brott mot den egna verksamheten. 
3. Ansöka hos mark- och miljödomstol respektive förvaltningsrätt om utdömande av 

vite, enligt 21 kap. 1 § tredje stycket 8 miljöbalken respektive 6 § viteslagen. 

Alkohollagen och tobakslagen 
4. Beslut i ärenden om stadigvarande serveringstillstånd till allmänheten (8 kap. 2 § 

alkohollagen) 
5. Beslut om stadigvarande serveringstillstånd till slutna sällskap. (8 kap. 2 § 

alkohollagen) 
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6. Beslut om stadigvarande serveringstillstånd till cateringverksamhet för slutna 
sällskap. (8 kap. 4 § alkohollagen) 

7. Beslut om serveringstillstånd för gemensamt serveringsutrymme (8 kap. 14 § 
alkohollagen) 

8. Beslut om särskilt tillstånd för provsmakning vid arrangemang (8 kap. 6 § 
alkohollagen) 

9. Beslut om särskilt tillstånd för provsmakning vid tillverkningsställe (8 kap. 7 § 
alkohollagen) 

10. Beslut om utvidgning av serveringstillstånd till att även gälla uteservering (8 kap. 
2 § alkohollagen)  

11. Beslut om förbud eller inskränkning av försäljning av alkoholdrycker för visst 
tillfälle (alkohollagen 3 kap. 10 § 2 st.) 

12. Beslut om att meddela tillståndsinnehavare erinran (alkohollagen 9 kap. 17 §) 
13. Beslut att meddela tillståndsinnehavare varning (alkohollagen 9 kap. 17 §) 
14. Beslut om återkallelse av serveringstillstånd (9 kap. 18 § alkohollagen) 
15. Beslut om att meddela varning vid försäljning av folköl (alkohollagen 9 kap. 19 §) 
16. Beslut om att förbjuda detaljhandel av öl eller servering av öl (alkohollagen 9 kap. 

19 §) 

Lagen om tobak och liknande produkter 
1. Beslut om att meddela en tillståndshavare en varning (7 kap. 11 § lagen om tobak 

och liknande produkter. 
2. Beslut om föreläggande, vite och försäljningsförbud (7 kap. 9, 10, 11 §§ lagen om 

tobak och liknande produkter) 
3. Beslut om föreläggande, förbud eller varning, elektroniska cigaretter och 

påfyllnadsbehållare (7 kap. 12, 13 §§ lagen om tobak och liknande produkter)  

Plan- och byggfrågor 
1. Besluta om miljöbedömningar och miljökonsekvensbeskrivningar av planer och 

program (MB 6 kap. 11-12 §§) 
2. Beslut i ärende om dispens från strandskyddsbestämmelserna (MB 7 kap. 18c §).  
3. Besluta om planer eller program medför betydande miljöpåverkan (PBL 5 kap. 18 §) 
4. Avge yttrande till länsstyrelsen i fråga om en verksamhet eller åtgärd kan antas 

medföra betydande miljöpåverkan (PBL 6 kap. 4 §) 
5. Avge yttrande till verksamhetsutövare med anledning av utökat samråd med 

miljökonsekvensbedömning (MB 6 kap. 5§) 
6. Avge yttrande över miljökonsekvensbeskrivning som inte kungörs tillsammans med 

ansökan i ett mål eller ärende (MB6 kap. 8 §, och förordningen om 
miljökonsekvensbeskrivningar 7§). 

7. Beslut om planbesked, i de fall åtgärden överensstämmer med aktuell översikstplan, 
enligt PBL 5 kap. 2, 5 §§ 

8. Beslut om samråd och granskning av detaljplan områdesbestämmelser, enligt 4 kap. 
6 § 

9. Prövning av förhandsbesked, enligt PBL 9 kap. 17-18 §§ 
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Schemabild över beslut i planärenden 
 

 Beslut om uppdrag 
(t.ex. planbesked för 
detaljplan) 

Samråd 
Granskning 

 

Antagande 

 

Översiktsplan (ÖP) 
Fördjupad ÖP Tematiskt 
tillägg till ÖP 

 

Kommunfullmäktige 

 

Kommunstyrelsen 

 

Kommunfullmäktige 

 

Områdesbestämmelser 

 

Utskott SB 

 

Utskott SB 

 

Kommunstyrelsen 

 

Program för detaljplan 

 

Kommunstyrelsen 

 

Utskott SB 

 

Kommunstyrelsen 

 

Detaljplan som strider mot 
ÖP 

 

Kommunfullmäktige 

 

Utskott SB 

 

Kommunfullmäktige 

 

Detaljplan som överens- 
stämmer med ÖP 

 

Utskott SB 

 

Utskott SB 

 

Kommunstyrelsen 

 

Naturvård 
1. Besluta i ärende om dispens från strandskyddsbestämmelserna (7 kap. 18 § och 31 § 

MB) 

Bostadsanpassning 
1. Beslut enligt bostadsanpassningslagen överstigande tio prisbasbelopp. 
2. Beslut om återbetalning av erhållet bidrag, enligt 17 § lagen om 

bostadspassningsbidrag 
3. Avslag gällande bostadsanpassningsärenden upptill 3 prisbasbelopp 

Övrigt 
1. Yttranden över remisser eller yttranden till tillsynsmyndighet inom utskottets 

verksamhetsområde som inte innefattar principiella ställningstaganden eller är av 
annars större vikt. Delegation till anställda kan även finnas i bilaga 1-2. 

2. Företräda kommunstyrelsen i domstolsärenden eller motsvarande i ärenden där 
utskottets beslut är föremål för prövning.  

Ordförande i samhällsbyggnadsutskottet 
1. Beviljande av förtroendevaldas deltagande i kurser, konferenser och dylikt.  

6 kap. Sociala utskottet  
1 § Till sociala utskottet delegeras beslutanderätt och delegeras rätt att besluta och ges 
rätten att utfärda direktiv i ärenden enligt följande: 

Allmänt 
1. Föreslå och följa upp internkontrollplaner inom eget ansvarsområde enligt 

kommunstyrelsens anvisningar. 
2. Beslut om polisanmälan angående brott mot den egna verksamheten 
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Övrigt 
1. Avvisande av ombud enligt förvaltningslagen. 
2. Yttranden över remisser eller yttranden till tillsynsmyndighet inom utskottets 

verksamhetsområde som inte innefattar principiella ställningstaganden eller är av 
annars större vikt. 

3. Företräda kommunstyrelsen i domstolsärenden eller motsvarande i ärenden där 
utskottets beslut är föremål för prövning. 

Ordförande i sociala utskottet 
1. Beviljande av förtroendevaldas deltagande i kurser, konferenser och dylikt.  

7 kap. Kommunstyrelsens ordförande 
1 § Ordföranden i kommunstyrelsen får besluta i brådskande ärenden utifrån de 
förutsättningar som följer av 6 kap. 39 § kommunallagen. Vid förfall för 
kommunstyrelsens ordförande och under motsvarande förutsättningar får förste vice 
ordförande i kommunstyrelsen fatta beslut i sådana ärenden. 
2 § Till ordföranden i kommunstyrelsen delegeras i övrigt beslutanderätt enligt följande: 
1. Beviljande av förtroendevaldas deltagande i kurser, konferenser och dylikt.  
2. Utseende av delegater att företräda kommunstyrelsen vid kongresser och dylikt till 

vilka kommunen inbjudits att deltaga.  
3. Representation upp till två basbelopp per tillfälle. Vid förfall inträder förste eller 

andre vice ordförande. Därefter inträder kommundirektören och därefter den denne 
beslutar  

4. Nyttjande i enskilda fall av kommunstyrelsens särskilda projektmedel upp till ett 
basbelopp per tillfälle. Vid förfall inträder förste och andre vice ordförande och 
därefter kommundirektören.  

5. Avskrivningar av fordringar inom kommunstyrelsens verksamhetsområde upp till 
fem basbelopp.  

6. Tecknande av borgen för de kommunala bolagen inom av fullmäktige beslutad total 
borgensram och enligt kommunens vid var tid gällande finanspolicy.   

7. Beslut om attesträtter och betalorder för kommundirektören. 
8. Beslut om ledighet för kommundirektören. 
9. Besluta om lönesättning och lönerevisioner för kommundirektören. 
10. Andra ärenden som till sin art och betydelse är jämförliga med ovan angivna.  

8 kap. Kommundirektör  
1 §  Kommundirektören kan att med stöd av denna delegeringsordning fatta beslut om 
vidaredelegering av ärenden som kommundirektören får besluta om enligt detta kapitel.  

Som kommunens högste tjänsteman är kommundirektören också förvaltningschef. 
2 §  Till kommundirektören delegeras beslutanderätt i övrigt enligt följande: 

Allmänt 
1. Tillstånd att använda kommunens officiella vapen.  
2. För egen del eller genom befullmäktigande av ombud att föra kommunens talan 

inför domstol och andra myndigheter samt vid förrättningar av skilda slag inom 
kommunstyrelsens verksamhetsområde samt i övriga mål och ärenden om inte 
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annan nämnd ska göra det på grund av lag eller annan författning. Detta gäller dock 
inte är förbehållna styrelsen enligt 2 kap. 2 § i kommunstyrelsens 
delegeringsordning. 

3. Besluta om beredning av ärenden inom kommunstyrelseförvaltningen. Vid 
kommundirektörens frånvaro inträder administrativ chef. 

4. Besluta om remisser av inkomna ärenden till nämnd/styrelse som är övergripande 
eller berör flera sektorers verksamhet. Vid kommundirektörens frånvaro inträder 
administrative chefen. 

5. Beslut om attesträtter och utanordning inom kommunstyrelseförvaltningen.  
6. Upphandling. Beslut att anta leverantör i frågor av större vikt eller av principiell 

beskaffenhet. Allmänna utskottet kan besluta att inkomna anbud ska presenteras för 
utskottet innan kommundirektören fattar beslut.  

7. Kommundirektören får vid förfall för kommunstyrelsens ordförande på grund av 
sjukdom, bortovaro eller annat hinder ge de direktiv som bedöms nödvändiga för 
främjandet av kommunens intressen och för tillvaratagande av kommunens rätt. 
Angiven befogenhet tillkommer inte vikarie för kommundirektören.  

8. Underhåll och uppdatering av informationshanteringsplan. 

Arbetsmiljö 
1. Arbetsmiljöfrågor som vidaredelegeras till stabschef, sektorchef, avdelningschef och 

enhetschef inom respektive verksamhet.  

Ekonomifrågor   
1. Nedskrivning i bl.a. skuldsaneringsärenden av kommunens fordran upp till högst 

fem basbelopp.    
2. Fastställande av avbetalningsplan och delning av kommunens fordran på 

betalningsansvariga i fall av solidariskt betalningsansvar inom kommunstyrelsens 
verksamhetsområde i bl.a. skuldsaneringsärenden.  

3. Beslut att medge amortering av fordringar upp till högst fem år.   
4. Uppta nya lån och konvertera eller lösa befintliga lån samt förmedla lån till de 

kommunala bolagen inom av fullmäktige beslutade totala låneramar och 
kommunens vid var tid gällande tillämpningsregler. 

5. Placering av kommunens medel enligt kommunens vid vari tid gällande 
tillämpningsregler. 

6. Placering av förvaltade stiftelsers medel enligt vid var tid gällande placeringspolicy 
för förvaltade stiftelser.   

7. I enlighet med kommunens redovisningsreglemente meddela anvisningar för 
budgetarbete, bokslutsarbete, räkenskap.er och medelsförvaltning i övrigt.  

8. Skadeståndsanspråk inom ramen för kommunens självrisk.  
9. Bevakning av kommunens rätt samt på kommunens vägnar träffa överenskommelse 

om betalning av fordran, anta ackord, ingå förlikning eller sluta annat avtal upp till 
högst tre basbelopp.  

10. Avskrivningar i de fall tillgångar saknas. 
11. Leksands kommuns donationsstiftelser. 
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Näringslivsfrågor   
1. Yttrande över ansökan om servicebidrag till butiker i glesbygd.  

 IT-frågor  
1.  Fastställande av IT-standard för Leksands kommun.  
2.  Godkännande av inköp inom IT-området till samtliga förvaltningar utanför IT-
standard eller gällande avtal.  

HR-frågor  
1. Godkännande av central överenskommelse som träffas med stöd av lagen om 

kommunala befogenheter 6 kap. 3 §.  
2. Föra tvisteförhandlingar enligt det kommunala huvudavtalet (KHA) och MBL:s 

regler. (Se även allmänna utskottet, HR-frågor.) 
3. Avgöra tolkning av lag, avtal och andra bestämmelser som berör förhållandet mellan 

kommunen som arbetsgivare och dess arbetstagare i de delar dessa inte är föremål 
för beslut av kommunstyrelse eller allmänna utskottet. 

4. Besluta i ärenden rörande pensioner, avgångsvederlag (sektorchef) (LN) och 
försäkringar för kommunens personal i de delar dessa inte är av principiell betydelse 
eller av större vikt. (Se även allmänna utskottet, HR-frågor) 

5. Samrådsperson vid beslut, utöver lönerevisioner, om lönesättning av nyanställd 
personal överstigande 20% på föregående innehavares lön samt för redan anställd 
personal överstigande 10% på aktuell lön. Samråd sker med personalavdelningen. 

 Fastighetsfrågor   
1. Teckna hyres-, arrende- eller nyttjanderättsavtal i fastighet som tillhör annan för 

högst tio år.  
2. Utarrendering av kommunens mark och uthyrning av bostäder och lokaler i 

kommunens samt upplåtelse av nyttjanderätt i kommunens fastigheter som 
kommunstyrelsen förvaltar för högst tio år.  

3. Upplåtelse av jakträtt och viltvård för högst tio år.  
4. Försäljning av lös egendom för högst tio basbelopp.  
5. Rätt att skänka bort sådan lös egendom som ej är säljbar.  
6. Besiktningar och efterarbeten samt godkännande av utförda arbeten som påkallas av 

besiktningar och liknande förrättningar.  

Stadsbyggnadsfrågor  
7. Ärenden enligt bostadsanpassningslagen upp till högst tio basbelopp.  
8. Ärenden enligt lagen om civilt försvar (avser underhållsbesiktning av skyddsrum)  
9. Ärenden angående gatukostnader enligt kommunstyrelsens direktiv.  
10. Fördelning av tomter, grupphus, och bostadsrätter enligt kommunstyrelsens direktiv.  
11. Förvärv eller överlåtelse av fastighet eller fastighetsdel där förvärvet eller 

överlåtelsen sker för att genomföra fastställd detaljplan upp till högst tio basbelopp.  
12. Förvärv eller överlåtelse av fastighet eller fastighetsdel utanför detaljplanelagt 

område upp till högst fem basbelopp.  
13. Köpehandlingar enligt punkterna ”närmast” ovan undertecknas av avdelningschefen 

med kontrasignation av berörd tjänsteman.  
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14. Genom avtal eller tillämpning av bestämmelserna i lag eller annan författning inom 
kommunstyrelsens verksamhetsområde tillförsäkra kommunen rätt till servitut, 
ledningsrätt eller nyttjanderätt i tillhörig fastighet som tillhör kommunen och 
medverka till ändring eller upphävande av sålunda tillkommen rätt upp till 10 år.  

15. Genom avtal eller tillämpning av bestämmelserna i lag eller annan författning inom 
kommunstyrelsens verksamhetsområde tillförsäkra kommunen rätt till servitut, 
ledningsrätt eller nyttjanderätt i annan tillhörig fastighet och medverka till ändring 
eller upphävande av sålunda tillkommen rätt upp till 10 år.  

16. Genom avtal eller tillämpning av bestämmelserna i lag eller annan författning 
belasta kommunens mark med servitut, ledningsrätt eller nyttjanderätt för ledning, 
rätt till väg eller anläggning enligt lagakraftvunnen detaljplan, beviljat bygglov eller 
om åtgärden är av begränsad omfattning och medverka till ändring eller upphävning 
av sålunda tillkommen rätt utom såvitt avser elektrisk högspänningsledning ovan 
jord upp till 10 år.  

17. Överlåtelse av mark för småhusbebyggelse enligt av fullmäktige fastställda ramar.   

9 kap. Delegation till anställda för allmänna ärenden inom 
kommunstyrelsens ansvarsområde 
1 §  Utöver vad som följer av detta styrdokument och dess bilagor delegeras 
beslutanderätt till anställda inom kommunstyrelsens förvaltningsorganisation i enlighet 
med följande tabell:  

Nr Ärende Delegat Anmärkning 

Offentlighet och sekretess 
1 Beslut om allmänna handlingars 

utlämnande. 
 Beslut om att lämna ut handling 

fattas av den som har handlingen 
i sin vård om inte viss 
befattningshavare enligt 
arbetsledning eller särskilt beslut 
ska göra detta. 

2 Beslut om avslag på begäran om 
utlämnande av allmän handling 
till enskild eller annan 
myndighet samt uppställande av 
förbehåll i samband med 
utlämnande till enskild (2 kap. 
14§ TF) 

Kommundirektör 
Sektorchef 
Administrativ chef  
HR-chef 
Ekonomichef 

Förtecknas av ansvarig hand- 
läggare på särskild delegerings- 
blankett 
 

3 Beslut om avslag vid begäran 
om utlämnande av uppgift. 6 
kap. 4-5 §§ OSL 

Kommundirektör 
Sektorchef Administrativ 
chef 
HR-chef 

 Ekonomichef 

 

4 Beslut att lämna ut uppgifter ur 
personregister till statliga 
myndigheter i forskningssyfte. 
SoL 12 kap. 6§ 

Kommundirektör Förtecknas av ansvarig hand- 
läggare på särskild 
delegeringsblankett 

Brandskydd och säkerhet 
1
  

Arbetsuppgifter med 
det systematiska 
brandskyddsarbetet 

Kommundirektör med rätt 
till vidaredelegation 

 

2 Frågor om elsäkerhet Kommundirektör med rätt 
till vidaredelegation 
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Nr Ärende Delegat Anmärkning 
4 Frågor om säkerhet 

och beredskap, 
utöver ovanstående 

Kommundirektör med rätt 
till vidaredelegation 

 

5 Säkerhetsprövning av personal 
före och under anställning: 
Registerutdrag 

Kommundirektör 
Säkerhetsansvarig 
Enhetschef inom 
utbildningssektorn och 
sociala sektorn 

 

6 Yttrande angående 
kameraövervakning 

Säkerhetsansvarig  

Ekonomiska ärenden 
E 1 Teckna hyresavtal inom den egna 

sektorn. 
Sektorchef  

E 2 Beslut i samtliga 
ekonomifrågor inom eget 
verksamhetsområde som inte 
ska beslutas av fullmäktige, 
kommunstyrelsen, utskott, 
eller kommunstyrelsens 
ordförande eller regleras 
under Upphandlingsärenden. 

Kommundirektör 
Sektorchef 
Avdelningschef 
Enhetschef 

 

E 3 Beslut om attesträtter och 
utanordning inom 
kommunstyrelseförvaltninge
n 

Kommundirektör Vidaredelegering 

E 4 Placering av kommunens 
medel enligt vid var tid 
gällande tillämpningsregler 

Ekonomichef  

E 5 Meddela anvisningar för 
budgetarbete, bokslutsarbete, 
räkenskaper och medels- 
förvaltning i övrigt i enlighet 
med kommunens 
redovisningsreglemente 

 Ekonomichef  

E 6 Skadeståndsanspråk 
inom ramen för 
kommunens självrisk 

Kommundirektör  

E7 Teckna kommunens firma i 
ärenden av administrativ och 
ekonomisk karaktär till statliga 
och kommunala myndigheter. 

Kommundirektör  
Ekonomichef  
Sektorchef  
Avdelningschef 

För att rekvirera 
statsbidrag till egen 
verksamhet 

E 8 Budgetansvar och attesträtt Kommundirektör  
E 9 Teckningsrätt för kommunens 

bank- och plusgiro samt 
kommunens bankräkningar 
inklusive donationsfonder. 

Kommundirektör  

E 10 Rätt att hos Girovision/Girodirekt 
signera procapitafiler för 
utbetalning av försörjningsstöd 
samt rätta eventuella felaktiga 
utbetalningar. 

Ekonomichef  

E 11 Beräkning och fördelning till 
respektive budgetansvarig av pris- 
och lönekompensation. 

Ekonomichef  
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Nr Ärende Delegat Anmärkning 
E. 12 Beslut om nyupplåning, 

omläggning och konvertering av 
lån inom ramen för 
kommunfullmäktige fastställd 
upplåning. 

Ekonomichef  

E. 13 Beslutanderätt avseende frågor 
gällande Leksands kommuns 
donationsstiftelser som ligger 
under kommunstyrelsens 
förvaltning med undantag av de 
som har egen styrelse. 

Kommundirektör med rätt 
till vidaredelegering 

 

E. 14 Fastställande av avbetalningsplan 
och delning av kommunens 
fordran på de betalningsansvariga 
i fall av solidariskt 
betalningsansvar inom 
kommunstyrelsens 
verksamhetsområde vid bl.a. 
skuldsanering. 

Ekonomichef  

E. 15 Placering av förvaltade stiftelsers 
medel enligt vid var tid gällande 
placeringspolicy för förvaltande 
stiftelser. 

Ekonomichef  

E 16 Bokföringsmässig avskrivning av 
fordran inom kommunstyrelsens 
verksamhetsområde enligt 
riktlinjer från 
ekonomiavdelningen. 

Ekonomichef 
Verksamhetekonom 

 
Gäller fordringar äldre än sex 
månader. 

E 17 Bevakning av kommunens rätt 
samt på kommunens vägnar träffa 
överenskommelse om betalning 
av fordran, anta ackord, ingå 
förlikning eller sluta avtal 

- upp till högst tre 
basbelopp 

- tre till tio prisbasbelopp 

 
 
 
 
 
Ekonomichef 
 
Allmänna utskottet 

 

E 18 Avskrivningar i de fall tillgångar 
saknas 

Ekonomichef 
 
Myndighetschef socialsektor   

 
 
Upp till värdet av ett basbelopp 

E 19 Försäljning av lös egendom för 
högst tio prisbasbelopp inom sitt 
verksamhetsområde 

Kommundirektör 
Sektorchef 

 

E 20 Rätt att skänka bort sådan lös 
egendom som ej är säljbar 

Kommundirektör 
Sektorchef 

 

E 21 Beslut om avskrivning av eftergift 
enligt LSS 12 § 

Ekonomichef  

Upphandlingsärenden 
U 1 Beslut om inköp/avrop från 

befintligt kontrakt till ett värde ej 
överstigande 100 tkr.  

Kommundirektör 
Sektorchef 
Avdelningschef 
Enhetschef 

 
Inom egen verksamhet 
Inköpet/avropet ska genomföras i 
enlighet med 
Upphandlingsenhetens gällande 
rutiner och riktlinjer. 

U 2 Beslut om inköp/avrop från 
befintligt kontrakt till ett värde ej 
överstigande 500 tkr.  

Kommundirektör 
Sektorchef 
Avdelningschef 

Inom egen verksamhet 
Inköpet/avropet ska genomföras i 
enlighet med 
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Nr Ärende Delegat Anmärkning 
 Upphandlingsenhetens gällande 

rutiner och riktlinjer. 
U 3 Beslut om inköp/avrop från 

befintligt kontrakt till ett värde ej 
överstigande 1 000 tkr.  
 

Kommundirektör  
Sektorchef 

Inom egen verksamhet 
Inköpet/avropet ska genomföras i 
enlighet med 
Upphandlingsenhetens gällande 
rutiner och riktlinjer. 

    
U 4 Beslut om inköp/avrop från 

befintlig kontrakt till ett värde 
överstigande 1 000 tkr.  

 

Kommundirektör Inköpet/avropet ska 
genomföras i enlighet med 
Upphandlingsenhetens 
gällande rutiner och 
riktlinjer. 

U 5 Beslut om anskaffning till ett 
värde ej överstigande 100 tkr, där 
hela kontraktets värde ska räknas 
in.  
 

Kommundirektör  
Sektorchef  
Avdelningschef  
Enhetschef 
 

Anskaffningen ska 
genomföras i enlighet med 
Upphandlingsenhetens 
gällande rutiner och 
riktlinjer. 

U 6 Beslut om anskaffning till ett 
värde ej överstigande 100 tkr, där 
hela kontraktets värde ska räknas 
in.  
 

Kommundirektör 
Sektorchef 
Avdelningschef 
 

Anskaffningen ska 
genomföras i enlighet med 
Upphandlingsenhetens 
gällande rutiner och 
riktlinjer. 

U 7 Beslut om anskaffning till ett 
värde ej överstigande 1 000 tkr, 
där hela kontraktets värde ska 
räknas in. 
 

Kommundirektör  
Sektorchef 
 

Anskaffningen ska 
genomföras i enlighet med 
Upphandlingsenhetens 
gällande rutiner och 
riktlinjer. 

U 8 Beslut om anskaffning till ett 
värde överstigande 1 000 tkr, där 
hela kontraktets värde räknats in.  

Kommundirektör  
 

Anskaffningen ska 
genomföras i enlighet med 
Upphandlingsenhetens 
gällande rutiner och 
riktlinjer. 
 

U 9 Anbudsöppning, där det beräknade 
kontraktsvärdet ej överstiger 500 
tkr.  

Kommundirektör 
Ekonomichef och 
Upphandlare samt 
Sektorchef, 
Avdelningschef och 
Enhetschef för berörd 
verksamhet 
 

Anbudsöppningen ska 
genomföras i enlighet med 
Upphandlingsenhetens 
gällande rutiner och 
riktlinjer. 
 

U 10 Anbudsöppning, där det beräknade 
kontraktsvärdet ej överstiger 500 
tkr.  

Kommundirektör 
Ekonomichef 
Upphandlare 
Sektorchef för berörd 
verksamhet 
 

Anbudsöppningen ska 
genomföras i enlighet med 
Upphandlingsenhetens 
gällande rutiner och 
riktlinjer. 
 

U 11 Fatta tilldelningsbeslut i 
upphandling där kontraktsvärdet ej 
överstiger 500 tkr.  
 

Kommundirektör  
Ekonomichef  
Sektorchef för berörd 
verksamhet 
 

 

U 12 Fatta tilldelningsbeslut i 
upphandling där 

Kommundirektör 
Sektorchef för berörd 
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Nr Ärende Delegat Anmärkning 
kontraktsvärdet ej 
överstiger 1 000 tkr.  
 

verksamhet 
 
 

U 13 Fatta tilldelningsbeslut i 
upphandling där 
kontraktsvärdet överstiger 1 
000 tkr.  
 

Kommundirektör  
 
 
 

 

U 14 Teckna kontrakt i ett 
upphandlingsärende till ett 
värde ej överstigande 100 
tkr, där hela kontraktets 
värde räknats in.  
 

Kommundirektör 
Sektorchef 
Avdelningschef 
Enhetschef 
 

Inom egen verksamhet 
 
 

U 15 Teckna kontrakt i ett 
upphandlingsärende till ett 
värde ej överstigande 500 
tkr, där hela kontraktets 
värde räknats in.  
 

Kommundirektör 
Sektorchef 
Avdelningschef 
 

Inom egen verksamhet 
 

U 16 Teckna kontrakt i ett 
upphandlingsärende till ett 
värde ej överstigande 1 000 
tkr, där hela kontraktets 
värde räknats in.  
 

Kommundirektör 
Sektorchef 

Inom egen verksamhet 
 

U 17 Teckna kontrakt i ett 
upphandlingsärende med ett 
värde överstigande 1 000 
tkr, där hela kontraktets 
värde räknats in.  
 

Kommundirektör  

HR-frågor 
1 Tillsvidareanställning av personal Kommundirektör 

Sektorchef 
Avdelningschef 
Enhetschef 

 

2 Visstidsanställning av personal Kommundirektör 
Sektorchef 
Avdelningschef 
Enhetschef 

 

3 Uppsägning 
 

- på grund av arbetsbrist 
- på grund av personliga 

skäl 

Kommundirektör 
Sektorchef 
Avdelningschef  
Enhetschef 

Samråd HR 

4 Uppsägning från arbetstagarens 
sida med avkortad uppsägningstid 

Kommundirektör 
Sektorchef 
Avdelningschef 
Enhetschef 

 

5 Överenskommelse om 
avgångsvederlag 

- upp till 12 månader 
 
- 1 till 2 år 

 
 

- Sektorchef 
 
- Kommundirektör 
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Nr Ärende Delegat Anmärkning 
 
- längre än 2 år 

 
- Allmänna utskottet 

6 Beslut att kvarstå i anställning 
efter uppnådd pensionsålder. 
Anställningen omvandlas då till 
visstidsanställning. Nytt 
anställningsavtal upprättas. 

Kommundirektör 
Sektorchef 
Avdelningschef 
Enhetschef 

 

7 Ledighet utan lön för enskild 
angelägenhet i högst sex månader 

Kommundirektör  
Sektorchef Avdelningschef  
Rektor gymnasiet 
Enhetschef 

 

8 Ledighet med lön för enskilda 
angelägenheter av vikt – högst tio 
dagar 

Kommundirektör 
Sektorchef 
Avdelningschef 
Enhetschef 

 

9 Tjänstledighet för prövande av 
annan tjänst 

Kommundirektör Sektorchef 
Avdelningschef  
Rektor gymnasiet 

 

10 Skriftlig varning enligt AB Kommundirektör Sektorchef 
Avdelningschef  
Rektor gymnasiet 
Enhetschef 

Samråd HR 

11 Avstängning enligt AB Kommundirektör Sektorchef 
Avdelningschef  
Rektor gymnasiet 
Enhetschef 

Samråd HR 

12 Avsked Kommundirektör 
Sektorchef 

 

13 Anpassning och 
omplaceringsärenden 

Kommundirektör 
Sektorchef 
Avdelningschef 
Enhetschef 

 

14 Delning/sammanslagning av 
tjänster 

Kommundirektör 
Sektorchef 
Avdelningschef 
Enhetschef 

 

15 Teckna lokala kollektivavtal HR-chef 
Förhandlingsansvarig HR-
strateg 

 

16 Beslut att förbjuda bisyssla 
7 § LOA 
8 § AB 

Kommundirektör 
Sektorchef 

Samråd HR 

17 Förhandlingsrätt Kommundirektör 
Sektorschef  
Avdelningschef  
Rektor gymnasiet  
Enhe t sche f  
HR-chef  
Förhandlingsansvarig HR-
strateg 

Avdelningschef avser endast 
inom utbildningssektorn 

18 Farmorsprincip Kommundirektör 
Biträdande kommundirektör 
HR-chef 
Förhandlingsansvarig HR-
strateg 
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Nr Ärende Delegat Anmärkning 
19 Arbetstidminskning för äldre 

medarbetare 
Kommundirektör 
Biträdande kommundirektör 
HR-chef 
Förhandlingsansvarig HR-
strateg 

 

 

IT-frågor 
1 Beslut i samtliga IT-frågor inom 

eget verksamhetsområde som inte 
ska beslutas av fullmäktige, 
kommunstyrelsen, utskott eller 
kommundirektören. 

Sektorchef 
Avdelningschef 
Enhetschef 

 

Övriga allmänna ärenden 
1 Kommundirektören får vid förfall 

för kommunstyrelsens ordförande 
på grund av sjukdom, bortavaro 
eller annat hinder ge de direktiv 
som bedöms nödvändiga för främ- 
jandet av kommunens intressen 
och för tillvaratagande av 
kommunens rätt. 

Kommundirektör Befogenhet tillkommer inte 
vikarie för kommun- 
direktören 

2 Beslut om hantering av 
personuppgifter enligt 
Personuppgiftslagen – PUL 
(1998:204) 

Kommundirektör 
Sektorchef 

 

3 Besluta om beredning av ärenden 
inom 
kommunstyrelseförvaltninngen. 

Kommundirektör Administrativ chef inträder vid 
kommundirektörens frånvaro 

4 Besluta om remisser av inkomna 
ärenden till kommunstyrelsen. 

Kommundirektör Administrativ chef inträder vid 
kommundirektörens frånvaro 

5 Beslut om rätt att disponera 
kommunens betalkort för 
tjänstemän. Utfärdade kort ska 
förtecknas. 

Kommundirektör  

6 Ärenden enligt lagen om civilt 
försvar (avser 
underhållsbesiktning av 
skyddsrum) 

Beredskapssamordnare  

 
 
 
 
 
________________ 
 
Detta styrdokument träder ikraft den 1 februari 2021, då delegeringsordningen, beslutad 
av KS 2013-06-10, § 68, upphör att gälla. 
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Bilaga 1 till 
delegeringsordning för 
kommunstyrelsen       
Delegation till anställda för ärenden inom utbildningssektorn.                  
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Delegation till anställda för ärenden inom utbildningssektorn 
Inledande anmärkning:  
I den utsträckning delegationsordningen hänvisar till sektorchef så gäller detta utbildningschef.  
I skollagen (2010:800), skolförordningen (2011:185), gymnasieförordningen (2010:2039) finns 
bestämmelser som ger rektor och annan personal beslutanderätt utan att det sker på 
delegation från huvudmannen. I dessa lagrum finns vissa bestämmelser om att huvudmannen 
då ska hållas informerad. I lagrummen som nämns ovan finns även bestämmelser om att 
huvudmannen eller hemkommunen har ett visst ansvar enligt föreskrifter, men där det är 
rektor som bestämmer hur detta utförs inom ramen för rektors inre organisation. I dessa fall 
ska huvudmannen hållas informerad. I kolumnen för Anmärkning anges detta med 
kommentaren Huvudmannen hålls informerad. Informationen ges via ansvarigt utskott. 
 
 

Nr Ärende Delegat Anmärkning 

Skollagen 
1 Avstängning från förskoleverksamhet 

och fritidshem 
Avdelningschef 
grundskolan 

Avdelningschef förskolan 

 

2 Nedsättning av eller befrielse från 
avgift i förskoleverksamhet och 
fritidshem 

Avdelningschef 
grundskolan 

Avdelningschef förskolan 

 

3 Dispens, vistelsetid i 
förskoleverksamhet och fritidshem 

Rektor  
 

 

4 Befattningsutbildning för rektorer, SL 2 
kap 12 § 

Sektorchef  
Avdelningschef 

 

Kvalitet och inflytande 
1 Systematiskt kvalitetsarbete,  

SL 4 kap. 3 § 
Sektorchef 
Avdelningschef  

Huvudmannen hålls informerad 

2 Rutiner för klagomål, SL 4 kap. 8 § Sektorchef   Huvudmannen hålls informerad 
3 Åtgärder, huvudmannanivå,  

 SL 4 kap. 7 § 
 

Sektorchef 
 

 

Åtgärder mot kränkande behandling 
1 Ansvar för att personalen, SL 6 kap. 

5 § 
Sektorchef 
Avdelningschef 
Rektor 
Biträdande rektor 

Huvudmannen hålls informerad 

2 Målinriktat arbete, SL 6 kap. 6 §  Rektor Huvudmannen hålls informerad 
3 Förebygga och förhindra kränkande 

behandling, SL 6 kap. 7 § 
Rektor Huvudmannen hålls informerad 

4 Plan mot kränkande behandling, SL 6 
kap. 8 § 

Rektor Huvudmannen hålls informerad 

5 Skyldighet att anmäla, utreda och 
vidta åtgärder mot kränkande 

Rektor Huvudmannen hålls 
informerad 
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Nr Ärende Delegat Anmärkning 
behandling av barn och elever, SL 
6 kap. 10 § 

Skolplikt och rätt till utbildning 
1 Beslut om mottagande i 

grundsärskolan, SL 7 kap. 5 § 
Avdelningschef 
grundskola 

 

Beslut får överklagas hos 
skolväsendets 
överklagningsnämnd 

2 Beslut av hemkommunen om att eleven 
inte tillhör grundsärskolans målgrupp, 
SL 7 kap. 5b § 

Avdelningschef  
grundskola 

 

3 Mottagande på försök, SL 7 kap. 8 § Rektor  

4 Integrerad elev, SL 7 kap. 9 § Rektor  

5 Uppskjuten skolplikt till sju år, SL 7 
kap. 10 § 

Avdelningschef 
grundskolan 

Beslutet får överklagas till 
skolväsendets 
överklagandenämnd 

6 Beslut om start i förskoleklass 
höstterminen det kalenderår barnet 
fyller fem år, SL 7 kap. 11 § 

Rektor  

7 Beslut om skolpliktens förlängning 

SL 7 kap. 13 § 

Rektor Beslut får överklagas hos 
skolväsendets 
överklagningsnämnd 

8 Beslut om skolpliktens upphörande SL 
7 kap. 14 § 

Rektor Beslut får överklagas hos 
skolväsendets 
överklagningsnämnd 

9 Rätt att slutföra skolgången SL 7 kap. 
16 § 

Rektor  

10 Skolpliktsbevakning, SL 7 kap. 21 § Avdelningschef 
grundskolan 

 

11 Ansvar att eleverna i grundskolan 
fullgör sin skolplikt SL 7 kap. 22 § 

Rektor  

Förskolan 
1 Förskola på ”obekväma” tider, SL 8 

kap.3, 5 §§ 

 

Avdelningschef förskolan 

 

 

2 Barngruppernas sammansättning och 
storlek, SL 8 kap 8 § 

 

Avdelningschef förskolan 

 

 

3 Överenskommelse med en annan 
kommun, SL 8 kap 12 § 

 

Avdelningschef förskolan  

4 Mottagande av barn i förskolan 
medoffentlig huvudman i annan 
kommun än hemkommunen SL 8 kap. 
13 § 

Avdelningschef förskolan  
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Nr Ärende Delegat Anmärkning 
5 Erbjudande om plats i förskola inom 

fyra månader SL 8 kap. 14 § 
Avdelningschef förskolan  

6 Tilläggsbelopp SL 8 kap. 23 § Avdelningschef förskolan  

7 Urval till förskoleenhet, SL 8 kap. 19 § Avdelningschef förskolan  

8 Tillsyn fristående förskola, 26 kap. 4 § Avdelningschef förskolan  

Förskoleklass 
1 Överenskommelse med annan kommun 

SL 9 kap. 12 § 
Avdelningschef 
grundskolan 

 

2 Mottagande av barn från annan 
kommun till förskoleklass på grund av 
särskilda skäl och även i andra fall 
SL 9 kap. 13 § 

Avdelningschef 
grundskolan 

Beslut får överklagas hos 
skolväsendets 
överklagningsnämnd 

3 Placering av elev vid skolenhet  
SL 9 kap. 15 § 

Rektor Beslut får överklagas hos 
skolväsendets 
överklagningsnämnd 

Grundskolan 
1 Praktisk arbetslivsorientering, SL 10 

kap. 8 a § 
Rektor Huvudmannen hålls informerad 

3 Erbjuda att i anslutning till lovskolan 
genomgå prövning för betyg i de 
ämnen undervisningen i lovskolan har 
avsett, SL 10 kap. 23 § 
 
 

Rektor Huvudmannen hålls informerad 

4 Erbjudande av lovskola,  
SL 10 kap. 23 a och b §§,  

Rektor Huvudmannen hålls informerad 

5 Beslut om var sommarskola ska 
bedrives, SL 10 kap. 23 e § 
 
 

Avdelningschef 
grundskolan 
 

Huvudmannen hålls informerad 

6 Överenskommelse med annan kommun 
om att denna i sin grundskola ska ta 
emot elever från grundskoleutbildning 
hemkommunen ansvarar för SL 10 kap. 
24 § 

Avdelningschef 
grundskolan 

Huvudmannen hålls informerad 

7 Mottagande av elev i grundskolan från 
annan kommun som anger särskilda 
skäl SL 10 kap. 25 § 

Avdelningschef 
grundskolan 

Beslut får överklagas hos 
skolväsendets 
överklagningsnämnd 

8 Avsteg, SL 10 kap. 29 § Avdelningschef 
grundskolan 

 

9 Mottagande av elev i grundskolan från 
annan kommun efter önskemål av 
elevens vårdnadshavare  
SL 10 kap. 27 § 

Avdelningschef 
grundskolan 

 

10 Placering av elev vid annan skolenhet 
SL 10 kap. 30 § 

Avdelningschef 
grundskolan 

Beslut enligt punkt 
2 i paragrafen, 
nödvändighet 
med hänsyn till övriga 
elevers trygghet och studiero. 
Beslut får överklagas hos 
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Nr Ärende Delegat Anmärkning 
skolväsendets 
överklagningsnämnd 

11 Beslut om kostnadsfri skolskjuts SL 10 
kap. 32 § 

Avdelningschef 
grundskolan 
Skolskjutshandlägg
are 

Beslut får överklagas hos 
allmän förvaltningsdomstol 

12 Beslut om skolskjuts för elev som går i 
grundskolan i annan kommun med stöd 
av § 25 (särskilda skäl) SL 10 kap. 33 § 

Avdelningschef 
grundskolan 
Skolskjutshandläggare 

Beslut får överklagas hos 
allmän förvaltningsdomstol 

13 Beslut om bidrag, SL 10 kap. 34 § Sektorchef  
14 Tilläggsbelopp till fristående skola SL 

10 kap. 39 § 
Avdelningschef 
grundskolan 

 

15 Anordna skolskjuts för elever som 
går i en fristående grundskola inom 
hemkommunen SL 10 kap. 40 § 

Avdelningschef 
grundskolan 
Skolskjutshandlägg
are 

 

1
6 

Tillsyn fristående fritidshem, 26 kap. 
4 § 

Avdelningschef 
grundskolan 

Gäller fristående fritidshem 
vars huvudman kommunen 
godkänt enligt 2 kap. 7 § 
andra stycken SL 

Grundsärskolan 
1 Beslut om en elev som tas emot i 

grundsärskolan huvudsakligen ska läsa 
ämnen eller ämnesområden SL 11 kap. 
8 § 

Rektor Huvudmannen hålls informerad 

2 Överenskommelse med annan kommun 
att den i sin grundsärskola ska ta emot 
de elever som hemkommunen ansvarar 
för SL 11 kap. 24 § 

Avdelningschef 
grundskolan 

 

3 Mottagande av elev från annan 
kommun på grund av särskilda skäl SL 
11 kap. 25 § 

Avdelningschef 
grundskolan 

Beslut får överklagas hos 
skolväsendets 
överklagningsnämnd 

4 Mottagande av elev från annan 
kommun av annan anledning efter 
önskemål av elevens vårdnadshavare 
SL 11 kap. 26 § 

Rektor Huvudmannen hålls informerad 

5 Placering av elev vid annan skolenhet 
SL 11 kap. 29 § 

Avdelningschef 
grundskolan 

Beslut får överklagas hos 
skolväsendets 
överklagningsnämnd 

6 Beslut om kostnadsfri skolskjuts i 
hemkommunen SL 11 kap. 31 § SL 11 
kap. 32 § 

Avdelningschef 
grundskolan 

Skolskjutshandläggare 

Beslut får överklagas hos 
skolväsendets 
överklagningsnämnd 

7 Beslut om kostnadsfri skolskjuts för 
elev som med stöd av § 25 går i en 
annan kommuns grundsärskola 

Avdelningschef 
grundskolan 

Skolskjutshandläggare 

 

8 Beslut om bidrag, SL 11 kap. 33 § Avdelningschef 
grundskolan 

 

9 Beslut om tilläggsbelopp, 11 kap. 38 § Avdelningschef Beslut får överklagas hos allmän 
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Nr Ärende Delegat Anmärkning 
grundskolan förvaltningsdomstol.  

Fritidshem 
1 Erbjudande om utbildning i fritidshem 

SL 14 kap. 4 § 
Rektor  

2 Lämplig sammansättning och storlek på 
elevgrupperna SL 14 kap. 9 § 

Rektor  

3 Beslut om bidrag, SL 14 kap. 14 § Avdelningschef 
grundskolan 

 

4 Beslut om tilläggsbelopp, SL 14. kap. 
17 § 

Avdelningschef 
grundskolan 

Beslut får överklagas hos allmän 
förvaltningsdomstol  

Allmänna bestämmelser om gymnasieskolan 
1 Antagning, SL 15 kap. 12 § Rektor Huvudmannen hålls informerad. 

2 Meddelande till hemkommun snarast 
när en elev börjar eller slutar vid en 
gymnasieskola med annan huvudman än 
hemkommunen SL 15 kap. 15 § 

Rektor Huvudmannen hålls informerad. 

3 Avgifter, SL 15 kap. 17 § Rektor Huvudmannen hålls informerad. 

4 Beslut om inackorderingsstöd och 
kontant resebidrag SL 15 kap. 32  § 

Rektor Beslut får överklagas hos allmän 
förvaltningsdomstol 

Utbildning på nationella program i gymnasieskolan 
1 Beslut att en elevs utbildning på ett 

nationellt program till sitt innehåll får 
avvika från vad som annars gäller för 
programmet, om det finns särskilda skäl 
SL 16 kap. 14 § 

Rektor Huvudmannen hålls informerad. 

2 Beslut att ett nationellt program för 
fördelas över längre tid än tre läsår SL 
16 kap. 15 § 

Rektor Huvudmannen hålls informerad. 

3 Behörighet nationellt program SL 16 
kap. 32-33 §§ 

Rektor Huvudmannen hålls informerad. 

4 Prövning om sökande till 
gymnasieskolans utbildning är behörig 
och om den sökande kan tas emot. SL 
16 kap. 36 § 

Rektor Beslut får överklagas hos 
skolväsendets 
överklagningsnämnd 

5 Beslut om mottagande till 
gymnasieskolan utöver 43 § när det 
gäller bl.a. särskilda skäl. SL 16 kap. 44 
§ 

Rektor Huvudmannen hålls informerad. 

6 Beslut att ta emot till platser i 
gymnasieskolan i andra hand (till lediga 
platser när alla behöriga 
förstahandssökande antagits) SL 16 kap. 
47 § 

Rektor Huvudmannen hålls informerad. 

7 Inhämta yttrande över en ansökan till Rektor Yttrande behöver inte inhämtas, 
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Nr Ärende Delegat Anmärkning 
gymnasieskolan i Leksand från en elev 
i en annan hemkommun SL 16 kap. 48 
§ 

om det med hänsyn till tidigare 
avgivet yttrande eller av andra 
skäl är onödigt 

8 Mottagande i första hand, Sl 16 kap 43§ Rektor Huvudmannen hålls informerad. 

9 Tilläggsbelopp, SL 16 kap. 54 § Rektor Tilläggsbeloppet ska vara 
individuellt bestämt utifrån 
elevens behov. Beslut får 
överklagas hos allmän 
förvaltningsdomstol SL 28 kap 
5§, se SL 16 kap 52 §  
 

Utbildning på introduktionsprogram i gymnasieskolan 
1 Preparandutbildning över ett år SL17 

kap. 5 § 
Rektor Huvudmannen hålls informerad. 

2 Reducera heltidsstudierna på ett 
introduktionsprogram SL 17 kap. 6 § 

Rektor Huvudmannen hålls informerad. 

3 Plan för utbildningen och individuell 
studieplan på introduktionsprogram SL 
17 kap. 7 § 

Rektor Huvudmannen hålls informerad. 

4 Behörighet på introduktionsprogram SL 
17 kap. 11 § 

Rektor Huvudmannen hålls informerad. 

5 Beslut om behörighet och mottagande, 
SL 17 kap. 14 § 

Rektor Huvudmannen hålls informerad. 

6 Beslut om att inte erbjuda 
yrkesintroduktion och individuellt 
alternativ samt erbjuda 
språkintroduktion, SL 17 kap. 16 § 

 

Rektor Huvudmannen hålls informerad. 

7 Mottagande till utbildningar som inte 
utformats för en grupp elever, SL 17 
kap. 21 § 

Rektor Huvudmannen hålls informerad. 

8 Bidrag från hemkommunen för 
praparandutbildning SL 17 kap 31-34 § 

Rektor Huvudmannen hålls informerad. 

9 Bidrag från hemkommunen för 
programinriktat individuellt val SL 17 
kap. 35 § 

Rektor Huvudmannen hålls informerad. 

Allmänna bestämmelser om gymnasiesärskolan 
1 Samverkan, SL 18 kap. 5 § Rektor Hemkommunen prövar om 

sökande elev tillhör 
målgruppen för 
gymnasiesärskolan. 
Beslut får överklagas till 
skolväsendets 
överklagandenämnd 

2 Samverkan, SL 18 kap. 7 § Rektor Hemkommunen ska besluta om 
att eleven inte tillhör 

154



9 

Nr Ärende Delegat Anmärkning 
gymnasiesärskolans målgrupp 

3 Antagning, SL 18 kap. 12 § Rektor Huvudmannen ansvarar för 
antagningen till de olika 
utbildningar som anordnas av 
huvudmannen 

4 Information till hemkommunen, SL 18 
kap. 15 § 

Rektor Huvudmannen hålls informerad. 

Gymnasiesärskola med offentlig huvudman 
1 Skolskjuts, SL 17 kap. 30 § Rektor 

Skolskjutshandläggare 

Beslut får överklagas hos allmän 
förvaltningsdomstol 

2 Skolskjuts annan kommun, SL 18 kap. 
30 § 

Rektor 

Skolskjutshandläggare 

Beslut får överklagas hos allmän 
förvaltningsdomstol 

Utbildning på program i gymnasiesärskolan 
1  Lärlingsutbildning i gymnasiesärskola, 

SL 19 kap. 10 a § 
Rektor Huvudmannen hålls informerad. 

2  Interkommunal ersättning, SL 19 kap. 
44 § 

Rektor Huvudmannen hålls informerad. 

Övriga bestämmelser 
1 Information om icke skolpliktiga 

ungdomar SL 29 kap. 9 § 
Rektor 
gymnasieskolan 

  Huvudmannen hålls informerad 

2 Beslut att ej ta emot elev med 
motiveringen att den ej är bosatt i 
landet, SL 29 kap. 3 § 

Sektorchef  

3 Informera vårdnadshavare och elever 
om utbildning i förskolor, 
förskoleklasser, grundskolor, 
grundsärskolor, fritidshem, 
gymnasieskolor och gymnasiesärskolor 
och om sådan pedagogisk verksamhet 
som avses i 25 kap. och som erbjuds i 
eller av kommunen, SL 29 kap. 19 § 

Sektorchef, 
avdelningschef förskola, 
grundskola och rektor 
gymnasieskola 

 

 

Övriga förordningar inom skolans område 

Skolförordningen 
1 Läsårstider SkF 3 kap. 3 § Sektorchef   

2 Mottagande av elev från utlandet SkF 4 
kap. 2 § 

Rektor   

3 Beslut om ytterligare undervisningstid 
SkF 9 kap. 3 § 

Rektor   

4 Fördelning mellan årskurserna av 
undervisningstiden SkF 9 kap. 4 § 

Avdelningschef 
grundskolan 

  

5 Språkval SkF 9 kap. 5 § Rektor   

6 Elevens val SkF 9 kap. 8 § Rektor   
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Nr Ärende Delegat Anmärkning 
6 Nationella bedömningsstöd, SkF 9 kap 

22 b § 
Rektor  

7 Beslut om ytterligare undervisningstid 
utöver den garanterade 
undervisningstiden, SkF 10 kap. 3 § 

Avdelningschef 
grundskolan 

 

Gymnasieförordningen 
1 Läsårstider GymnF 3 kap. 2 § Sektorchef  
2 Kurser som programfördjupning 

GymnF 4 kap. 6 § 
Rektor Huvudmannen hålls informerad. 

3 Kurser som ska erbjudas som 
individuellt val GymnF 4 kap. 7 
§ 

Rektor Huvudmannen hålls informerad. 

4 Anskaffning av platser till 
arbetsplatsförlagt lärande (APU) 
GymnF 4 kap. 12 §  

Rektor Huvudmannen hålls informerad. 

5 Om arbetsplatsförläggning inte kan 
erbjudas eleven GymnF 4 kap. 13 §. 

Rektor Gäller även gymnasiesärskolan.  

 Programmets omfattning 
undervisningstid, Gymns. 4 kap. 22 §  

Rektor Huvudmannen hålls informerad. 

6 Beslut om urval till platser på 
programinriktat individuellt val och 
yrkesintroduktion, GymnF 6 kap 1 § 

Rektor Huvudmannen hålls informerad. 

7 Bedömning av en nyanländ elevs 
kunskaper när en elev tas emot till 
språkintroduktion, GymnF 6 kap. 7 § 

Rektor Huvudmannen hålls informerad. 

8 Byte av studieväg, GymnF 7 kap. 9 § Rektor Huvudmannen hålls informerad. 
9 Byte av studieväg GymnF 7 kap. 9 § Rektor Huvudmannen hålls informerad. 
10 Förlängd undervisning längre än 

tre år GymnF 9 kap. 7 § 
Rektor Huvudmannen hålls informerad. 

Övrig delegering inom skolans område 
1 Avtal enskilt drivna 

förskolor/skolor 
Sektorschef Samråd med 

utskottsordf./ utskott 
2 Bevilja vårdnadsbidrag Avdelningschef 

förskola 
Beslut får överklagas hos 
allmän Förvaltningsdomstol 

3 Teckna särskilt samverkansavtal för 
nationella idrottsutbildningar (NIU) 
SKL cirkulär 11:22 

Sektorchef  

4 Utse chef för elevhälsan 
Utse en verksamhetschef som svarar för 
verksamheten, 29 § hälso- och 
sjukvårdslagen (HSL) 

Sektorchef  

5 Tillträdesförbud för vårdnadshavare, 
Kommunallagen 6 kap, 7 §. 10 kap. 2 § 
 

Rektor  
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Bilaga 2 till delegeringsordning för 
kommunstyrelsen       
Delegation till anställda för ärenden inom sektor samhällsutveckling.                  
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Sektorn för samhällsutveckling 
I denna delegeringsordning används följande förkortningar:  

AF Avfallsförordningen (2011:927) 

AL Alkohollagen (2010:1622) 

ANL Anläggningslagen (1973:1149) 

DF Delgivningsförordningen (2011:154) 

DL Delgivningslagen (2010:1932) 

EG 853/2004 Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 853/2004 av den 29 april 
2004 om fastställande av särskilda hygienregler för livsmedel av animaliskt 
ursprung 

EG 854/2004 Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 854/2004 av den 29 april 
2004 om fastställande av särskilda bestämmelser för genom- förandet av 
offentlig kontroll av produkter av animaliskt ursprung avsedda att användas 
som livsmedel 
 

EG 882/2004  Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 882/2004 av den 29 april 
2004 om offentlig kontroll av produkter av efterlevnaden av foder- och 
livsmedelslagstiftningen samt bestämmelserna om djur- hälsa och djurskydd 
 

FAM Förordningen (2007:667) om allvarliga miljöskador 

FAOKF Förordningen (2006:1165) om avgifter för offentlig kontroll av foder och 
animaliska biprodukter 

FAOKL Förordningen (2006:1166) om avgifter för offentlig kontroll av livs- medel 

FAPT Förordningen (1998:940) om avgifter för prövning och tillsyn enligt 
miljöbalken 

FFAB Förordning (2006:814) om foder och animaliska biprodukter 

FL F ö r v a l t n i n g s l a g e n  ( 2 0 1 7 : 9 0 0 )  

FMH Förordningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd 

FMKB  Förordningen (1998:905) om miljökonsekvensbeskrivningar 

FMRO Förordning (1998:930) om miljöriskområden 

FMSA Förordningen (1998:950) om miljösanktionsavgifter 

FMT Miljötillsynsförordning (2011:13) 

FOS Förordningen (1998:1252) om områdesskydd enligt miljöbalken m.m. 

FVV Förordningen (1998:1388) om vattenverksamhet m.m. 

KL Kommunallag (2017:725) 
 

LFAB Lagen (2006:805) om foder och animaliska biprodukter 

LIVSFS 2009:5 Livsmedelsverkets föreskrifter (LIVSFS 2005:20) om livsmedelshygien, i 
lydelse enligt LIVSFS 2009:5 
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LMF Livsmedelsförordningen (2006:813) 

LML Livsmedelslagen (2006:804) 

MB Miljöbalken (1998:808) 

MTF Miljötillsynsförordningen (2011:13) 

NFS 2003:24 Naturvårdsverkets föreskrifter (NFS 2003:24) om skydd mot mark- och 
vattenförorening vid lagring av brandfarliga vätskor 

OL Ordningslagen (1993:1617) 

OSL Offentlighets- och sekretesslag (2009:400) 

PBL Plan- och bygglagen (2010:900) 

SLV-DK Livsmedelsverkets föreskrifter (LVFS 2001:30) om dricksvatten  

SNFS 1997:2 Naturvårdsverkets föreskrifter (SNFS 1997:2) om spridning av kemiska 
bekämpningsmedel 

SSF Strålskyddsförordningen (1988:293) 

SSL Strålskyddslagen (1988:220) 

SSMFSv Strålsäkerhetsmyndighetens föreskrifter (SSMFS 2008:36) om solarier  

TF Tryckfrihetsförordningen (1949:105) 

TrF Trafikförordning (1998:1276) 

VL Väglagen (1971:948) 

VMF Vägmärkesförordningen (2007:90) 
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Nr Ärende Lagrum Delegat Anmärkning 

A Allmänna ärenden (inom sektorn för samhällsutveckling) 
A.1 Besluta att avvisa en överklagandeskrivelse 

som inkommit för sent.
  

 

46 § FL Miljöinspektör 
Livsmedels- 
inspektör 
Miljöchef 

Delegat som tagit 
det första beslutet. 
Om beslutanderätten i 
sådana frågor redan 
ligger på delegaten i det 
ärende som överklagats 
enligt de allmänna 
bestämmelserna för 
delegeringen 

A.2 Besluta att avge yttrande till högre instans med 
anledning av överklagande av beslut som 
fattats med stöd av delegation 

 Miljöinspektör 
Livsmedels- 
inspektör 
Miljöchef 

Delegat som tagit 
det första beslutet 

A.3 Besluta att överklaga beslut och domar som 
innefattar ändring av beslut som fattats med 
stöd av delegation 

 Miljöinspektör 
Livsmedels- 
inspektör 
Miljöchef 

 

A.4 Besluta att utse ombud att företräda nämnden 
vid förhandling eller förrättning i mål och 
ärenden vid länsstyrelse, mark- och miljö- 
domstol och andra myndigheter 

6 kap. 6 § KL Sektorschef 
Miljöchef 
Myndighetschef 

Observera att 
möjligheten att 
lämna fullmakt till 
någon att företräda 
kommunen – dvs. 
frånsett den roll 
nämnden har som 
tillstånds- och 
tillsynsmyndighet – 
förutsätter att 
fullmäktige i 
reglementet för 
kommunstyrelsen 
och nämnderna eller 
i särskilt beslut 
gett nämnderna 
behörighet att 
företräda kommunen 
vid domstol m.m. 
inom sina 
ansvarsområden 

A.6 Besluta att delgivning i ett ärende ska ske 
genom kungörelsedelgivning 

47-50 §§ DL,19- 

20 §§ DF 

Miljöchef  

A.7 Svara på remisser från Länsstyrelsen I 
respektive ansvarsområde, andra myndigheter 
eller grannkommuner i frågor av enklare 
karaktär.  

 Chef strategisk 
planering 
Myndighetchef 
Miljöchef 
Plan- och kartchef 
Planarkitekt 
Kommunekolog 
Naturvårdshand-
läggare 
Mark- och 
exploterings-
ingenjör 

Mer principiella 
yttranden tas av 
utskottet för 
samhällsbyggnad 
eller 
kommunstyrelsen. 
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Nr Ärende Lagrum Delegat Anmärkning 

M Miljöbalkens område8 

M.1 Allmänna hänsynsregler m.m. 2 kap. MB 

M.1.1 Besluta i tillsynsärende gällande 
tillämpningen av de allmänna 
hänsynsreglerna 

2 kap. 2-9 §§, 26 
kap.  MB 

Miljöchef 
Miljöinspektör 

 

M.2. Miljöbedömningar och annat beslutsunderlag, 6 kap. MB 

M.2.1 Avge yttrande i fråga om plan eller 
program kan antas medföra betydande 
miljöpåverkan 

6 kap. 6 § p. 2  
MB 

Miljöchef 
Miljöinspektör 

 

M.2.2 Inom ramen för ett avgränsningssamråd 
avge yttrande i fråga om hur omfattningen 
av och detaljeringsgraden i en 
miljökonsekvensbeskrivning ska avgränsas 

6 kap 10 § MB Miljöchef 
Miljöinspektör 

 

M.2.3 Avge yttrande till verksamhetsutövare i 
frågan om betydande miljöpåverkan och i 
fråga om miljökonsekvensbeskrivningens 
innehåll och utformning 

6 kap 24 § p. 2, 
MB 

Miljöchef 
Miljöinspektör 

 

M.2.4 Inom ramen för ett avgränsningssamråd avge 
yttrande till verksamhetsutövare i fråga om 
verksamhetens eller åtgärdens lokalisering, 
omfattning och utformning etc 

6 kap 30 § MB Miljöchef 
Miljöinspektör 

 

M.3 Skydd av områden, 7 kap. MB 
M.3.1 Besluta i ärenden om tillstånd enligt 

föreskrifter i vattenskyddsföreskrifter som 
kommunen har meddelat eller om dispens 
från sådana vattenskyddsföreskrifter, om det 
finns särskilda skäl för det 

7 kap. 22 § första 
respektive andra 
styckena MB 

Miljöchef 
Miljöinspektör 

 

M.3.2 Besluta om undantag (tillstånd eller dispens) 
från vattenskyddsföreskrifter som 
länsstyrelsen har meddelat i den mån 
länsstyrelsen överlåtit sådan beslutanderätt 
på nämnden9 

7 kap. 22 § tredje 
stycket första 
meningen MB 

Miljöchef 
Miljöinspektör 

 

M.3.3 Besluta i anmälningsärende om åtgärd inom 
vattenskyddsområde som länsstyrelsen 
överlåtit på kommunen 

7 kap. 22 § tredje 
stycket andra 
meningen MB 

Miljöchef 
Miljöinspektör 

 

M.3.4 Besluta i tillsynsärende gällande områden 
eller djur- eller växtart över vilka 
kommunen har tillsyn enligt 7 kap. 
miljöbalken 

2 kap. 9 § MTF Miljöchef 
Kommunekolog 

 

M.4 Miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd, 9 kap. MB 
M.4.1 Avge yttrande till länsstyrelse eller mark- 

och miljödomstol i den s.k. 
kompletteringsremissen vid prövning av 
ansökan om miljöfarlig verksamhet 

19 kap. 4 § MB, 9 
§ FMH, 
respektive 22 kap. 
4 och 10 §§ MB 

Miljöchef 
Miljöinspektör 

 

M.4.2 Avge yttrande till länsstyrelsen i 
anmäl- ningsärende angående mindre 
ändring av tillståndspliktig 
verksamhet 

21 § 3,22 § och 26 
§ FMH 

Miljöchef 
Miljöinspektör 
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M.4.3 Besluta i ärende om tillstånd att inrätta 
av- loppsanordning med ansluten 
vattentoalett. 

13 § första stycket 
1 FMH 

Miljöchef 
Miljöinspektör 

 

M.4.4 Besluta i ärende om tillstånd att ansluta 
vattentoalett till befintlig 
avloppsanordning 

13 § första stycket 
2 FMH 

Miljöchef 
Miljöinspektör 

 

M.4.5 Besluta i ärende om tillstånd att inrätta 
annan avloppsanordning än sådan till 
vilken vattentoalett är ansluten inom de 
delar av kommunen där tillstånd krävs 
enligt kommunens lokala föreskrifter 

13 § fjärde stycket 
FMH, lokala 
hälso-skyddsföre- 
skrifter; Lokala 
vattenskydds- 
föreskrifter 

Miljöchef 
Miljöinspektör 

 

M.4.6 Förordna att ett tillstånd om miljöfarlig 
verksamhet ska gälla även om det 
överklagas 

19 kap. 5 § punkt 
och 22 kap. 28 § 
MB 

Miljöchef 
Miljöinspektör 

 

M.4.7 Besluta i ärende om anmälan för att inrätta 
annan avloppsanordning än som kräver 
tillstånd 

13 § andra stycket 
FMB 

Miljöchef 
Miljöinspektör 

 

M.4.8 Besluta i ärende om anmälan om ändring 
av sådana avloppsanordningar som avses 
i 13 § FMH 

14 § FMH Miljöchef 
Miljöinspektör 

 

M.4.9 Besluta i ärende om tillstånd till värme- 
pumpsanläggning för utvinning av värme 
ur mark, ytvatten eller grundvatten där 
tillstånd krävs enligt kommunens lokala 
föreskrifter 

17 § första stycket 
andra meningen 
FMH, lokala före- 
skrifter för att 
skydda 
människors hälsa 
och miljön 

Miljöchef 
Miljöinspektör 

 

M.4.10 Besluta i ärende om anmälan för att inrätta 
en värmepumpsanläggning för utvinning av 
värme ur mark, ytvatten eller grundvatten 

17 § första stycket 
första meningen 
FMH 

Miljöchef 
Miljöinspektör 

 

M.4.11 Besluta i ärende om tillstånd eller anmälan 
för att inrätta eller använda en 
luftvärmepump där tillstånd eller anmälan 
krävs enligt kommunens lokala föreskrifter 

9 kap. 12 § MB, 
40 § första stycket 
10 FMH, lokala 
föreskrifter för att 
skydda 
människors hälsa 
och miljön 

Miljöchef 
Miljöinspektör 

 

M.4.12 Besluta i ärende om tillstånd om att inrätta 
anläggning för ny grundvattentäkt eller i 
ärende om anmälan av sådana anläggningar 
som redan finns där tillstånd respektive 
anmälan krävs enligt kommunens lokala 
föreskrifter 

9 kap. 10 § MB, 
lokala föreskrifter 
för att skydda 
människors hälsa 
och miljön 

Miljöchef 
Miljöinspektör 

 

M.4.13 Besluta i ärende om anmälan om gödselstad 
eller annan upplagsplats för djurspillning 
inom område med detaljplan eller, om 
kommunen så föreskrivit, annat tätbebyggt 
område 

37 § FMH, lokala 
föreskrifter för att 
skydda 
människors hälsa 
och miljön 

Miljöchef 
Miljöinspektör 

 

M.4.14 Besluta i ärende om anmälan om att driva 
eller arrangera viss verksamhet enligt 38 § 
FMH 

38 § FMH Miljöchef 
Miljöinspektör 
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M.4.15 Besluta i ärende om tillstånd att hålla vissa 
djur inom område med detaljplan eller om- 
rådesbestämmelser där tillstånd krävs enligt 
kommunens lokala föreskrifter 

39 § FMH, lokala 
föreskrifter för att 
skydda 
människors hälsa 
och miljön 

Miljöchef 
Miljöinspektör 

 

M.4.16 Besluta i ärende om tillstånd eller anmälan 
för att inrätta annan toalett än vattentoalett 
där tillstånd eller anmälan krävs enligt 
kommunens lokala föreskrifter 

40 § första stycket 
3 FMH, lokala 
föreskrifter för att 
skydda 
människors hälsa 
och miljön 

Miljöchef 
Miljöinspektör 

 

M.4.17 Besluta i ärende om tillstånd eller anmälan 
för att sprida naturligt gödsel, slam eller 
annan orenlighet inom eller intill område 
med detaljplan där tillstånd eller anmälan 
krävs enligt kommunens lokala föreskrifter 

9 kap. 12 § MB, 
40 § första stycket 
2 FMH, lokala 
föreskrifter för att 
skydda 
människors hälsa 
och miljön 

Miljöchef 
Miljöinspektör 

 

M.4.18 Besluta i ärende om tillstånd eller anmälan 
för att ordna ett upplag inom vissa områden 
för att skydda ytvattentäkter och enskilda 
grundvattentäkter där tillstånd eller anmälan 
krävs enligt kommunens lokala föreskrifter 

9 kap. 12 § MB, 
40 § första stycket 
5 FMH, lokala 
föreskrifter för att 
skydda 
människors hälsa 
och miljön 

Miljöchef 
Miljöinspektör 

 

M.4.19 Besluta om dispens från vad som gäller 
enligt kommunens lokala föreskrifter för 
att skydda människors hälsa och miljön, 
om det är uppenbart att risk för 
olägenheter från miljö- och 
hälsoskyddssynpunkt inte föreligger 

Lokala 
föreskrifter för att 
skydda 
människors hälsa 
och miljön 

Miljöchef 
Miljöinspektör 

 

M.4.20 Besluta om villkor av mindre betydelse som 
miljödomstol eller länsstyrelse i beslut om 
tillstånd till miljöfarlig verksamhet överlåtit 
till tillsynsmyndighet att fastställa 

22 kap. 25 § MB Myndighetschef 
Miljöchef 
Miljöinspektör 

 

M.4.21 Besluta i prövningsärenden av miljöfarlig 
verksamhet i miljöprövningsförordningen 
har beteckningen C 

MPF 10 § Myndighetschef 
Miljöchef 
Miljöinspektör 

 

M.4.22 Besluta i tillsynsärenden angående 
miljöfarlig verksamhet 
 
 

 

 Myndighetschef 
Miljöchef 
Miljöinspektör 

 

M.4.23 Förelägga den som bedriver 
miljöfarlig verksamhet att avge 
miljörapport 

MB 26 kap. 20 § Myndighetschef 
Miljöchef 
Miljöinspektör 

 

M.4.24 Besluta i tillsynsärenden angående 
hälsoskydd 

MB 26 kap 9 § Myndighetschef 
Miljöchef 
Miljöinspektör 

 

M.4.25 Besluta i tillsynsärende om ansvar för 
verksamhetsutövare eller den som annars 
är ansvarig för efterbehandling att utreda 
föroreningar 

10 kap. 2-4 §§ 
MB 

Myndighetschef 
Miljöchef 
Miljöinspektör 

 

M.5 Verksamheter som orsakar miljöskador, 10 kap. MB 
M.5.1 Besluta i tillsynsärende angående 

avhjälpande av föroreningsskada 
10 kap 5 § MB Miljöchef 

Miljöinspektör 
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M.5.2 Besluta i tillsynsärende angående 
avhjälpande av allvarlig miljöskada 

3 kap. 31 § 2-3 
MTF, 10 kap. 14 
§ MB, 18-21 §§ 
FAM 

Miljöchef 
Miljöinspektör 

 

M.5.3 Besluta i anmälningsärende om avhjälpan- 
deåtgärd med anledning av en förorenings- 
skada, när åtgärden kan medföra ökad risk 
för spridning eller exponering av 
föroreningarna 

28 § FMH Miljöchef 
Miljöinspektör 

 

M.5.4. Avge yttrande till länsstyrelsen om 
samråd avseende förklaring av område 
som miljöriskområde 

3 § FMRO Myndighetschef 
Sektorschef SB 
Miljöchef 

 

M.6 Vattenverksamhet, 11 kap. MB 
M.6.1 Yttrande till länsstyrelsen i ärende om 

anmälan av vattenverksamhet eller till 
länsstyrelse eller mark- och miljödomstol i 
ärende om tillstånd för markavvattning 

11 kap. 9a-b och 
13 §§ MB, 21 § 
FVV 

Miljöchef 
Kommunekolog 
Naturvårdshand-
läggare 
 

 

M.6.2 Besluta om villkor av mindre betydelse 
som miljödomstol i beslut om tillstånd 
till vattenverksamhet överlåtit åt 
tillsynsmyndigheten att fastställa 

22 kap. 25 § MB Sektorschef SB 
Myndighetschef 
Miljöchef 
Kommunekolog 
Naturvårdshand-
läggare 
 

 

M.6.3 Besluta i tillsynsärende 
angående vattenverksamhet i 
övrigt 

31 § MTF Sektorschef SB 
Miljöchef 
Kommunekolog 
Naturvårdshand-
läggare 
 

 

M.7 Jordbruk och annan verksamhet, 12 kap. MB 
M.7.1 Besluta avge yttrande i ärende om anmälan 

för samråd enligt 12 kap. 6 § MB 
12 kap. 6 § MB Miljöchef 

Kommunekolog 
Naturvårdshand-
läggare 
 

 

M.7.2 Besluta i tillsynsärende 
angående verksamhet eller 
åtgärd som kan 
väsentligt ändra eller skada naturmiljön, 
dock inte om beslutet innebär att pågående 
markanvändning försvåras. 

12 kap. 6 § MB 
jmf. 31 kap 4 § 
5p.  och 31 kap. 7 
§ MB 

Sektorschef SB 
Miljöchef 
Kommunekolog 
Naturvårdshand-
läggare 
 

 

M.7.3 Besluta att förelägga den anmälnings-
skyldige att vidta de åtgärder som behövs 
för att motverka skada på naturmiljön 

12 kap. 6 § MB Myndighetschef 
Miljöchef 
Kommunekolog 
Naturvårdshand-
läggare 
 

 

M.7.4 Avge yttrande till länsstyrelsen i ärende 
om tillstånd till täkt 

 Myndighetschef 
Miljöchef 
Kommunekolog 
Naturvårdshand-
läggare 
 

 

164



 

Nr Ärende Lagrum Delegat Anmärkning 

M.8 Kemiska produkter och biotekniska organismer, 14 kap. MB 
M.8.1 Besluta avge yttrande i ärende om dispens 

från förbud att sprida kemiska och biologi- 
ska bekämpningsmedel över skogsmark 

MB 14 kap. 9 § 
tredje stycket  

Miljöchef 
Miljöinspektör 

 

M.8.2 Besluta i ärende om tillstånd för att 
yrkesmässigt använda växtskyddsmedel 
på tomtmark för flerfamiljshus, på gårdar 
till skolor och förskolor, lekplatser, 
parker och trädgårdar som allmänheten 
har tillträde till, vid  planerings- och 
anläggningsarbeten, på vägområden, 
grusytor samt ytor av asfalt 
 eller betong. 

Förordning om 
bekämpningsmed
el 2 kap 40 § 

Miljöchef 
Miljöinspektör 

 

M.8.3 Besluta i ärende om anmälan att 
yrkesmässigt använda växtskyddsmedel på 
vägområden för att bekämpa invasiva arter, 
banvallar samt områden större än 1000 m2 
där allmänheten får färdas fritt. 

Förordning om 
bekämpningsmed
el 2 kap 41 § 

Miljöchef 
Miljöinspektör 

 

M.8.5 Beslut i tillsynsärende om skydd mot 
mark- och vattenförorening vid hantering 
av brandfarliga vätskor och spilloljor. 

MB 26 kap 9 § 
NFS 2017:5 

Miljöchef 
Miljöinspektör 

 

M.8.6 Besluta i anmälnings- och tillsynsärende 
om anläggningar som innehåller 
fluorerade växthusgaser. 

Förordning 
(2016:1128) 
om 
fluorerade växt-
husgaser 

Miljöchef 
Miljöinspektör 
ADM/hand-läggare 

 

M.8.7 Besluta i ärende om anmälan om åtgärd för 
att avlägsna PCB-produkter i byggnader 
och anläggningar 

18 § förordningen 
(2007:19) om 
PCB m. 

Miljöchef 
Miljöinspektör 

 

M.8.8 Besluta i ärende om tillsyn över kemiska 
produkter och biotekniska organismer i 
övrigt där nämnden ansvarar för tillsynen 

2 kap. 19 § 5-9, 2 
kap 31§ 5-6 och 
samt 2 kap 32-33 
§§ MTF 

Miljöchef 
Miljöinspektör 

 

M.9 Avfall och producentansvar, 15 kap. MB 
M.9.1 Besluta i ärende om dispens/tillstånd att 

själv kompostera eller på annat sätt 
återvinna eller bortskaffa avfall 

15 kap. 18 §§ p. 2 
MB 

Miljöchef 
Miljöinspektör 
ADM/handläggare 

 

M.9.2 Besluta i ärende om dispens/tillstånd 
för kompostering i grupp- och 
flerbostads- bebyggelse, förskolor, 
skolor etc. 

45 § AF  
 

Miljöchef 
Miljöinspektör 
ADM/handläggare 

 

M.9.3 Besluta om ärende om anmälan om 
kom- postering eller annan 
återvinning/annat bortskaffande om 
annat avfall än träd- gårdsavfall 

45 § AF  
Lokala avfalls- 
föreskrifter 32 § 
 

Miljöchef 
Miljöinspektör 
ADM/hand-läggare 

 

M.9.4  Besluta om undantag vad avser latrin Lokala renhåll- 
ningsföreskrifter 
33§ 

Miljöchef 
Miljöinspektör 

 

M.9.5 Besluta om undantag vad avser 
samkom- postering av latrin och 
komposterbart hushållsavfall 

Lokala renhåll- 
ningsföreskrifter 
35§ 

Miljöchef 
Miljöinspektör 

 

M.9.6 Besluta om undantag vad avser slam Lokala renhåll- 
ningsföreskrifter 
34§ 

Miljöchef 
Miljöinspektör 
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M.9.7 Besluta om utökat slamsugningsintervall Lokala renhåll- 
ningsföreskrifter 
37§ 

Miljöchef 
Miljöinspektör 
ADM/handläggare 

 

M.9.8 Besluta om undantag från hämtning av 
slam, latrin och komposterbart 
hushållsavfall hos aktiva jordbrukare 

Lokala renhåll- 
ningsföreskrifter 
35§ 

Miljöchef 
Miljöinspektör 

 

M.9.9 Besluta om gemensam sopbehållare Lokala renhåll- 
ningsföreskrifter 
29§ 

Miljöchef 
Miljöinspektör 

 

M.9.10 Besluta om uppehåll i hämtning av 
hus- hållsavfall, latrin och slam för 
permanent- boende och deltidsboende 

Lokala renhåll- 
ningsföreskrifter 
36 och 38§ 

Miljöchef 
Miljöinspektör 
ADM/Handläg
gare 

 

M.9.11 Besluta om undantag vad avser egen 
be- handling av hushållsavfall 

Lokala renhåll- 
ningsföreskrifter 
35§ 

Miljöchef 
Miljöinspektör 

 

M.9.12 Besluta om undantag från 
renhållningsord- ningens föreskrifter 
om synnerliga skäl föreligger 

Lokala renhåll- 
ningsföreskrifter 
35§ 

Miljöchef 
Miljöinspektör 

 

M.10 Tillsyn, 26 kap. MB 
M.10.1 Besluta om förelägganden eller förbud 

utan vite i ärenden som nämnden 
ansvarar för 

26 kap. 9 § MB Miljöchef 
Miljöinspektör 

 

M.10.2 Besluta att förena föreläggande eller 
förbud med (fast) vite om högst 20.000 
kr för respektive adressat i varje enskilt 
ärende. 

26 kap. 14 § MB 
Lag (1985:206) 
om viten 

Miljöchef 
Miljöinspektör 

 

M.10.3 Besluta att förena föreläggande eller 
förbud med löpande vite om högst 5 000 
kr per över- trädelse eller om 20 000 kr 
per månad som föreläggandet eller 
förbudet inte åtlyds 

26 kap. 14 § MB 
Lag (1985:206) 
om viten 

Miljöchef 
Miljöinspektör 

Vitesföreläggande
n som beslutats 
på dele- gation 
ska särskilt 
redovisas för 
nämnden 

M.10.4 Besluta att ålägga tidigare ägare eller 
nytt- janderättshavare att lämna uppgift 
om ny ägares eller nyttjanderättshavares 
namn och adress 

26 kap. 13 § MB Miljöchef 
Miljöinspektör 

 

M.10.5 Besluta att sända föreläggande eller förbud, 
som meddelats mot någon i egenskap av 
ägare 
m.m. till inskrivningsmyndigheten 
för anteckning i 
inskrivningsregistret 

26 kap. 15 § MB Miljöchef 
Miljöinspektör 

 

M.10.6 Besluta att begära att den som bedriver 
verksamhet som kan befaras medföra 
olägenhet för människors hälsa eller 
påverka miljön ska lämna förslag till 
kontrollprogram eller förbättrande 
åtgärder 

26 kap. 19 § tredje 
stycket MB 

Miljöchef 
Miljöinspektör 

 

M.10.7 Besluta att förelägga den som bedriver 
verksamhet eller vidtar åtgärd att lämna 
de uppgifter och handlingar som 
behövs för tillsynen 

26 kap. 21 § MB Miljöchef 
Miljöinspektör 
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M.10.8 Besluta att förelägga den som bedriver 
verksamhet eller vidtar åtgärd eller som 
upplåter byggnad för bostäder eller 
allmänt ändamål, att utföra sådana 
undersökningar av verksamheten och dess 
verkningar som behövs för tillsynen 

26 kap. 22 § MB Miljöchef 
Miljöinspektör 

 

M.10.9 Besluta att föreskriva att undersökning av 
verksamhet och dess verksamhet i stället 
ska utföras av någon annan och utse 
någon att göra sådan undersökning, om 
kostnaden för undersökningen inte 
överstiger ett prisbasbelopp. 

26 kap. 22 § första 
stycket MB 

Miljöchef 
Miljöinspektör 

 

M.10.10 Besluta om att förena beslut om 
undersökning med förbud att överlåta 
berörd fastighet eller egendom till dess 
undersökningen är slutförd 

26 kap. 22 § tredje 
stycket MB 

Miljöchef 
Miljöinspektör 

 

M.10.11 Bestämma att beslut i tillsynsärende ska 
gälla omedelbart även om det överklagas 

26 kap. 26 § MB Miljöchef 
Miljöinspektör 

 

M.11 Tillstånds giltighet, omprövning m.m., 24 kap. MB 
M.11.1 Besluta att på ansökan av tillståndshavare 

upphäva eller ändra bestämmelser och 
villkor i ett tillståndsbeslut 

24 kap. 8 § MB Miljöchef 
Miljöinspektör 

 

M.12 Avgifter, 27 kap. MB 
M.12.1 Besluta om att påföra avgift för prövning och 

tillsyn enligt kommunens taxa om avgifter 
inom miljöbalkens tillämpningsområde 

27 kap. 1 § MB, 
Kommunens taxa 

Miljöchef 
Miljöinspektör 

 

M.12.2 Besluta om nedsättning av avgift eller 
efter- skänkande av avgift i enskilda fall 
enligt vad som föreskrivs i kommunens 
taxa 

Kommunens taxa Miljöchef  

M.12.3 Bestämma att beslut om avgift ska 
gälla omedelbart även om det 
överklagas 

9 kap. 5 § FAPT Miljöchef 
Miljöinspektör 

 

M.13 Tillträde m.m., 28 kap. MB 
M.13.1 Besluta att meddela förbud vid vite av högst 

20.000 kr att rubba eller skada mätapparat 
eller liknande utrustning som behöver sättas 
ut vid undersökningar 

28 kap. 1 och 7 § 
MB 

Miljöchef 
Miljöinspektör 

 

M.13.2 Besluta att begära polishjälp för att få 
tillträde till fastigheter, byggnader, andra 
anläggningar samt transportmedel för att 
myndighetens uppgifter ska kunna utföras 

28 kap. 1 och 8 §§ 
MB 

Sektorschef 
Myndighetschef 
Miljöchef 
Miljöinspektör 

 

M.14 Miljösanktionsavgifter, 30 kap. MB 
M.14.1 Besluta om miljösanktionsavgift upp till 

20.000 kr 
30 kap. 3 § MB Miljöchef 

Miljöinspektör 
Miljösanktionsav
gift som beslutats 
på delegation ska 
särskilt redovisas 
för nämnden. 
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L Livsmedelsområdet m.m. 

L.1 Livsmedelslagen 
L.1.1 Beslut att meddela förelägganden och förbud 

utan vite som behövs för efterlevnaden av 
livsmedelslagen, de föreskrifter som medde- 
lats med stöd av lagen, de EG-bestämmelser 
som kompletteras av lagen samt de beslut som 
meddelats med stöd EG-bestämmelserna 

22 § LL Miljöchef 
Miljöinspektör 
Livsmedels- 
inspektör 

 

L.1.2 Beslut att förena föreläggande och förbud med 
(fast) vite upp till 20.000 kr för respektive 
adressat i varje enskilt ärende 

23 § LL 
Viteslagen 
(1985:206) 

Miljöchef 
Miljöinspektör 
Livsmedels- 
inspektör 

 

L.1.3 Besluta att förena föreläggande eller förbud 
med löpande vite om högst 5.000 kr per 
överträdelse eller om 20.000 kr per månad 
som föreläggandet eller förbudet inte åtlyds 

23 §§ LL 
4 § Vitslagen 
(1985:206) 

Miljöchef 
Miljöinspektör 
Livsmedels- 
inspektör 

Vitesärenden som 
beslutats på 
delegation ska 
särskilt redovisas 
för nämnden 

L.1.4 Besluta att ta hand om en vara samt – om 
förutsättningar för det föreligger – att låta 
förstöra varan på ägarens bekostnad. 

24 § första och 
andra styckena 
LL, 34 § LF 

Miljöchef 
Miljöinspektör 
Livsmedels- 
inspektör 

 

L.1.5 Besluta att, om det inte finns särskilda skäl för 
något annat, på ägarens bekostnad låta 
förstöra vara eller varor som omfattas av ett 
förbud enligt föreskrifter meddelade med stöd 
av 6 § 6 LL 

24 § tredje 
stycket LL, 34 § 
LF 

Miljöchef 
Miljöinspektör 
Livsmedels- 
inspektör 

 

L.1.6 Besluta om att begära hjälp av polismyndig- 
heten för utövande av livsmedelskontrollen 
eller verkställighet av beslut, om förutsätt- 
ningar för sådan begäran föreligger 

27 § LL Miljöchef 
Miljöinspektör 
Livsmedels- 
inspektör 

 

L.1.7 Besluta att förordna att ett beslut ska gälla 
omedelbart även om det överklagas 

33 § LL Miljöchef 
Miljöinspektör 
Livsmedels- 
inspektör 

 

L.2 Livsmedelsförordningen 
L.2.1 Besluta om skyldighet för den som är syssel- 

satt med livsmedelsverksamhet att genomgå 
läkarundersökning om det behövs av livs- 
medelshygieniska skäl 

8 § LF Miljöchef 
Miljöinspektör 
Livsmedels- 
inspektör 

 

L.2.2 Besluta om återkallande eller tillfälligt upp- 
hävande av godkännande av livsmedelsan- 
läggning 

24 § LF Miljöchef 
Miljöinspektör 
Livsmedels- 
inspektör 

 

L.3 Förordningen (2006:1166) om avgifter för offentlig kontroll av livsmedel och vissa 
jordbruksprodukter 
L.3.1 Besluta om risk- och erfarenhetsklassifice- 

ring10 av livsmedelsföretag samt om årlig 
kontrollavgift 

3-6 §§ FAOKL, 
Art. 27 EG 
882/2004, 
Kommunens taxa 

Miljöchef 
Miljöinspektör 
Livsmedels- 
inspektör 

För 
kommuner 
som inte har 
en risk- och 
erfarenhetsba
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serad taxa, 
kan istället 
t.ex. ordet 
”inklassning
” väljas. 

L.3.2 Besluta om avgift för godkännande och regi- 
strering 

13-14 §§ 
FAOKL, 
Art. 27 EG 
882/2004, 
Kommunens taxa 

Miljöchef 
Miljöinspektör 
Livsmedels- 
inspektör 

 

L.3.3 Besluta om att sätta ned eller efterskänka 
avgiften 

10 § FAOKL, 
Kommunens taxa 

Miljöchef  

L.3.4 Besluta om avgift för extra offentlig kontroll 
som föranleds av bristande efterlevnad av 
regelverket 

11 § FAOKL, 
art. 28 EG 
882/2004 

Miljöchef 
Miljöinspektör 
Livsmedels- 
inspektör 

 

L.3.5 Besluta om avgift för kontrollmyndighetens 
bemanning vid slakterier, styckningsanlägg- 
ningar och vilthanteringsanläggningar 

18 § FAOKL, 
Kommunens taxa 

Miljöchef 
Miljöinspektör 
Livsmedels- 
inspektör 

 

L.4 Lagen (2006:805) om foder och animaliska biprodukter 
L.4.1 Beslut att meddela förelägganden och förbud 

utan vite som behövs för efterlevnaden av 
lagen, de föreskrifter som meddelats med stöd 
av lagen, de EG-bestämmelser som 
kompletteras av lagen samt de beslut som 
meddelats med stöd EG-bestämmelserna 

23 § LFAB 
12 § FFAB 

Miljöchef 
Miljöinspektör 
Livsmedels- 
inspektör 

 

L.4.2 Beslut att förena föreläggande och förbud med 
(fast) vite upp till 20.000 kr för respektive 
adressat i varje enskilt ärende 

24 § LFAB 
Lagen om viten 

Miljöchef 
Miljöinspektör 
Livsmedels- 
inspektör 

 

L.4.3 Besluta att förena föreläggande eller förbud 
med löpande vite om högst 5.000 kr per 
överträdelse eller med 20.000 kr per månad 
som föreläggandet eller förbudet inte åtlyds 

24 § LFAB 
Viteslagen 

Miljöchef 
Miljöinspektör 
Livsmedels- 
inspektör 

 

L.4.5 Besluta att ta hand om en vara samt – om 
förutsättningar för det föreligger – att låta 
förstöra varan på ägarens bekostnad. 

25 § LFAB Miljöchef 
Miljöinspektör 
Livsmedels- 
inspektör 

 

L.4.6 Besluta om att begära hjälp av polismyndig- 
heten för utövande av kontrollen eller verk- 
ställighet av beslut, om förutsättningar för 
sådan begäran föreligger 

27 § LFAB Miljöchef 
Miljöinspektör 
Livsmedels- 
inspektör 

 

L.4.7 Besluta att förordna att ett beslut ska gälla 
omedelbart även om det överklagas 

33 § LFAB Miljöchef 
Miljöinspektör 
Livsmedels- 
inspektör 
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L.5 Förordning (2006:1165) om avgifter för offentlig kontroll av foder och animaliska 
biprodukter 
L.5.1 Besluta om risk- och erfarenhetsklassifice- 

ring11 av foderföretagare och företagare som 
befattar sig med animaliska biprodukter samt 
beslut om årlig kontrollavgift 

3-6 §§ FAOKF 
Art. 27 EG 
882/2004, 
Kommunens taxa 

Miljöchef 
Miljöinspektör 
Livsmedels- 
inspektör 

 

L.5.2 Besluta om att sätta ned eller efterskänka 
avgiften 

11 § FAOKF, 
Kommunens taxa 

Miljöchef  

L.5.3 Besluta om avgift för extra offentlig kontroll 
som föranleds av bristande efterlevnad av 
regelverket 

12 § FAOKF, art. 
28 EG 882/2004 

Miljöchef 
Miljöinspektör 
Livsmedels- 
inspektör 

 

L.6 Kontrollförordningen (EG) 882/2004 om offentlig kontroll 
L.6.1 Besluta i ärende om registrering av livsme- 

delsanläggning 
Art. 31.1 a och b 
EG 882/2004 
Art 4, EG 
853/2004 23 § 
LF, 11-11a §§ 
LIVSFS 2009:5 

Miljöchef 
Miljöinspektör 
Livsmedels- 
inspektör 

 

L.6.2 Besluta i ärende om godkännande av livsme- 
delsanläggning 

Art. 31.2 c, EG 
882/2004 
Art. 4 EG 
853/2004 23 § 
LF, 8 § LIVSFS 
2009:5 

Miljöchef 
Miljöinspektör 
Livsmedels- 
inspektör 

 

L.6.3 Beslut om villkorat godkännande av livsme- 
delsanläggning samt om förlängning av sådant 
godkännande 

Art. 31.2 d, 
EG-882/2004 
23 § LF 

Miljöchef 
Miljöinspektör 
Livsmedels- 
inspektör 

 

L.6.4 Besluta om att omhänderta en sändning av 
livsmedel till dess kontrollmyndigheten er- 
hållit resultat av offentlig kontroll vid miss- 
tanke om bristande efterlevnad m.m. 

Art. 18 EG 
882/2004 

Miljöchef 
Miljöinspektör 
Livsmedels- 
inspektör 

 

L.6.5 Beslut om omhändertagande av livsmedel från 
tredjeländer som inte överens-stämmer med 
bestämmelserna i livsmedelslagstiftningen 
samt beslut om att 

 
Förordna att livsmedlet destrueras, blir före- 
mål för särskild behandling i enlighet med art. 
20 eller återsänds utanför gemenskapen i 
enlighet med art. 21 eller vidtagande av andra 
lämpliga åtgärder 

 
Beträffande livsmedel som redan släppts ut på 
marknaden, förordna om att livsmedlet 
återkallas eller dras tillbaka från marknaden 
innan någon av de åtgärder som anges i punkt 
a) vidtas 

Art. 19.1 i EG 
882/2004 

 
 
 
 
 
Miljöchef 
Miljöinspektör 
Livsmedels- 
inspektör 

 
 
 
Miljöchef 
Miljöinspektör 
Livsmedels- 
inspektör 
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L.6.6 Besluta om att omhänderta sändning av livs- 
medel i avvaktan på destruktion eller vidta 
andra lämpliga åtgärder som är nödvändiga 
för att skydda människors och djurs hälsa 

 
Beträffande livsmedel av icke-animaliskt 
ursprung som är föremål för strängare kon- 
troller i enlighet med art. 15.5 och som inte 
kontrollerats eller hanterats i enlighet med art. 
17, se till att det återkallas och omhändertas 
och att det därefter antingen destrueras eller 
återsänds i enlighet med art. 21 

Art. 19.2 i EG 
882/2004 

Miljöchef 
Miljöinspektör 
Livsmedels- 
inspektör 

 

L.6.7 Besluta om sanering eller andra åtgärder som 
anses vara nödvändiga för att se till att livs- 
medel är säkra eller att livsmedelslagstift- 
ningen följs 

Art. 54.2 a) EG 
882/2004 

Miljöchef 
Miljöinspektör 
Livsmedels- 
inspektör 

 

L.6.8 Besluta om att begränsa eller förbjuda ut- 
släppande av livsmedel på marknaden och 
import och export av livsmedel 

Art. 54.2 b) EG 
882/2004 

Miljöchef 
Miljöinspektör 
Livsmedels- 
inspektör 

 

L.6.9 Besluta att beordra att livsmedel återkallas, 
dras tillbaka från marknaden och/eller 
destrueras 

Art 54.2c) EG 
882/2004 

Miljöchef 
Miljöinspektör 
Livsmedels- 
inspektör 

 

L.6.1
0 

Besluta om tillstånd till att livsmedel används 
för andra ändamål än de som de ursprungligen 
var avsedda för 

Art. 54.2. d) EG 
882/2004 

Miljöchef 
Miljöinspektör 
Livsmedels- 
inspektör 

 

L.6.1
1 

Besluta att tillfälligt avbryta driften av eller 
stänga hela eller delar av det berörda företaget 
under en lämplig tidsperiod 

Art. 54.2.e) EG 
882/2004 

Miljöchef 
Miljöinspektör 
Livsmedels- 
inspektör 

 

L.6.12 Besluta om att tillfälligt återkalla en 
livsme- delsanläggnings godkännande 

Art. 54.2 f) EG 
882/2004 

Miljöchef 
Miljöinspektör 
Livsmedels- 
inspektör 

 

L.6.13 Besluta om permanent upphävande av god- 
kännande av livsmedelsanläggning när 
verk- samheten upphört 

Art. 31 EG 
882/2004; art. 4 
EG 853/2004 

Miljöchef 
Miljöinspektör 
Livsmedels- 
inspektör 

 

L.6.14 Besluta om åtgärder som avses i art. 19 
för sändningar från tredje länder 

Art. 54.2 g) EG 
882/2004 

Miljöchef 
Miljöinspektör 
Livsmedels- 
inspektör 

 

L.6.15 Besluta om andra åtgärder som den 
behöriga myndigheten anser vara 
motiverade 

Art. 54.2 h) EG 
882/2004 

Miljöchef 
Miljöinspektör 
Livsmedels- 
inspektör 

 

L.7 Livsmedelsverkets föreskrifter om dricksvatten (LIVSFS 2005:10) 
L.7.1 Besluta om fastställande av egenkontroll- 

program och beslut om fastställande av 
provtagningspunkter samt frekvens av 
normal respektive utvidgad kontroll 

11 § SLVFS 
2001:30, 
omtryck LIVFS 
2011:3 

Miljöchef 
Miljöinspektör 
Livsmedels- 
inspektör 
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L.8  Livsmedelssanktionsavgift 

L.8.1 Besluta om livsmedelssanktionsavgift upp 
till och med 20 000 kronor 

39a-g§ 
Livsmedelsförord
ningen 

Miljöchef 
Miljöinspektör
/Livsmedelsin
spektör 

 

Ö Vissa övriga ärenden 
Ö.1 Avge yttrande till byggnadsnämnd i ärende 

angående bygglov, rivningslov och 
marklov som rör enstaka småhus eller 
fritidshus 

 Miljöchef 
Miljöinspektör 

Med 
byggnadsnämnd 
avses här liksom i 
PBL den eller de 
nämnder som 
fullgör 
kommunens 
uppgifter enligt 
plan- och 
bygglagen. 
Ärendetypen 
förutsätter att de 
uppgifterna inte 
handläggs inom 
samma nämnd 
som fullgör 
kommunens 
uppgifter inom 
miljö- och 
hälsoskyddsområd
et. Detsamma 
gäller Ö.2 och Ö.3 

Ö.2 Avge yttrande till byggnadsnämnd 
angående detaljplan och 
områdesbestämmelser där enkelt 
planförfarande tillämpas 

 Miljöchef 
Miljöinspektör 

 

Ö.3 Avge yttrande till byggnadsnämnd över 
förslag till detaljplan och områdesbestäm- 
melser under granskningstiden när 
nämnden tidigare avgivit yttrande i 
samrådsskedet 

 Miljöchef 
Miljöinspektör 

 

Ö.4 Avge yttrande till länsstyrelsen i ärende 
rörande bidrag för åtgärder och andra 
åtgärder i bostäder 

 Miljöchef 
Miljöinspektör 

 

Ö.5 Avge yttrande till länsstyrelse i ärende 
om tillstånd för att inrätta hem för vård 
och boende som drivs av en enskild 
eller sammanslutning 

 Miljöchef 
Miljöinspektör 

 

Ö.6 Avge yttrande till polismyndighet i ärende 
om allmänna sammankomster, offentliga 
tillställningar, bullarande verksamheter och 
liknande verksamheter 

 Miljöchef 
Miljöinspektör 

 

Ö.7 Avge yttrande till polismyndighet i ärende om 
tillstånd till hotell- och pensionatsrörelse 

 Miljöchef 
Miljöinspektör 

 

Ö.8 Besluta att begära upplysningar eller 
handlingar som behövs för sådan tillsyn enligt 
strålskydds lagen som nämnden ansvarar för 

SSL 8 kap. 4 § 
SSF 8 kap. 9 § 

Miljöchef 
Miljöinspektör 
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Ö.9 Besluta i ärende om solarier inom nämndens 
ansvarsområde 
med anledning av anmälan av verksamhet i 
vilken solarium upplåts till allmänheten 
i övrigt 

SSL 8 kap 4 § 
SSF 5 kap. 8 § 
SSMFS 2012:5 10 
§ 

Miljöchef 
Miljöinspektör 

 

Ö.10 Besluta att förena föreläggande och förbud 
enligt strålskyddslagen med vite om högst 
20.000 kronor 

SSL 8 kap. 6 § Miljöchef 
Miljöinspektör 

 

Ö.11 Besluta att ta ut avgift för tillsynsärende enligt 
strålskyddslagstiftningen 

SSL 10 kap 4§ 
SSF 8 kap 14 § 
 

Miljöchef 
Miljöinspektör 

 

N Naturvård 
NV 1 Besluta i ärende om dispens från 

strandskyddsbestämmelserna 
MB 7 kap. 18 och 
31 §§ 

Utskott sam-
hällsbyggnad 

Kommunekolog  

Miljöchef 
Myndighetschef 

Naturvårdshand-
läggare 

Ej i ärenden 
enligt PBL där 
delegation ej är 
given. 
Beslut om 
dispens bör tas 
av den som 
meddelat 
föreskrifter. 

NV 2 Besluta i ärende om dispens från 
föreskrifter som kommunen meddelat för 
naturreservat och naturminne 

MB 7 kap. 7,9-10 
§§ 

Kommunekolog 
Miljöchef 
Myndighetschef
Naturvårdshand
-läggare 
 

Beslut om 
dispens bör tas 
av den som 
meddelat 
föreskrifter. 

NV 3 Besluta i ärende om dispens från 
föreskrifter som kommunen meddelat för djur- 
och växtskyddsområde 

Förordningen om 
områdesskydd 9 § 

Kommunekolog 
Miljöchef 
Myndighetschef
Naturvårdshand
-läggare 
 

Beslut om 
dispens bör tas 
av den som 
meddelat 
föreskrifter. 

NV 4 Besluta i tillsynsärende angående 
åsidosättande av föreskrifter som gäller för 
områden som omfattas av skydd enligt 7 kap. 
MB 

MB 7 kap. Kommunekolog 
Miljöchef 
Sektorschef SB 
Naturvårdshand
-läggare 
 

 

NV 5 Besluta i tillsynsärende angående 
åsidosättande av föreskrifter som gäller enligt 
8 kap. MB 

MB 8 kap. Kommunekolog 
Miljöchef 
Myndighetschef 
Naturvårdshand
-läggare 
 

 

NV 6 Besluta i tillsynsärende angående skötsel av 
jordbruksmark enligt 7 och 8 kap. MB 

MB 7-8 kap. Kommunekolog 
Miljöchef 
Myndighetschef 
Miljöinspektör
Naturvårdshand
-läggare 
 

 

NV 7 Besluta i tillsynsärende angående skötsel av 
jordbruksmark enligt 12 kap. MB 

MB 12 kap. Miljöchef 
Myndighetschef 

 

173



 

Nr Ärende Lagrum Delegat Anmärkning 

NV 8 Avge yttrande till länsstyrelsen i ärende om 
dispens från strandskyddsbestämmelserna 

Förordningen om 
områdesskydd 23 
§ 

Kommunekolog 
Miljöchef 
Myndighetschef 
Naturvårds-
handläggare 
 

 

NV 9 Avge yttrande till länsstyrelsen i ärende 
angående dispens från andra föreskrifter om 
områdesskydd 

23 § förordningen 
om 
områdesskydd 
5 § nationalparks- 
förordningen 

Kommunekolog 
Miljöchef 
Myndighetschef 
Naturvårds-
handläggare 
 

 

NV 
10 

Avge yttrande till skogsvårdsstyrelsen i 
ärende om dispens från föreskrifter om 
biotopskydd 

Föreskrifter om 
biotopskydd 

Kommunekolog 
Miljöchef 
Myndighetschef 
Naturvårds-
handläggare 

 

NV 
11 

Besluta i ärenden med anledning av 
samråd enligt 12 kap. 6 § MB 

MB 12 kap. 6 § Kommunekolog 
Miljöchef 
Myndighetschef 
Naturvårdshand
-läggare 

 

NV 
12 

Yttrande till länsstyrelse angående bildande av 
naturreservat 

25§ förordning om 
områdesskydd  
enligt MB 

Kommunekolog 
Naturvårdshand-
läggare 

 

NV 
13 

Yttrande till länsstyrelse eller Skogsstyrelsen 
angående bildande av biotopskyddsområde  

25 § FOM Kommunekolog 
Naturvårdshand-
läggare 

 

Allmänt inom plan och bygg 

APB 
1 

Överklagningsärenden inom 
byggenhetens verksamhetsområde 

Rätt att avge 
yttranden till 
överprövande 
myndigheter och 
domstolar med 
undantag av beslut 
som fattats av 
kommunstyrelsen 
i dess helhet eller 
kommun- 
fullmäktige (KL 6 
kap. 33 §, 1:a 
stycket och 34 § 
punkt 2) 

Myndighetschef Gäller om inget 
nytt tillförts i sak 
I ärendet. 

APB 
2 

Gemensamma bestämmelser för delegeringen t.ex. vid svårare 
ärenden eller samordning. När delegation finns till för både 
tjänsteman och utskott ska i första hand beslut fattas av tjänsteman. 
I andra hand fattas beslutet av utskottet för samhällsbyggnad. 

 
Delegeringen innefattar rätt 

Myndighetschef 
Byggnads- 
inspektör 
Bygglovshand- 
läggare 
Plan- och 
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 att om en ansökan om bygglov, marklov, rivningslov 

eller förhandsbesked är ofullständig, förelägga sökanden 
att avhjälpa bristerna inom viss tid vid äventyr att 
ansökan kan komma att avvisas eller att avgöras i 
befintligt skick (9 kap. 21 § 1 st. PBL) 

 
 att avvisa en ansökan som trots föreläggande enligt 9 kap. 

22 § 1 st. PBL är så ofullständig att den inte kan prövas i 
sak (9 kap. 22 § 2 st. PBL) 

 
 att besluta om lov även om den sökta åtgärden avviker 

från detaljplan eller områdesbestämmelser, inom ramen 
för de föreskrifter som anges i 9 kap. 31 c § respektive 9 
kap. 35 § 2 st. PBL 

byggadministratö 
r 

Plan- och bygglagen (PBL) 
1 Beslut om överenskommelse med 

sökande att planbesked får lämnas senare än 
inom fyra månader 

PBL 5 kap. 4 § Stadsarkitekt 
 
Chef plan och 
kartavdelning 

 

2 Besluta om planer eller program medför 
betydande miljöpåverkan 

PBL 5 kap. 18 § Miljöchef  

3 Beslut om överenskommelse med sökanden 
om att planbesked får lämnas senare än inom 
fyra månader 

PBL 5 kap. 4 §  
Chef plan och 
kartavdelning 

 

4 Avge yttrande till länsstyrelsen i fråga om en 
verksamhet eller åtgärd kan antas medföra 
betydande miljö-påverkan 

PBL 6 kap. 4 § Miljöchef 
 
Miljöinspektör 

 

5 Beslut att göra anmälan till 
inskrivningsmyndigheten för anteckning i 
fastighetsregistrets allmänna del när fråga om 
prövning enligt 6 kap. 5 § PBL har väckts i 
byggnadsnämnden 

PBL 6 kap. 6 § Stadsarkitekt 
Chef plan och 
kartavdelning 
Mark- och 
exploaterinsin
genjör 

 

6 Beslut om bygglov inom ramen för de 
föreskrifter som anges i 9 kap. 30-32 §§ i 
följande ärenden: 

 
Nybyggnad av en- eller tvåbostadshus utanför 
område med detaljplan, inom ramen för de 
villkor som bestämts i bindande 
förhandsbesked 
 

PBL 9 kap. 30-32 
§§ 

Myndighetschef 
Byggnads- 
inspektör 
Bygglovshand- 
läggare 
Plan- och 
byggadministratö 
r 
 

 

7 Nybyggnad eller tillbyggnad inom 
detaljplan för handel, kontor, hantverk 
eller industri med högst 2000 m2 

bruttoarea 

PBL 9 kap. 30-32 
§§ 

Myndighetschef 
Byggnads- 
inspektör 
Bygglovshand- 
läggare 
Plan- och 
byggadministratö
r 
 

Utskottet kan fatta 
beslut utan 
begränsningen 
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8 Nybyggnad inom detaljplan av en- eller 
tvåbostadshus 
 

PBL 9 kap. 30-32 
§§ 

Myndighetschef 
Byggnads- 
inspektör 
Bygglovshand- 
läggare 
Plan- och 
byggadministratör 
 

  

9  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 
 
 

 9 Nybyggnad inom detaljplan av en- eller 
tvåbostadshus som inte hänför sig till rad- eller 
kedjehusbebyggelse 

PBL 9 kap. 30-32 
§§ 

Myndighetschef 
Byggnads- 
inspektör 
Bygglovshand- 
läggare 
Plan och 
byggadministratö 
r  
Utskott SB 
 
 
 

 

10 Tillbyggnad av en- eller tvåbostadshus 
 

PBL 9 kap. 30-32 
§§ 

Myndighetschef 
Byggnads- 
inspektör 
Bygglovshand- 
läggare 
Plan och 
byggadministratö 
r 
 

 

11 Ny- eller tillbyggnad av komplementbyggnad 
 

PBL 9 kap. 30-32 
§§ 

Myndighetschef 
Byggnads- 
inspektör 
Bygglovshand- 
läggare 
Plan- och 
byggadministratö 
r 
 

 

12 Ny- eller tillbyggnad av kiosk, 
transformatorstation, avlopps-pumpstation 
eller därmed jämförliga byggnader med en 
bruttoarea sammanlagt ej överstigande 100 
m2 bruttoarea 

PBL 9 kap. 30-32 
§§ 

Myndighetschef 
Byggnads- 
inspektör 
Bygglovshand- 
läggare 
Plan- och 
byggadministratö 
r 
 

Utskottet kan 
besluta utan 
begränsning 
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 Ta i anspråk eller inreda byggnad helt eller 
delvis för väsentligen annat ändamål inom 
område med detaljplan eller 
områdesbestämmelser 

PBL 9 kap. 2 § 1 
st. 3a 

Myndighetschef 
Byggnads- 
inspektör 
Bygglovshand- 
läggare 
Utskott SB 
Plan- och 
byggadministratö 
r 
 

 

13 Inredande av någon ytterligare bostad 
eller någon ytterligare lokal för handel, 
hantverk eller industri 

PBL 9 kap. 2 § 1 
st. 3b 

Myndighetschef 
Byggnads- 
inspektör 
Bygglovshand- 
läggare 
Utskott SB 
Plan- och 
byggadministratö 
r 
 

 

14 Byte av färg, fasadbeklädnad, 
taktäckningsmaterial eller andra åtgärder som 
avsevärt påverkar byggnadens yttre utseende 

PBL 9 kap. 2 § 1 
st. 3c samt 
8 § 1 st. 2c 

Stadsarkitekt 
Myndighetschef 
Byggnads- 
inspektör 
Bygglovshand- 
läggare 
Plan- och 
byggadministratö 
r 
 

 

15 Ärende om att i område av värdefull miljö 
underhålla ett byggnadsverk eller ett 
bebyggelseområde som avses i 8 kap. 13 § 
PBL i den utsträckning som framgår av 
detaljplan eller områdesbestämmelser 

PBL 9 kap. 8 § 1 
st. 2b 

Myndighetschef 
Stadsarkitekt  

 

16 Ändring av gällande bygglov inom ramen för 
tidigare medgiven bruttoarea eller medgiven 
avvikelse från detaljplan eller 
områdesbestämmelser 

PBL 9 kap. 2 § 1 
st. 1 och 2 

Myndighetschef 
Byggnads- 
inspektör 
Bygglovshand- 
läggare 
Plan- och 
byggadministratö 
r 
 

 

17 Nybyggnad eller väsentlig ändring av 
upplag eller materialgårdar (p. 2) fasta 
cisterner samt murar och plank (p. 7) 

PBL 9 kap. 8 § 1 
st. 
och 16 kap. 7 § 
samt PBF 6 kap. 1- 
2 §§ 

Myndighetschef 
Byggnads- 
inspektör 
Bygglovshand- 
läggare 
Plan och 
byggadministratö 
r 
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18 Uppsättande eller väsentlig ändring av skyltar 
eller ljusanordningar 

PBL 9 kap. 8 § 1 
st.1 och 
16 kap. 7 § samt 
PBF 6 kap. 3-4 §§ 

Myndighetschef 
 
Stadsarkitekt 
Byggnads- 
inspektör 
Bygglovshand- 
läggare   
Plan och 
byggadministratö 
r 

 

19 Beslut om rivningslov inom ramen för de 
föreskrifter som anges i 9 kap. 34 § PBL, dock 
ej rivning av byggnad som ur historisk, 
kulturhistorisk, miljömässig eller konstnärlig 
synpunkt har större värde eller rivning som 
kräver beslut enligt annan författning. 

PBL 9 kap. 10 § Myndighetschef 
Byggnads- 
inspektör 
Bygglovshand- 
läggare 
Plan och 
byggadministratö 
r 
 

 

20 Beslut om marklov inom ramen för 
föreskrifterna i 9 kap. 35 § PBL 

PBL 9 kap. 11-13 
§§ 

Myndighetschef 
Byggnads 
inspektör 
Bygglovshand 
Läggare 
Plan och 
byggadministratö 
r 
 

 

21 Bygglov för åtgärder som inte kräver lov PBL 9 kap. 14 § Myndighetschef 
Byggnads- 
inspektör 
Bygglovshand- 
läggare 
Plan och 
byggadministratö 
r 
 

 

22 Beslut om villkorsbesked inom ramen för 
föreskrifterna i 9 kap. 19 § 

PBL 9 kap. 19 § Byggchef 
Byggnads- 
inspektör 
Bygglovshand- 
läggare 
Plan och 
byggadministratö 
r 

 

23 Beslut om samordning för ärenden som enligt 
miljöbalken är anmälningspliktiga 

PBL 9 kap. 24 § Myndighetschef 
Miljöchef 
Byggnad- 
sinspektör 
Bygglovs- 
handläggare 
Plan- och 
byggadministratö 
r 
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24 Beslut om att förlänga handläggnings-tiden för 
ärende om lov eller förhandsbesked i högst  
tio veckor utöver de ursprungliga tio veckorna 

PBL 9 kap. 27 § Myndighetschef 
Byggnads- 
inspektör 
Bygglovshand- 
Läggare 
Plan och 
byggadministratö 
r 

 

25 Rätt att vid beslut om bygglov eller 
marklov medge åtgärd som innebär en 
liten avvikelse från detaljplan eller 
områdesbestämmelser 

PBL 9 kap 30-31 
§§ och 35 § 

Myndighetschef 
Byggnads- 
inspektör 
Bygglovshand- 
läggare 
Plan och 
byggadministratö 
r 

 

26 Beslut om tidsbegränsat bygglov inom 
ramen för föreskrifterna i 9 kap. 33 § PBL i de 
fall åtgärden har stöd i en detaljplane- 
bestämmelse om tillfällig användning av 
byggnad eller mark eller om åtgärden har 
ringa påverkan på omgivningen 

PBL 9 kap. 33 § Myndighetschef 
Byggnads- 
inspektör 
Bygglovshand- 
läggare 
Plan och 
byggadministrat
ö r 

Utskott kan fatta 
beslut utan 
begränsning 

27 Beslut att, om en anmälan av anmäl- 
ningspliktig åtgärd enligt 6 kap. 5 § PBF är 
ofullständig, förelägga sökande att avhjälpa 
bristerna inom viss tid vid äventyr att anmälan 
kan komma att avvisas eller att avgöras i 
befintligt skick 

PBF 6 kap. 10 § Myndighetschef 
Byggnads- 
inspektör 
Bygglovshand- 
läggare 
Plan och 
byggadministratö 
r 

 

28 Beslut om att byggnadsverk får tas i bruk utan 
att slutbesked lämnats. 

PBL 10 kap. 4 § Myndighetschef 
Byggnads- 
inspektör 
Bygglovs- 
handläggare  
Plan och 
byggadministratö 
r 

 

29 Beslut att utse ny kontrollansvarig om en 
kontrollansvarig har lämnat sitt uppdrag 

PBL 10 kap. 13 § Myndighetschef 
Byggnads- 
inspektör 
Bygglovshand- 
läggare 
Utskott SB 
Plan och 
byggadministratö 
r 
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30 Beslut att ge startbesked om det enligt 10 kap. 
14 § inte behövs något tekniskt 
samråd 

PBL 10 kap. 22 § 
1 st. 1 

Myndighetschef 
Byggnads- 
inspektör 
Bygglovshand- 
läggare 
SB 
Plan och 
byggadministratö 
r 

 

31 Beslut att förelägga byggherren att ge in de 
ytterligare handlingar som behövs för att 
prövningen av frågan om startbesked om det 
enligt 10 kap. 14 § PBL inte behövs något 
tekniskt samråd 

PBL 10 kap. 22 § 
1 st. 2 

Myndighetschef 
Byggnads- 
inspektör 
Bygglovshand- 
läggare 
Plan och 
byggadministratö 
r 

 

32 Beslut att med startbesked godkänna att en 
åtgärd får påbörjas och att i startbeskedet 

 
fastställa den kontrollplan som ska gälla med 
uppgift om vem eller vilka som är sakkunniga 
eller kontrollansvariga 

 
bestämma de villkor som behövs för att få 
påbörja åtgärden 

 
bestämma villkor och ungefärlig tidpunkt för 
utstakning som behövs 

 
bestämma de handlingar som ska lämnas inför 
beslut om slutbesked ge de upplysningar om 
krav enligt annan lagstiftning som behövs 

PBL 10 kap. 23-24 
§§ 

Myndighetschef 
Byggnads- 
inspektör 
Bygglovshand- 
läggare 
Plan och 
byggadministratö 
r 

 

33 Anmärkning i anslutning till arbetsplatsbesök/ 
besiktning inom ramen för nämndens 
tillsynsarbete som innefattar för byggherren 
bindande föreskrift. Föreläggande med påföljd 
(vite eller åtgärd) beslutas av utskottet för 
samhällsbyggnad 

PBL 10 kap. 27 § 
och 
11 kap. 8 § 

Myndighetschef 
Byggnad- 
sinspektör 
Bygglovshand- 
läggare 
Plan och 
byggadministratö 
r 

 

34 Beslut att det för rivningsåtgärder inte 
behövs någon kontrollplan 

PBL 10 kap. 18 § Myndighetschef 
Byggnad- 
sinspektör 
Bygglovshand- 
läggare 
Plan och 
byggadministratö 
r 
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35 Beslut om kompletterande villkor för bygg- 
eller rivningsåtgärderna eller för kontrollen 

PBL 10 kap. 29 § Myndighetschef 
Byggnad- 
sinspektör 
Bygglovshand- 
läggare 
Plan och 
byggadministratö 
r 

 

36 Beslut om slutbesked respektive om 
interimistiskt slutbesked enligt 
föreskrifterna i 10 kap. 34-37 §§ PBL 

PBL 10 kap. 34-37 
§§ 

Myndighetschef 
Byggnad- 
sinspektör 
Bygglovshand- 
läggare 
Plan och 
byggadministratö 
r 

 

37 Avge ingripandebesked inom ramarna för 
föreskrifterna i 11 kap. 7 § PBL 

PBL 11 kap. 7 § Myndighetschef 
Byggnad- 
sinspektör 
Bygglovshand- 
läggare 
Plan och 
byggadministratö 
r 

 

38 Beslut att av polismyndigheten begära det 
biträde som behövs för tillträde enligt 11 kap. 
8 § PBL 

PBL 11 kap. 9 § Myndighetschef 
Byggnad- 
sinspektör 
Bygglovshand- 
läggare 
Plan och 
byggadministratö 
r 

 

39 Beslut om lovföreläggande om lovpliktig 
åtgärd har vidtagits utan lov, om det är 
sannolikt att lov kan ges för åtgärden och 
delegaten har befogenhet att besluta i 
lovärendet. 

PBL 11 kap. 17 § Myndighetschef 
Byggnad- 
sinspektör 
Bygglovshand- 
läggare 
Utskott SB 

 

40 Förelägga ägare av byggnadsverk att 
inom viss tid ge synpunkter på övervägt 
uppdrag åt sakkunnig att utreda behovet av 
underhållsåtgärder och vem som ska betala 
kostnaderna för uppdraget 

PBL 11 kap. 18 § Myndighetschef 
Byggnad- 
sinspektör 
Bygglovshand- 
läggare 

 

41 Beslut om förbud mot fortsatt arbete eller 
åtgärd, även förbud som förenas med vite 

PBL 11 kap. 30-32 
§§ 

Myndighetschef 
Byggnad- 
sinspektör 
Bygglovshand- 
läggare 
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42 Beslut om förbud mot användning av 
byggnadsverk om byggnadsverket har 
säkerhetsbrister, även förbud som förenas med 
vite 

PBL 11 kap. 33 § 
1 

Myndighetschef 
Byggnad- 
sinspektör 
Bygglovshand- 
läggare 
Plan och 
byggadministratö 
r 

 

43 Beslut om förbud mot användning av 
byggnadsverk, om det inte finns 
förutsättningar för att ge slutbesked. 

PBL 11 kap. 33 § 
2 

Myndighetschef 
Byggnad- 
sinspektör 
Bygglovshand- 
läggare 
Plan och 
byggadministratö 
r 

 

44 Besluta om att utse annan funktions- 
kontrollant inom ramen för före-skrifterna i 11 
kap. 34 § PBL 

PBL 11 kap. 34 § Myndighetschef 
Byggnad- 
sinspektör 
Bygglovshand- 
läggare 
Bostadsanpassni 
ngshandläggare 
Plan- och 
byggadministratö 
r 
 

 

45 Beslut att entlediga kontrollansvarig inom 
ramen för föreskrifterna i 10 kap. 11 och 11 
kap. 35 §§ PBL och, efter förslag av 
byggherren, besluta om en ny 
kontrollansvarig. 

PBL 11 kap. 35 § Myndighetschef 
Byggnad- 
sinspektör 
Bygglovshand- 
läggare 
Plan- och 
byggadministratö 
r 
 

 

46 Besluta att ansöka om handräckning hos 
kronofogdemyndigheten för tillträde enligt 11 
kap. 8 § eller när någon har underlåtit att 
utföra arbete eller vidta en åtgärd som har 
förelagts honom eller henne enligt 10 kap. 
19,21 eller 22 §§ PBL 

PBL 11 kap. 39 § Myndighetschef 
Byggnad- 
sinspektör 
Bygglovshand- 
läggare 
Plan- och 
byggadministratö 
r 
 

 

47 Besluta om avgifter i enskilda ärenden/fall 
med tillämpning av kommunens plan- och 
bygglovstaxa 

PBL 12 kap. 8-11 
§§ och 
kommunens plan- 
och bygglovstaxa 

Chef Plan- och 
kartavdelningen 
Myndighetschef 
Byggnad- 
sinspektör 
Bygglovshand- 
läggare 
Plan och 
byggadministratö 
r 
Utskott SB 
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48 Beslut om särskild besiktning av hissar och 
andra motordrivna anordningar 

PBF 8 kap. 8 § och 
5 kap. 9 § 

Myndighetschef 
Byggnad- 
sinspektör 
Bygglovshand- 
läggare 
Bostadsanpassni 
ngshandläggare 

 

49 Besluta om längre besiktningsintervall 
enligt 3 kap. 18 § 

 
Beslut om anstånd med besiktning enligt 3 
kap. 19 § 

 
Beslut om användningsförbud för hissar och 
andra motordrivna anordningar med 
tillämpning av bestämmelserna i 3 kap. 4-5 §§ 

BFS 1994:25 H1 
BFS 2006:26 H10 
om hissar och 
vissa andra 
motordrivna 
fordon 

Myndighetschef 
Byggnad- 
sinspektör 
Bygglovshand- 
läggare 
Bostadsanpassni 
ngshandläggare 

 

50 Besluta om föreläggande (utan vite) mot ägare 
till byggnader som inte fullgör sina 
skyldigheter ifråga om funktionskontroll av 
ventilationssystem fullgör sina skyldigheter 

PBF 5 kap. 1-7 §§ 
och kap. 3 (samt 
11 kap. 19-20 §§ 
PBL) 

Myndighetschef 
Byggnad- 
sinspektör 
Bygglovshand- 
läggare 

 

51   Bostadsanpassni 
ngshandläggare 

 

52 Beslut om senareläggning av 
besiktningssynpunkt inom ramen för 
föreskrifterna i 4 § (om det finns särskilda 
skäl) 

BFS 1991:36 4 § Myndighetschef 
Byggnad- 
sinspektör 
Bygglovshand- 
läggare 
Bostadsanpassni 
ngshandläggare 

 

53 Beslut att medge mindre avvikelse från 
föreskrifterna om det finns särskilda skäl och 
byggnadsprojektet ändå kan bli tekniskt 
tillfredsställande och det inte finns någon 
avsevärd olägenhet från annan synpunkt 

BFS 1993:57 
BBR 1:22 

Myndighetschef 
Byggnads- 
inspektör 
Bygglovs-
handläggare 
Plan- och 
byggadministratö 
r 
 

 

54 Beslut att medge mindre avvikelse från 
föreskrifterna om det finns särskilda skäl och 
byggnadsprojektet ändå kan bli tekniskt 
tillfredsställande och det inte finns någon 
avsevärd olägenhet från annan synpunkt 

BFS 2010:28, 
EKS 7 2 § 

Myndighetschef 
Byggnad- 
sinspektör 
Bygglovshand- 
läggare 
Plan- och 
byggadministrat
ör 

 

55 Besluta i ärenden som av Lantmäteriet 
hänskjutits till nämnden för prövning. Rätt att 
vid samråd begära att ärendet hänskjuts till 
KS för prövning 

FBL 4 kap. 25-25a 
§§ 

Stadsarkitekt 
Chef Plan- och 
kartavdelningen 
Myndighetschef 
Mark- och 
exploateringsing 
enjör 
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56 Besluta att påkalla fastighetsreglering som 
behövs för att mark och vatten ska kunna 
användas på ett ändamålsenligt sätt 

FBL 5 kap. 3 § 3 
st. 

Stadsarkitekt 
Chef Plan- och 
kartavdelningen 
Mark- och 
exploaterings- 
ingenjör 

 

57 Besluta att ansöka om fastighetsbenämning FBL 14 kap. 1a § 1 
st. 3-7 

Stadsarkitekt 
Chef Plan- och 
kartavdelningen 
Mark- och 
exploateringsing 
enjör 

 

58 Godkännande av förrättning, förrätt- 
ningsbeslut eller gränsutmärkning 

FBL 15 kap. 11 § Stadsarkitekt 
Myndighetschef 
Chef Plan- och 
kartavdelningen 
Mark- och 
exploateringsing 
enjör 

 

59 Företräda kommunen vid samråd med 
lantmäterimyndigheten 

AL 12 och 23 §§ Stadsarkitekt 
Chef Plan- och 
kartavdelningen 
Mark- och 
exploateringsing 
enjör 

 

60   Chef Plan- och 
kartavdelningen 
Myndighetschef 

 

61 Rätt att påkalla förrättning AL 18 § Stadsarkitekt 
Chef Plan- och 
kartavdelningen 
Mark o 
exploateringsans 
varig 
Mark- och 
exploateringsing 
enjör 

 

62 Godkännande av beslut eller åtgärd AL 30 § Stadsarkitekt 
Chef Plan- och 
kartavdelning 
Mark- och 
exploateringsi
ngenjör 
 
 
 

 

63 Företräda kommunen vid samråd med 
lantmäterimyndigheten 

LL 21 § Stadsarkitekt 
Chef Plan- och 
kartavdelning 
Myndighetschef 
Mark- och 
exploateringsing 
enjör 
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64 Godkännande av beslut eller åtgärd LL 28 § Stadsarkitekt 
Chef Plan- och 
kartavdelning 
Mark- och 
exploateringsi
ngenjör 

 

65 Tillstånd att sätta upp skyltar varigenom 
allmänheten avvisas från ett visst område som 
är av betydelse för friluftslivet 

LGS 5 § Myndighetschef 
Byggnads- 
inspektör 
Stadsarkitekt 
Bygglovshand- 
läggare 

 

66 Beslut att avge yttrande till länsstyrelsen om 
tillstånd att varaktigt sätta upp tavla, skylt, 
inskrift eller därmed jämförlig anordning för 
reklam, propaganda eller liknande ändamål 
utomhus utan tillstånd. 

LGS 6,7 §§ Myndighetschef 
Byggnads- 
inspektör 
Stadsarkitekt 
Bygglovshand- 
läggare 

 

67 Beslut att avge yttrande till länsstyrelsen om 
medgivande att ha affisch eller annan tillfällig 
anordning utomhus för reklam, propaganda, 
eller liknande ändamål uppsatta mer än fyra 
veckor 

LGS 9 § Myndighetschef 
Byggnads- 
inspektör 
Stadsarkitekt 
Bygglovshand- 
läggare 

 

68 Besluta om tillstånd att hantera, överföra eller 
importera explosiva varor eller att 
yrkesmässigt eller i större mängd hantera 
brandfarliga varor 

LBEV 16-19 §§ Myndighetschef 
Byggnads- 
inspektör 

 

69 Beslut om nya eller ändrade villkor för 
tillstånd 

LBEV 19 § 3 st. Myndighetschef 
Byggnads- 
inspektör 

 

70 Beslut att återkalla tillstånd LBEV 20 § Myndighetschef  
71 Beslut att begära den hjälp av polis- 

myndigheten som behövs för tillsynen 
LBEV 24 § 3 st. Myndighetschef 

Byggnads- 
Inspektör 
Bygglovshandlä
ggare 
Plan- och 
byggadministrat
ör 

 

72 Beslut om förelägganden och förbud, dock 
utan vite 

LBEV 25 § Myndighetschef 
Byggnads- 
inspektör 
Bygglovshand- 
läggare 

 

73 Beslut om avgiftsuttag i enskilda fall för 
tillståndsprövning, tillsyn, provtagning, 
undersökning, godkännande och andra beslut 
och åtgärder 

LBEV 27 § Myndighetschef 
Byggnads- 
inspektör 
Bygglovshand- 
läggare 
Plan-och 
byggadministrat
ör 
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74 Beslut om att byggfelsförsäkring inte behövs LBFF 1 b § Myndighetschef 
Byggnad- 
sinspektör 
Bygglovshand- 
läggare 
PBL 
administratör 

 

75 Beslut om att färdigställandeskydd inte 
behövs 

LBFF 14 § Myndighetschef 
Byggnad- 
sinspektör 
Bygglovshand- 
läggare 
PBL 
administratör 

 

76 Prövning om skrivelser med 
överklagande av planärenden har 
kommit in i rätt tid 

FL 23-25 §§ Chef Plan- och 
kartavdelning 
Planarkitekt 
Stadsarkitekt 
PBL- 
administratör 

 

77 Prövning om skrivelser med överklagande av 
bygglovsfrågor och övriga frågor har 
inkommit in i rätt tid 

FL 23-25 §§ Delegat som 
fattat det 
ursprungliga 
beslutet 
Sekreterare för 
utskottet 

 

78 Avvisa för sent inkommet överklagande enligt 
förvaltningslagen 

FL 24 § Chef Plan- och 
kartavdelning 
PBL- 
administratör 
Sekreterare för 
utskottet 

 

79 Ändring av överklagat beslut eller 
föreläggande 

FL 27 § Delegat som 
fattat det 
ursprungliga 
beslutet 

 

80 Beslut om bostadsanpassningsbidrag 
 

- Upp till 3 prisbasbelopp 
 
 

- 3-10 prisbasbelopp 
 

 
Överklaganden, yttranden och anmälningar 
till domstol 
Beslut om omprövning ska ske 
 
 
Omprövning av beslut och yttrande i ärenden 
där ursprungsbeslutet fattats av delegat 

Bostadsan- 
passningslagen 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
Handläggare av 
bostadsan- 
passnings-bidrag 
 
Myndighetschef  
 
 
Delegaten i 
urprungsärendet 
 
Delegaten i  
ursprungs-
ärendet 
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81 Fastställa belägenhetsadress Lagen (2006:378) 
om lägenhets-
register 10 § 

Kartingenjör 
 
Bygglovshand- 
läggare 
Handläggare 
av bostads- 
anpassnings- 
bidrag 
PBL 
administratör 

 

82 Fastställa lägenhetsnummer Lagen (2006:378) 
om lägenhets-
register  11 § 

Kartingenjör 
Handläggare av 
bostads- 
anpassnings- 
bidrag 
PBL 
administratör 

 

83 Förelägga en fastighetsägare som inte 
fullgör sina skyldigheter enligt 14 eller 
16 §§ att fullgöra dessa 

Lagen (2006:378) 
om 
lägenhetsregister  
 

Bygglovshandläg 
gare 
Plan/kart- 
ingenjör 
Bygglovshand 
läggare 
Handläggare av 
bostads- 
anpassnings- 
bidrag 
Myndighetschef 
 
 
 

 

Alkohollagen 
1 Beslut om tillfälligt serveringstillstånd 

till allmänheten 
Alkohollagen 8 
kap. 2 § 

Samhälls- 
byggnadschef 
Myndighetschef 
Miljöchef 

 

2 Beslut om tillfälligt serveringstillstånd 
till slutna sällskap 

Alkohollagen 8 
kap. 2 § 

Tillstånds- 
handläggare 

 

3 Beslut om särskilt tillstånd 
för provsmakning vid 
arrangemang 

Alkohollagen 8 
kap. 6 § 

Tillstånds- 
handläggare 

 

4 Beslut om utvidgning 
av serveringstillstånd 
Beslut om tillfällig eller stadigvarande 
utvidgning av serveringstillstånd för 
uteservering, lokal tidsperiod eller 
serveringstid för de som redan har 
stadigvarande serveringstillstånd 

Alkohollagen 8 
kap. 2 § 

Tillstånds- 
handläggare 

 

5 Beslut med anledning av ansökan 
från konkursbo att få fortsätta 
rörelsen 

Alkohollagen 9 
kap. 12 § 

Tillstånds- 
handläggare 

Ansökan ska 
behandlas med 
förtur 

6 Beslut om nytt tillstånd när övergång 
planeras från t.ex. handelsbolag till 
aktiebolag eller från bolag till enskild firma 
etc. när de fysiska personerna kvarstår i 
bolaget eller i den enskilda firman 

Alkohollagen 8 
kap. 2 § 

Tillstånds- 
handläggare 
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7 Beslut om att meddela 
tillståndsinnehavare erinran 

 
Beslut i ärende om att godkänna anmälan 
om betydande förändring i 
ägarförhållandena 

Alkohollagen 9 
kap. 17 § 

 
Alkohollagen 8 
kap 2 § 

Tillståndshandlä 
ggare  
 
Tillståndshandlä 
ggare 

 

8 Beslut om att avsluta tillsynsärende utan 
vidare åtgärd 

Alkohollagen 9 
kap 17 § 

Tillståndshandlä 
ggare 

 

9 Beslut om att återkalla 
serveringstillstånd som inte längre 
utnyttjas eller som på egen begäran vill 
upphöra med servering av 
alkoholdrycker 

Alkohollagen 9 
kap. 18 § 1. 

Tillstånds- 
handläggare 

 

Lagen (2018:2088) om tobak och liknande produkter 

1 Beslut om tillstånd att bedriva 
detaljhandel eller partihandel med 
tobaksvaror 

5 kap. 1 § Enhetschef  

2 Avslag på ansökan om tillstånd att 
bedriva detaljhandel eller partihandel 
med tobaksvaror 

5 kap. 1 § Enhetschef  

3 Beslut om tillfällig försäljning av 
tobaksvaror, detaljhandel 

5 kap. 1 § Enhetschef  

4 Avslag på ansökan om tillfällig 
försäljning av tobaksvaror 

5 kap. 1 § Enhetschef  

5 Beslut om återkallelse av tillstånd 
att sälja tobaksvaror 

7 kap. 10 § Utskott SB  

6 Beslut om återkallelse av tillstånd pga 
att det ej längre utnyttjas 

7 kap. 10 § Handläggare  

7 Beslut om fortsatt drift för 
konkursförvaltare vid 
försäljningsställe som har försatts i 
konkurs 

5 kap. 9 § Handläggare  

Trafikärenden 

Trafikförordning (1998:1276) 
1 Beslut avseende l o k a l a  trafikföreskrifter i 

egenskap av väghållare enligt 
trafikförordningen samt dispenser från 
lokala trafikföreskrifter och 
trafikförordningen. 

10 kap. 10, 14 §§ 
TF 

Sektorschef SB 
Trafikingenjör 
Trafikhand- 
läggare 
Chef strategisk 
planering 

 

2 Revidering av väghållarbeslut för 
vidare leverans till Rikstäckande 
Databas för Trafikföreskrifter 
(RDT) 

10 kap. 10, 14 §§ 
TF 

Sektorschef  SB 
Trafikingenjör 
Trafikhand- 
läggare 
Chef strategisk 
planering 
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3 Beslut gällande kommunalt engagemang i 
enskilda vägar tex in- och urtagande av väg 
i kommunalt underhåll/skötsel, nivå på 
skötsel, ekonomiskt bidrag mm inom 
ramen för politiskt beslutade regler, 
riktlinjer etc  
 

 Kommun- 
direktör 
Trafikingenjör 

Rev. KS § 220 
2015-12-07 

4 Gatubelysning 
- Utbyggnad 
- Bidrag 

  
Kommun- 
direktör  
Trafikingenjör 

 

5 Yttrande över detaljplaner och bygglov 
samt andra ärenden som kan påverka 
trafiken (trafiksäkerhet, framkomlighet 
etc). 

 Sektorschef SB 
Trafikingenjör  
Trafikhandlägg
are 
Chef strategisk 
planering 

 

     6 Föreskrifter om bärighet 4 kap. 11 § TrF Trafikingenjör 
Trafikhand- 
Läggare 

 

7 Förordnande av övervakningspersonal § 6 Lag (1987:24) 
om kommunal 
parkeringsöver- 
vakning 

Trafikingenjör 
Trafikhand- 
läggare 

 

8 Redigering, publicering och 
kungörelser i RDT 

Förordning 
(2007:231) om 
elektroniskt kun- 
görande av vissa 
trafikföreskrifter 

Trafikingenjör 
Trafikhand- 
läggare 

 

9 Dispenser bred/tung/hög 
last Transportdispenser 

13 kap. 3-5 § TrF Trafikingenjör 
Trafikhand- 
läggare 

 

10 Transporttillstånd inom kommunen  Trafikingenjör 
Trafikhand- 
läggare 

 

11 Samråd/yttrande utanför kommunen  Trafikingenjör 
Trafikhand- 
läggare 

 

12 PRH-tillstånd (rörelsehindrad) 13 kap. 8 § TrF Trafikingenjör 
Trafikhand- 
läggare 

 

13 Yttrande över tävling på väg, hastighet, 
väjning/stopp mm där Länsstyrelsen 
beslutar 

 Trafikingenjör 
Trafikhand- 
läggare 

 

14 Flyttning av fordon i vissa fall Lag (1982:129) 
om flyttning av 
fordon i vissa fall 
och Förordning 
(1982:198) om 
flyttning av fordon 
i vissa fall 

Trafikingenjör 
Trafikhand- 
läggare 
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Ordningslag - ordningsföreskrifter 

1 Lokala ordningsföreskrifter. Tillämpning 
av lokala ordningsföreskrifter utfärdade 
med stöd av ordningslagen (1993:1617). 

KF 2013-04-29 
§ 44 

Trafikingenjör 
Trafikhand- 
läggare 

 

2 Yttrande gällande: 
- Upplåtelse av allmän plats 
- Allmän sammankomst 
- Offentlig tillställning 

OL samt Lokala 
ordnings- 
föreskrifter 

Sektorschef SB  
Trafikingenjör 
Trafikhand-
läggare 
Chef strategisk 
planering 

Polismyndighet 
beslutar 

3 Upplåtelse av allmän plats, tillämpning av 
anvisningar samt påförande av 
avgifter/taxor inom ramen för fullmäktiges 
beslut vid nyttjande och ianspråktagande av 
allmän plats. 

 Trafikingenjör 
Trafikhand- 
läggare 

 

Övriga trafik- och gatuärenden (väghållarbeslut) 

 

 

1 Beslut om gräv/schakttillstånd i gaturum, 
parker, torg och övriga allmänna platser där 
kommunen är huvudman/väghållare eller 
sköter vägar åt enskild väghållare. 

Tillämplig 
lagstiftning (VL, 
PBL, AL mfl) 

 

Trafikingenjör 

Trafikhand- 

läggare 

 

2 Tillämpning av anvisningar och påförande 
av ersättningar inom ramen för 
fullmäktiges beslut vid grävning på allmän 
plats samt för vägar och gator där 
kommunen är väghållare eller sköter vägar 
åt enskild väghållare. 

Tillämplig 
lagstiftning (VL, 
PBL, AL mfl) 

kommunens 
grävanvisningar 

Trafikingenjör 

Trafikhand- 

läggare 

Trafikenheten  
upprättar, 
fastställer och 
tillhandahåller 
erforderliga 
anvisningar för 
grävning i gator, 
vägar och allmän 
platsmark 

3 Beslut gällande vägvisning samt 
anvisningar för trafik och utmärkning på 
väg och terräng.   

VMF  Trafikingenjör 

Trafikhand- 

läggare 

Avser även 
trafikanordningspl
aner (TA-plan) 

4 Beslut rörande tillstånd för 
ledningsdragning inom vägområde, samt 
allmän platsmark enligt detaljplan. 

 

Tillämplig 
lagstiftning 
(Väglagen, PbL, 
Anläggningslagen 
mfl) 

Trafikingenjör 

Trafikhand- 

läggare 

 

Se även 
Fastighets-ärenden 
gällande 
ledningsrätt 

5 Ansökan till Trafikverket, övriga 
myndigheter och organisationer rörande 
medfinansiering till väg- och 
trafikinvesteringar och liknande 
investeringar. 

 Sektorschef SB  

Trafikingenjör 

Chef strategisk 
planering  
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6 Väghållningsmyndighetens yttranden i 
olika ärenden samt övriga beslut enligt 
väglagen (tex rörande farthinder, bärighet, 
drift- underhålls och förbättringsåtgärder, 
väganordningar, godkännande av 
entreprenader, hantering av besiktningar 
mm) 

 

Tillämplig 
lagstiftning 
(Väglagen, Trf, 
VMF, PBL, 
Anläggningslagen 
mfl) 

Kommunchef 

Trafikingenjör 

Gatuchef 

Gatuingenjör 

Sektorschef SB  

Chef strategisk 
planering 

Ur VL: ”Väg ska 
hållas i ett för 
samfärdseln 
tillfredsställande 
skick genom 
underhåll, 
reparation och 
andra åtgärder” 

7 Stadsbyggnadsfrågor  Kommundirektör  Vidaredelegering  

Lotterilagen 

1 Yttrande till Lotteriinspektionen i ärenden 
om tillståndsgivning 

Lotterilagen och 
lagen om 
anordnande av 
visst automatspel 

Tillstånds- 
handläggare 

 

Sotning och brandskyddskontroll 

Lag om skydd mot olyckor 
1 Förelägganden och 

förbud i 
tillsynsärenden 

LSO 5 kap. 2 § 2 
st. 

Räddningschef BRAND 
 Utsedda tillsynsförättareare 

2 Förelägganden och förbud 
avseende kontroll av 
brandskyddet av eldstäder, 
skorstenar m fl. 

LSO 5 kap. 2 § 2 
st. 

Skorstensfejarmästare 
Stf skorstensfejarmästare 
Räddningschef BRAND 

 Utsedda tillsynsförättare 

3 Beslut om sotning 
och 
brandskyddskontr
oll 

LSO 3 kap. 4 § Skorstensfejarmästare 
Räddningschef BRAND 

 Utsedda tillsynsförättare 
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4 Beslut om tillsyn i andra fall och vid 
andra tillfällen än vad som anges i 
förteckningen över tillsynsobjekt 

LSO 5 kap 1 
§ 

 Kommunstyrelsen 

5 Beslut om kontroll av brandskyddet i andra 
fall och vid andra tillfällen än vad som 
anges i förteckning över sotningsobjekt 

LSO 5 kap. 
1 § 

Räddningschef BRAND 
Skorstensfejarmästare 
Stf skorstensfejarmästare 

6 Medgivande att en fastighetsägare utför 
eller låter annan utföra sotning på den 
egna fastigheten 

LSO 3 kap. 
4 § 2 st. 

Räddningschef BRAND 
Utsedda tillsynsförättare 

7 Beslut om föreläggande eller förbud som 
förenas med vite. Förordnande om rättelse 
på en felandes bekostnad. 

LSO 5 kap. 
2 § 

Allmänna 
utskottet 
Jävsnämnden 

Jävsnämnden 
beslutar i ärenden 
som rör 
myndighetsutövni
ng gentemot 
kommunens egna 
verksamheter när 
kommunstyrelsen 
eller annan nämnd 
är part i frågan. 

8 Bland de som är tjänstepliktiga och 
bosatta i kommunen ta ut lämpliga 
personer att ingå i kommunens 
räddningsvärn 

LSO 6 kap.  
1 § 

Allmänna 
utskottet 
Jävsnämnden 

Jävsnämnden 
beslutar i ärenden 
som rör 
myndighetsutövni
ng gentemot 
kommunens egna 
verksamheter när 
kommunstyrelsen 
eller annan nämnd 
är part i frågan. 

9 Föreläggande om anordning på 
annans mark eller byggnad 

LSO 6 kap 5 § Allmänna 
utskottet 
Jävsnämnden 

Jävsnämnden 
beslutar i ärenden 
som rör 
myndighetsutövni
ng gentemot 
kommunens egna 
verksamheter när 
kommunstyrelsen 
eller annan nämnd 
är part i frågan. 

10 Avgöra att beslut ska gälla även om 
det överklagats 

LSO 10 kap. 
4 § 

Räddningschef 
BRAND 
Utsedda 
brandtillsyns- 
förättare 

 

          Lag (2010:1011) om brandfarliga och explosiva varor 
 1 Beslut om föreläggande eller förbud som 

förenas med vite. Förordnande om 
rättelse på en felandes bekostnad. 

LBE 25 § Jävsnämnden  

     
Fritid 
1 Tillstånd för förening att efter registrering 

få anordna egentliga lotterier enligt 17 § i 
lotterilagen 

Lotterilagen Kommun- 
direktör 
Avdelningschef 
Fritid 

 

192



 

Nr Ärende Lagrum Delegat Anmärkning 

2 Tillståndsgivning för lokala lotterier 
enligt15- 16 §§ i lotterilagen 

Lotterilagen Avdelningschef 
Fritid 
Assistent Fritid 

 

3 Uthyrning och upplåtelse av 
försäljningsplats och serveringslokal vid 
av fritidsavdelninpgarna förvaltade 
lokaler. 

 Kommun- 
direktör 
Avdelningschef 
Fritid  

 

4 Överlåtelse av reklamrätten vid av 
fritidsavdelningenss förvaltade lokaler och 
anläggningar. 

 Kommun- 
direktör 
Avdelningschef 
Fritid  

 

5 Godkännande av reklamskyltars utformning 
vid av fritidsavdelningens förvaltade lokaler 
och anläggningar. 

 Kommun- 
direktör 
Avdelningschef 
Fritid  

 

Fastighetsärenden 
1 Företräda kommunen i dess egenskap av 

fastighetsägare i ärenden rörande 
fastighetsbildning, servituts- och 
ledningsrättsfrågor, vägrättsfrågor, frågor 
enligt anläggningslagen, lag om förvaltning 
av samfälligheter, vattenlagen samt därmed 
jämförlig lagstiftning. Företräda kommunen i 
frågor om fastighetstaxering och 
fastighetsdeklaration. 

 Kommun-
direktör 
Näringslivschef
Mark- och 
exploateringsin
genjör. 

 

2 Träffa avtal om förvärv, försäljning, byte och 
marköverföring av fast egendom eller 
byggnad, servitut, arrende, annan 
nyttjanderätt och ledningsrätt samt om annan 
härmed jämförlig rätt intill ett belopp om 
högst 30 basbelopp i varje enskilt fall och 
inom fastställda riktlinjer. 

 Kommundirekt
ör 
Näringslivschef
Mark- och 
exploaterings 
ansvarig  
Mark- och 
exploateringsin
genjör. 

Se även ”Övriga 
trafik- och 
gatuärenden” 
gällande tillstånd 
inom vägområde 
och allmän 
platsmark. gällande 
tillstånd inom 
vägområde och 
allmän platsmark. 

3 Ta ut pantbrev i kommunens fastigheter eller 
tomträtter samt medge dödning, relaxation, 
utsträckning, utbyte och nedsättning av 
pantbrev samt vidtaga jämförliga åtgärder 
beträffande servitut och nyttjanderätter. 

 Kommun- 
direktör 
Näringslivschef 
Mark- och 
exploaterings- 
ansvarig 

 

4 Bidrag till om-, till- och nybyggnad av 
allmänna samlingslokaler inom anvisad ram. 

 Näringslivschef  

5 Ändringar upp till högst tio prisbasbelopp i 
byggnadsprogram eller byggnadshandlingar 

 Kommun-
direktör 

Vidaredelegation 

6 Träffa avtal om nyttjanderätt i kommunens 
fastigheter eller byggnader som 
kommunstyrelsen förvaltar för högst tio år. 

 Näringslivschef  
Mark- och 
expoaterings- 
ingenjör 

 

7 Upplåtelse av jakträtt och viltvård för högst 
tio år 

 Näringslivschef  
Mark- och 
expoaterings- 
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ansvarig  
Naturvårds-
handläggare 

8 Rätt att teckna avtal på försäljning av avverk- 
ning och gallring enligt kommunens skogs- 
vårdsplan samt köp av röjningstjänster 

 Naturvårds-
handläggare 

 

9 Besiktningar och efterarbeten samt 
godkännande av utförda arbeten som påkallats 
av besiktningar och liknande förrättningar 

 Fastighetsansva
rig 

 

Näringslivsfrågor 
1 Yttrande över ansökan om servicebidrag till 

butiker i glesbygd 
 Näringslivschef  

2 Besluta om bidrag för evenemang för 
evenemangsrådets räkning i enlighet med 
Evenemangsstrategin 

 Näringslivschef  

Kulturavdelningen 
1 Garantibidrag till kulturarrangemang  Kommundirektör  

Avdelningschef Kultur 
2 Uthyrning och upplåtelse av försäljningsplats och 

serveringslokal vid av Fritids- och 
kulturavdelningarna förvaltade lokaler. 

 Kommundirektör 
Avdelningschef Kultur 

3 Överlåtelse av reklamrätten vid av fritids- och 
kulturavdelningarnas förvaltade lokaler och 
anläggningar. 

 Kommundirektör 
Avdelningschef Kultur 

4 Godkännande av reklamskyltars utformning vid 
av fritids- och kulturavdelningarna förvaltade 
lokaler och anläggningar. 

 Kommundirektör 
Avdelningschef Kultur 
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Utbetalning av kommunalt partistöd 2021 

Beskrivning av ärendet 

Tillämpliga bestämmelser  
I 4 kap. 2932 §§ kommunallagen (2017:725) finns bestämmelser som ger 
kommunerna möjlighet att ge ekonomiskt bidrag till politiska partier för att 
stärka deras ställning i den kommunala demokratin (partistöd). 
Beslut om partistöd ska, enligt 4 kap. 32 § KL, bland annat innehålla ett krav 
på att mottagaren av partistödet årligen ska lämna en skriftlig redovisning 
som visar hur partistödet hur använts. 
Leksands kommunfullmäktige har vid sammanträdet den 19 februari 2018, 
se § 9, antagit Reglemente för kommunalt partistöd. Av reglementet följer 
bland annat att grundstöd ska ges till de partier som finns representerade i 
fullmäktige samt att mandatstöd ska ges för mandat för vilket en vald 
ledamot är fastställd enligt vallagen (2005:837). 
Enligt Bestämmelser om ekonomisk kompensation (arvoden) till 
förtroendevalda i Leksands kommun 2019-2022 kan varje parti per år i 
ekonomiskt stöd få 1/4 prisbasbelopp i grundstöd samt 1/4 prisbasbelopp per 
mandat 1-9 i kommunfullmäktige och 1/6 prisbelopp per mandat 10-x i 
kommunfullmäktige. 

Redovisning rörande tidigare utbetalat partistöd  
Vid fullmäktiges sammanträde den 18 februari 2019, § 5, beslutades att 
utbetala kommunalt partistöd för 2019. Av beslutet följer även att respektive 
mottagande parti i enlighet med reglementet för kommunalt partistöd ska 
lämna en skriftlig redovisning av hur partistödet används. Samtliga partier 
som mottog partistöd för genom beslutet har i rätt tid lämnat in 
redovisningarna avseende användningen av 2019 års partistöd till 
fullmäktiges presidium. 

Avdelningens bedömning 
Det finns idag åtta partier representerade i fullmäktige och som därmed är 
berättigade grundstöd. Samtliga 49 mandat har en ledamot som är fastställd 
enligt vallagen och som därmed berättigar mandatstöd. Mot bakgrund av att 
samtliga partier i fullmäktige lämnat in skriftlig redovisning rörande tidigare 
års utbetalning av partistöd är samtliga partier som idag sitter i fullmäktige 
berättigade nytt partistöd (grundstöd och mandatstöd). 
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Prisbasbeloppet för 2021 är 47 600 kronor. Grundstödet ska därmed vara 
11 900 kronor och samma belopp i mandatstöd för mandat 1-9 och 7 933 
kronor för mandat 10-x.  
Utifrån grundstöd och antalet mandat föreslås därför att utbetala partistöd för 
2021 enligt följande. 

Parti Mandat Partistöd (SEK) 
Centerpartiet 15 166 600 
Socialdemokraterna  10 126 933 
Moderaterna 8 107 100 
Kristdemokraterna 4 59 500 
Vänsterpartiet 4 59 500 
Sverigedemokraterna 4 59 500 
Bygdepartiet 3 47 600 
Liberalerna 1 23 800 
  Totalt (SEK):      650 533 

Förslag till beslut  
1. Utbetala kommunalt partistöd för 2021 om totalt 650 533 kronor med 

fördelning i enlighet med förslaget. 
2. Ställa kravet att respektive mottagande parti senast den 30 juni 2022 ska 

lämna en skriftlig redovisning av hur partistödet enligt första punkten 
använts.  

Slutligt beslut expedieras (skickas) till 
Partierna i kommunfullmäktige genom dess gruppledare 
Ekonomiavdelningen 
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Regional utvecklingsstrategi - Dalastrategin 

Beskrivning av ärendet 
Leksands kommun har tillsammans med Dalarnas kommuner och många 
andra aktörer fått förslaget på den nya regionala utvecklingsstrategin 
Dalastrategin 2030 – tillsammans för ett hållbart Dalarna på remiss för 
yttrande. 
 
En regional utvecklingsstrategi (RUS) är ett regionalt styrdokument som 
visar inriktningen för ett läns utvecklingsarbete. Alla län ska enligt lag ha en 
aktuell strategi för länets regionala utveckling och det är Region Dalarna 
som regionalt utvecklingsansvarig aktör som ansvarar för att ta fram, 
samordna genomförande och också följa upp den regionala 
utvecklingsstrategin (RUS) i Dalarna. Den regionala utvecklingsstrategin 
ligger till grund för regionens långsiktiga tillväxtarbete, finansiering av 
projekt och företagsstöd samt är vägvisande för finansiering från de 
europeiska strukturfonderna regionalfonden ERUF och socialfonden ESF. 
  
Den regionala utvecklingsstrategin Dalastrategin 2030 – tillsammans för ett 
hållbart Dalarna som nu är ute på remiss är en övergripande strategi för det 
gemensamma regionala utvecklingsarbetet i Dalarna, och innehåller mål och 
prioriteringar fram till 2030. Strategin förväntas träda i kraft sommaren 2021 
och då ersätta den befintliga Dalastrategin – Dalarna 2020. 
 
Dalastrategins övergripande och långsiktiga mål är ett hållbart Dalarna med 
utvecklingskraft i alla delar av länet. Dalastrategin tar avstamp i definierade 
samhällsutmaningar för Dalarna, och använder dessa som drivkraft för 
utveckling genom att samla dem i tre målområden: ett klimatsmart Dalarna, 
ett konkurrenskraftigt Dalarna och ett sammanhållet Dalarna. För respektive 
målområde finns förslag på önskad position 2030, regionala prioriteringar 
för att uppnå önskad position och områden för uppföljning. För 
genomförandet av Dalastrategin betonas regional samhandling. 
Genomförandet ska ske genom att innehållet i Dalastrategin vidareutvecklas 
och konkretiseras i delstrategier och handlingsplaner där uppföljningsbarhet 
är viktigt. Dalastrategin innehåller också en nulägemätning som ska göra det 
möjligt att utvärdera strategins effekter. 
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Region Dalarna önskar enligt remissmissivet särskilt synpunkter utifrån 
följande frågor: 
  
Vad är er samlade uppfattning om förslaget?  
Vad tycker ni om de mål, positioner och regionala prioriteringar som 
föreslås? Hur väl fångar de för länet gemensamma utmaningar?  
Hur ser ni på principerna för genomförandet? 
Hur tycker ni att strategin ska genomföras? Hur kan er organisation bidra? 

Leksands kommuns samlade uppfattning om förslaget 
Leksands kommun ser positivt på att strategin fokuserar på att uppnå ett 
hållbart samhälle och att det övergripande målet är ett hållbart Dalarna med 
utvecklingskraft i alla delar av länet. Strategin utgör ett kunskapsunderlag 
med väl underbyggda och beskrivna utmaningar. Det är bra att strategin 
innehåller en nulägesmätning för möjligheten till uppföljning. Det framgår 
däremot inte av strategin vilka mål som ska ha uppnåtts år 2030. Så hur ska 
strategin då kunna utvärderas? 
  
Ett tydligare samband mellan mål, position 2030, regional prioritering samt 
uppföljning skulle stärka strategin. Varje position 2030 bör t.ex. följas med 
regional prioritering och punkter för uppföljning. 
 
I jämförelse med andra styrande dokument är Dalastrategin 2030 relativt 
allmänt hållen och de föreslagna regionala prioriteringarna blir därför alltför 
övergripande och svepande i sin karaktär vilket gör det svårt att se vad 
prioriteringarna egentligen innebär. D.v.s. vad prioriteras då lägre? Se 
 t.ex. den regionala prioriteringen Utveckla en regionalt sammanhållen 
samhällsplanering som bidrar till goda och inkluderande livs- och 
boendemiljöer. Vad är det som egentligen prioriteras av regionen med den 
formuleringen? Med gemensamma krafter från alla Dalarnas aktörer uppnås 
önskat läge 2030, och därför är en samverkande samhällsplanering väsentlig. 
 
Det är önskvärt att ungas röster lyfts fram tydligare. Vilket Dalarna vill de se 
och vara med att forma? Vilka områden är viktiga områden för unga att 
prioritera för Dalarna, och vilken syn har de på framtiden i just Dalarna? Ser 
unga annorlunda på de regionala prioriteringarna, eller omfattar 
Dalastrategin även deras synvinkel?  
 
Föreslagna mål, positioner och regionala prioriteringar  
Leksands kommun berörs av den regionala utvecklingsstrategin 
(Dalastrategin) dels på grund av att den styr hur tillväxtmedel fördelas i 
regionen och vilka projekt och åtgärder som prioriteras. Region Dalarna 
beskriver dessutom att strategin får genomförandekraft om alla 
utvecklingsaktörer i länet länkar in den i sin ordinarie styrning, och har den 
som utgångspunkt när styrdokument beslutas och samverkansinsatser inleds. 
Detta är också ett mål för genomförandet. Det är därför viktigt att de 
avvägningar som görs i strategin är rimliga för Leksands kommun. 
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En viktig fråga för framtiden är att kommuner och regionen arbetar med 
verksamhetsutveckling och innovativa arbetsformer som gynnar de 
grundläggande kärnverksamheterna och att offentlig sektor kan klara sina 
grundläggande åtaganden. Strategin behöver därför stötta även detta. 
 
Det är viktigt med ett samgående mellan nationella planer och strategin. I 
strategin bör det lyftas in sådant som ska in i nationella planer. T.ex. bör 
stamnätet för vägar lyftas som viktigt. Då bör riksväg 70 ha förtur före 
riksväg 69 som plötsligt blivit inlyft i länstransportplanen. Gång- och 
cykelvägar förtjänar ett omnämnande då ökad cykling bidrar till både hälso- 
och klimatmål. 
 
Högskolan bör ges större vikt som utvecklingsaktör och synas tydligare i 
strategin. Det är länets enda högskola vilket gör att den har en särställning. 
Högskolan kan och bör jobba med behoven i branscher med stor 
utvecklingspotential och som kan stärka och bredda regionens 
arbetsmarknad. 
 
Det kan vara av värde att beskriva sambanden med våra närregioner, Arlanda 
och omvärlden i stort. 
 
Borlänge bör tydligare pekas ut som nav för person- och godstrafik. Insjön 
som nav för gods. 
 
Falun som residensstad och med regionsjukhus är en självklar motor i 
regionens utveckling. 
 
Pandemin kan ha effekter på samhällsutvecklingen som på sikt är positiva 
för Dalarna. Det är viktigt att lyfta fram de goda livsmiljöerna, varierande 
boendeformer, friluftsliv, trygghet bl.a. 
 
Biologisk mångfald nämns knappt mer än vid livsmedelsproduktion. Det 
finns även andra värden som bör beaktas. Inom detta område uppstår ofta 
målkonflikter som om de inte hanteras, kan hålla tillbaka utvecklingen inom 
såväl den biologiska mångfalden som inom flera viktiga tillväxtområden i 
Dalarna. 
 
Principerna för genomförandet  
Samhandlingsperspektivet är en förutsättning för genomförande av strategin. 
Genomförandeplanen är dock otydlig och skulle vinna på att beskrivas mer 
omfattande. Delstrategier ska tas fram men vad är dessa delstrategier och hur 
ska de se ut för att bidra till önskat resultat och uppnådd position 2030? 
Insatser, prestationer och effekter på kort sikt ingår i delstrategierna som ska 
tas fram och detta gör att Dalastrategin känns ofullständig. Detta borde 
finnas med som en del av strategin för att dels hjälpa kommunen att se hur 
kommunen kan bidra och använda strategin som en ledstjärna i det lokala 
utvecklingsarbetet. Genomförandeplanen skulle tjäna på att tydliggöra vem 
som tar initiativ, vem som leder processerna samt beröra frågan om vilka 
resurser som ska användas i dessa processer.  
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Genomförandeplanen skulle tjäna på att skapa en kontext där kommunernas 
olika storlek och förutsättningar framgår. Det kan hjälpa kommunerna att 
hitta sin roll i regionen och i förhållande till andra kommuner och till 
helheten. 
 

Förslag till beslut 
1. Översända Leksands kommuns samlade uppfattning om förslaget till 

Dalastrategin till Region Dalarna. 

Ange vilket beslutsunderlag som ska skickas med till politiken 
Tjänsteutlåtande med kommunens uppfattning om förslaget, daterat  
2021-01-08 
Förslag till Dalastrategin 2030 – tillsammans för ett hållbart Dalarna 

Slutligt beslut skickas till 
Region Dalarna 
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Postadress Besöksadress Kontakt Handläggare  

  Org.nr 232100-0180 Linnéa Hassis  
     
    
   

 

 

Remissmissiv, regional utvecklingsstrategi 

Dalastrategin 2030 – Samhandling för ett hållbart Dalarna

 

Den regionala utvecklingsstrategin är en övergripande strategi för det 
gemensamma regionala utvecklingsarbetet i Dalarna, och innehåller mål 
och prioriteringar fram till 2030. Förslaget som nu går ut på remiss förväntas 
träda i kraft juni 2021 och då ersätta den befintliga Dalastrategin – Dalarna 
2020. 

Förslaget har arbetats fram i bred dialog med representanter från 
kommuner, näringsliv, det civila samhället, myndigheter, akademi med flera. 
Inspelen från dialogerna har utgjort grunden för remissutgåvan, tillsammans 
med kunskapsunderlag om tillståndet i och utvecklingen av Dalarna samt 
lärdomar från nuvarande strategi.  

Mer information om hur förslaget har tagits fram finns på 
www.regiondalarna.se/dalastrategin. 

Så svarar ni  

Region Dalarna önskar svar på remissen senast den 29 januari 2021. I 
första hand önskas svar via det webbformulär som finns på 
www.regiondalarna.se/remissvar.  

Om man inte har möjlighet att svara via formuläret kan svar skickas i 
wordformat (namnge filen med er organisations namn) till 
ruf.registrator@regiondalarna.se. Ange diarienummer RD20/05068 och 
organisationens namn i ämnesraden. Ange även kontaktperson för ert 
remissvar.   

Svaret ska utgå från strategins huvudrubriker och vara så kortfattat och 
konkret som möjligt. Ta upp både det som ni ser som styrkor i strategin och 
det ni tycker behöver ändras. Motivera kortfattat. Beakta gärna följande i era 
svar:   

• Vad är er samlade uppfattning om förslaget? 

• Vad tycker ni om de mål, positioner och regionala prioriteringar som 
föreslås? Hur väl fångar de för länet gemensamma utmaningar? 

• Hur ser ni på principerna för genomförandet? 

• Hur tycker ni att strategin ska genomföras? Hur kan er organisation 
bidra? 
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Så behandlas synpunkterna  

Region Dalarna sammanställer och behandlar de inkomna synpunkterna 
efter att remissperioden är slut. En samlad bild av remissvaren presenteras 
sedan på www.regiondalarna.se/dalastrategin. Under våren 2021 tas en 
uppdaterad version av strategin fram som behandlas i regionala 
utvecklingsnämnden. Beslut om strategin tas på regionfullmäktige i juni 
2021.   

 

Remisshandlingar  

• Remissmissiv med frågor och sändlista (det här brevet) 

• Beslutsunderlag 

• Remissutgåva Dalastrategin 2030 – Samhandling för ett hållbart 
Dalarna 

• Bilaga till remissutgåva. Nulägesmätning 

 

Ovanstående handlingar finns tillgängliga på 
www.regiondalarna.se/remissvar. 

 

Sändlista 

Kommuner i länet 

Avesta kommun 

Borlänge kommun 

Falu kommun 

Gagnefs kommun 

Hedemora kommun 

Leksands kommun 

Ludvika kommun 

Malung-Sälens kommun 

Mora kommun 

Orsa kommun 

Rättviks kommun 

Smedjebackens kommun 

Säters kommun 

Vansbro kommun 

Älvdalens kommun 
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Grannregioner 

Region Jämtland Härjedalen 

Region Gävleborg 

Region Örebro län 

Region Värmland 

 
Myndigheter 
Arbetsförmedlingen 

Boverket 

Försäkringskassan 

Havs- och vattenmyndigheten 

Högskolan Dalarna 

Länsstyrelsen Dalarna  
Migrationsverket 

Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor 

Myndigheten för yrkeshögskolan 

Naturvårdsverket 

Post- och telestyrelsen 

Riksantikvarieämbetet 

Riksarkivet 

RISE 

Sametinget 

Skogsstyrelsen 

Statens energimyndighet 

Statens jordbruksverk 

Statens kulturråd 

Statens skolverk 

Svenska ESF-rådet 

Svenska Filminstitutet 

Sveriges export- och investeringsråd 

Sveriges geologiska undersökning 

Tillväxtverket 

Trafikanalys 

Trafikverket 

Universitetskanslersämbetet 

Vinnova 
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Politiska partier 

Socialdemokraterna Dalarna 

Moderaterna Dalarna 

Sverigedemokraterna Dalarna 

Centerpartiet Dalarna 

Vänsterpartiet Dalarna 

Kristdemokraterna Dalarna 

Dalarnas sjukvårdsparti 

Miljöpartiet Dalarna 

Liberalerna Dalarna  

Organisationer 

Almi Dalarna Gävleborg 

Arkitekturrådet Dalarna 

Coompanion Dalarna 

Dalarna Science Park 

Dalarnas bildningsförbund 

Företagarna Dalarna 

Hela Sverige Ska Leva 

IUC Dalarna 

Lantbrukarnas riksförbund 

LO 

Mellansvenska Handelskammaren 

Naturskyddsföreningen Dalarna 

PRO Dalarna 

SPF 

Svenska kyrkan 

Svenskt näringsliv Dalarna 

Sveriges elevkårer 

Sveriges Kommuner och Regioner 

TCO 

Ung företagsamhet 

 

 

Samt öppen att svara på via www.regiondalarna.se/remissvar. 
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Dalastrategin 2030  

– Tillsammans för ett hållbart Dalarna 
 

Remissutgåva november 2020   
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Den regionala utvecklingsstrategin är en övergripande strategi för det 
gemensamma regionala utvecklingsarbetet i Dalarna, och innehåller 
mål och prioriteringar fram till 2030. Förslaget som nu går ut på remiss 
förväntas träda i kraft sommaren 2021 och då ersätta den befintliga 
Dalastrategin – Dalarna 2020. 

Förslaget har arbetats fram i bred dialog med representanter från 
kommuner, näringsliv, det civila samhället, myndigheter, akademi med 
flera. Inspelen från dialogerna har utgjort grunden för remissutgåvan, 
tillsammans med kunskapsunderlag om tillståndet i och utvecklingen 
av Dalarna samt lärdomar från nuvarande strategi.  

Mer information om hur förslaget har tagits fram finns på 
www.regiondalarna.se/dalastrategin. Där finns också möjlighet att 
lämna synpunkter på remissutgåvan. 

 

 

Upplysningar om innehållet lämnas av 

Linnéa Hassis 
Strateg, Regionala utvecklingsförvaltningen  
023-77 70 04 
linnea.hassis@regiondalarna.se 
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Mot Dalarna 2030 1 

Dalarna står inför stora samhällsutmaningar, som i många stycken delas 2 

med övriga Sverige, Europa och världen. För att möta utmaningarna krävs 3 

kraftsamling, och det behöver ske nu. Dalarna har förutsättningar att möta 4 

utmaningarna och göra dem till möjligheter. Dalastrategin ska vara stöd och 5 

språngbräda i det arbetet. Den har tagits fram i bred dialog och visar en 6 

gemensam vilja och inriktning för länets utveckling. Med Dalastrategin 7 

som gemensam bas samhandlar vi mot 2030 och ett hållbart Dalarna 8 

med utvecklingskraft i alla delar av länet.  9 

För att nå målet finns tre målområden som kopplar an till de olika 10 

dimensionerna av hållbarhet – miljömässig, ekonomisk och social 11 

hållbarhet: 12 

 Ett klimatsmart Dalarna 13 
 Ett konkurrenskraftigt Dalarna 14 
 Ett sammanhållet Dalarna 15 

Dessa målområden är nära sammanlänkande med varandra och insatser 16 

inom ett område kan ofta bidra till måluppfyllelse även inom andra 17 

områden. 18 

Fyra vägledande principer ska utgöra grunden för 19 

samhandling och ge kraft i förändringsarbetet:  20 

 Vi utövar ett ledarskap som kännetecknas av tillit 21 
och möjliggörande 22 

 Vi arbetar kunskapsbaserat, samtidigt som vi har 23 
ett utforskande angreppssätt 24 

 Vi tar tillvara olika platsers förutsättningar och 25 
möjligheter  26 

 Vi tar tillvara människors drivkraft, kompetens 27 
och engagemang 28 

Dalarna 2020 är ett län som liksom övriga Sverige och hela världen står 29 

mitt i en global pandemi. Det är en omvälvande tid där kopplingen mellan 30 

välfärd och tillväxt ställts på sin spets. En tid som har visat att förmåga till 31 

omställning, att kunna möta förändringar är helt avgörande för ett 32 

samhälles utveckling. Ett hållbart Dalarna är därför också ett Dalarna som 33 

möter utmaningar och vänder det till möjligheter.  34 

 35 

 36 

 37 

 38 

 39 

 40 

 41 

 42 

 43 

”Vi” är alla aktörer som bidrar i 

genomförandet av Dalastrategin. Här finns 

bland andra länets 15 kommuner, 

näringslivet och dess organisationer, 

Högskolan Dalarna, civilsamhället, Region 

Dalarna samt länsstyrelsen och andra 

statliga myndigheter. Det är ett öppet vi, ett 

vi som kan växa för att på bästa sätt möta 

dagens och morgondagens utmaningar. 
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Regional utveckling – ett arbete på flera nivåer 44 

Dalastrategin är Dalarnas regionala utvecklingsstrategi. Den har sin grund i 45 

det uppdrag som Region Dalarna har från regering och riksdag att utarbeta 46 

och fastställa en regional utvecklingsstrategi för länet, samt samordna 47 

genomförandet och uppföljningen av strategin.1 Den regionala 48 

utvecklingsstrategin ska vägleda kommuner, näringsliv, akademi, det civila 49 

samhället samt länsstyrelse och andra statliga myndigheter i det 50 

gemensamma arbetet med regional utveckling. 51 

Den regionala utvecklingsstrategin bidrar också till genomförandet av 52 

internationella och nationella utvecklingsstrategier. Genom ett 53 

utmaningsdrivet angreppssätt med hållbarhet i fokus bidrar Dalarna till 54 

genomförandet och måluppfyllelsen av Agenda 2030. De 17 globala målen 55 

är integrerade och odelbara, och balanserar de tre dimensionerna av 56 

hållbar utveckling – miljömässig, social och ekonomisk hållbar utveckling. 57 

Den gröna given är EU:s tillväxtstrategi. Den ska stimulera till 58 

investeringar i grön teknik och hållbara lösningar, bidra till fler jobb samt 59 

bana väg för en rättvis och socialt jämlik omställning där ingen region 60 

lämnas utanför. Genomförandet av den gröna given sker bland annat 61 

genom EU:s strukturfonder.2 I EU:s geografiska indelning ingår Dalarna i 62 

regionen NUTS 2 Norra Mellansverige tillsammans med Gävleborg och 63 

Värmland. Det nationella målet för den regionala utvecklingspolitiken är 64 

”Utvecklingskraft med stärkt lokal och regional konkurrenskraft för en 65 

hållbar utveckling i alla delar av landet”. 66 

Centralt för det regionala utvecklingsarbetet är att det sker genom 67 

flernivåstyrning, som utgörs av tre dimensioner3:  68 

 Vertikal: Styrningen innefattar många nivåer med skilda kompetenser och ansvar 69 
 Horisontell: Styrningen innefattar olika offentliga och privata aktörer i nätverk, där 70 

ingen har mandat att styra över en annan  71 
 Transnationell: Styrningen överskrider gränsen mellan nationell och internationell 72 

politik 73 

Detta gör samverkan och samhandling till en nyckelfråga för det regionala 74 

utvecklingsarbetet.  75 

Strategisk samverkan i gemensam riktning  76 

Dalastrategin är övergripande, långsiktig och pekar ut en gemensam 77 

riktning. Strategin konkretiseras i regionala delstrategier och 78 

handlingsplaner (gröna rutor i bilden nedan). Kraften i genomförandet 79 

förstärks ytterligare när olika aktörer i sina verksamhetsplaner (gula rutor i 80 

bilden nedan) beskriver hur man arbetar mot de gemensamma målen i 81 

Dalastrategin. 82 

 83 

 84 

                                                
 

 

1 Lag (2010:630) om regionalt utvecklingsansvar 
2 Här finns bland annat Europeiska regionala utvecklingsfonden (ERUF) och 
Europeiska socialfonden (ESF+) samt Interreg-programmen. 
3 Se exempelvis Tillväxtanalys (2014) Samverkan inom ramen för flernivåstyrning 
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 85 

 86 

 87 

 88 

 89 

I bilaga finns en nulägesmätning baserad på BRP+. BRP+ är ett breddat mått på hållbar 90 

regional utveckling som arbetats fram av Tillväxtverket och alla Sveriges regioner.4 Denna 91 

nulägesmätning är en viktig pusselbit för uppföljning, och kompletteras med uppföljningsbara 92 

mål i delstrategier och handlingsplaner.  Det ska finnas ett tydligt fokus på uppföljning och 93 

utvärdering, analys och gemensamt lärande i det regionala utvecklingsarbetet. Detta beskrivs 94 

mer utförligt under avsnittet Från ord till handling.  95 

                                                
 

 

4 För mer information se www.brpplus.se 
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För att ställa om till ett hållbart Dalarna behöver ett antal 96 

samhällsutmaningar mötas parallellt. Ingen kan lösa dessa utmaningar på 97 

egen hand, men tillsammans kan vi skapa ett hållbart samhälle. Många 98 

verksamheter bidrar till länets utveckling utan att definieras som regionalt 99 

utvecklingsarbete, det gäller inte minst det dagliga arbetet inom vård, skola, 100 

kultur och omsorg.  Här har olika aktörer mer tydligt definierade roller och 101 

tar ansvar för sina delar för att samhället ska fungera som förväntat och 102 

bidra till Dalarnas hållbara utveckling i helhet. Hälsa är ett viktigt värde i sig, 103 

och den formas av de villkor och möjligheter människor lever under. 104 

Tillgång till god och nära vård stärker såväl livsmiljöer som platsers 105 

konkurrenskraft. God folkhälsa är en avgörande förutsättning för hållbar 106 

regional utveckling. 107 

 108 

Modell: Regionala utvecklingsstrategier syftar till att kraftsamla kring gemensamma och 109 
strategiskt långsiktiga mål för länets utveckling. 110 

  111 
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Dalarna idag 112 

Dalarna 20205 har strax under 300 000 invånare och består av 15 113 
kommuner. Det är Sveriges fjärde största län till ytan med en stor variation 114 
av natur- och kulturlandskap, fjäll, sjöar, skog, jordbruksmark, som 115 
tillsammans bidrar till länets karaktär. Länet präglas av en flerkärnighet 116 
med många kommuner, flera av dem små befolkningsmässigt. Här ryms 117 
landsbygder, samhällen och städer med stora ytor som är mycket glest 118 
befolkade. Dalarnas största regionala kärna är Falun och Borlänge, som 119 
också utgör den största arbetsmarknadsregionen. En positiv utveckling och 120 
tillväxt i Falun-Borlänge är viktigt för utvecklingen i hela Dalarna. Här är 121 
flera länsgemensamma funktioner lokaliserade, såsom exempelvis 122 
Högskolan Dalarna, länsstyrelsen, länskulturen och regionsjukhuset. Här 123 
finns också länets logistiknav. Länets förhållandevis täta struktur, med 124 
Mora, Avesta och Ludvika som delregionala noder, ger möjligheter att 125 
utveckla sammanhållna marknader för arbete, studier, boende och service. 126 

En pendlingsrelation innebär att en individ bor i en kommun och arbetar i en annan. I denna 127 
karta illustreras pendlingen åt båda håll, så kallad bruttopendling (ex. både de som pendlar 128 
från Älvdalen till Mora och de som pendlar från Mora till Älvdalen). Pendlingen illustreras på 129 
kommunnivå där linjerna startar och slutar i kommunernas centroid, dvs. i mitten av varje 130 
kommun. Pendling till och från andra länder är inte med i denna karta. 131 

 132 

                                                
 

 

5 Justeras i slututgåva till 2021 
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I Dalarna ligger tätorterna i ett pärlband längs tydliga stråk, inom regionen 133 

men också i ett nationellt sammanhang. Det geografiska läget ger närhet till 134 

nationella och internationella marknader och med flera viktiga transitstråk 135 

är Dalarnas infrastruktur inte bara viktig för utvecklingen inom länet utan 136 

också för hela Sverige. Läget relativt mitt i landet är en fördel för människor 137 

som vill ta sig till och från länet. I alla tider har det rört sig människor till och 138 

från Dalarna, något som har satt sin prägel på länet och bidragit till 139 

utveckling. 140 

I Dalarna finns världsledande stål-, trä- och elkraftindustri; globala företag 141 

vars konkurrenskraft bygger på innovation, forskning och utveckling. 142 

Dalarnas näringsliv bidrar positivt till Sveriges ekonomi genom en stor 143 

export. Här finns även mängder av små och medelstora företag och en 144 

företagarkultur där tradition möter förnyelse. Bygg, handel och service är 145 

framträdande branscher med stor betydelse för den regionala 146 

arbetsmarknaden. 147 

Dalarna har också har en stark och växande besöksnäring och är idag den 148 

största besöksdestinationen i landet utanför de tre storstadsregionerna. 149 

Kulturella och kreativa näringar är ett betydande område i 150 

skärningspunkten mellan kultur och näringsliv. Jord- och skogsbruk är 151 

basnäringar, viktiga inte minst för miljömässigt hållbar omställning och 152 

resiliens. Skogen har också viktiga värden som kolsänka och för fritid, 153 

rekreation och kulturvärden. 154 

Det finns ett rikt utbud av friluftsliv, idrott och kultur i Dalarna, med ett 155 

mångsidigt folkbildnings- och föreningsliv. Detta bidrar både till glädje för 156 

boende och besökare och till enskildas förvärvsinkomst, företags 157 

omsättning och kommuners skatteintäkter.  158 

Dalarna är mångfald, av människor, företag, organisationer, miljöer 159 

och platser. Alla är viktiga och samspelar i ett ömsesidigt utbyte med 160 

omvärlden och omgivningen, utifrån sina olika förutsättningar och 161 

möjligheter. Att knyta ihop dåtid med nutid ger styrka och kraft 162 

framåt.  163 

  164 
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Samhällsutmaningar som drivkraft för Dalarna 165 

I en alltmer sammankopplad värld är större övergripande trender och 166 

utmaningar gemensamma för många regioner och länder. Hur platser 167 

påverkas skiljer sig däremot åt, både beroende på platsens förutsättningar 168 

och dess beredskap. I detta avsnitt beskrivs kortfattat övergripande trender 169 

och utmaningar, och hur de påverkar Dalarna. 170 

God kompetensförsörjning trots åldrande befolkning och 171 

urbanisering  172 

Den tydligaste demografiska trenden i västvärlden är att låga födelsetal och 173 

ökad livslängd har medfört en allt äldre befolkning. Tittar man på det som 174 

kallas försörjningskvot6 så är Dalarna det län i Sverige som har lägst andel i 175 

arbetsför ålder i relation till övrig befolkning. Inom det nästa årtiondet 176 

innebär den här utvecklingen att Dalarna kommer att ställas inför ett läge 177 

med arbetskraftsbrist, minskad skattekraft och ökad efterfrågan på 178 

välfärdstjänster. För länets arbetsgivare medför den åldrande befolkningen 179 

allt större utmaningar att hitta rätt kompetens och det krävs därför nya 180 

lösningar för att säkra kompetensförsörjningen och relaterade utmaningar.  181 

Dalarna är också ett av de till ytan största och mest glest befolkade länen i 182 

EU och Sverige. Det finns samtidigt stora inomregionala skillnader där 183 

södra och mellersta Dalarna har en tätare och yngre befolkning än de norra 184 

länsdelarna. Detta faktum, att befolkningen är yngre i tätare miljöer, är en 185 

starkt bidragande faktor till urbanisering – det föds helt enkelt fler barn där. 186 

En regional utmaning är att få fler unga att välja att bo i Dalarna.  187 

En växande respektive en krympande befolkning medför olika typer av 188 

utmaningar för olika platser i Dalarna. Ett krympande befolkningsunderlag 189 

medför inte minst svårigheter att upprätthålla lokal service, vilket i sin tur 190 

kan bidra till ytterligare befolkningsminskningar och också skapa en känsla 191 

av utanförskap. Ett växande befolkningsunderlag medför andra utmaningar. 192 

Det ställs bland annat krav på nya bostäder för att undvika trångboddhet, 193 

och infrastruktur behöver byggas ut vilket är förenat med stora kostnader. 194 

Kommuner med en stor eller växande besöksnäring behöver hantera 195 

skillnader i tryck på sina verksamheter beroende på säsong. 196 

Att befolkningen i Dalarna ändå har ökat under senare år är en följd av 197 

ökad invandring. Då de som invandrar till Sverige generellt sett är yngre än 198 

de inrikes födda sker också en föryngring av befolkningen. Invandring är 199 

därmed en del i lösningen att hantera den demografiska utmaningen, under 200 

förutsättning att de som invandrar integreras på arbetsmarknaden och 201 

inkluderas i samhället. 202 

Hållbar tillväxt förutsätter goda livsmiljöer och möjliggörande fysisk 203 

infrastruktur  204 

Utvecklingen talar för att människor i allt högre utsträckning väljer, och vill 205 

kunna välja, utbildning och arbete oberoende av bostadsort. Samtidigt finns 206 

också ofta rätt kompetens för organisationer och företag på andra orter än 207 

                                                
 

 

6 Försörjningskvot = relationen befolkning i arbetsför ålder mot barn, unga och 
pensionärer 
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där man är lokaliserad. Många arbetsuppgifter kan idag ske på distans, 208 

men fysisk infrastruktur är fortfarande en central fråga. Den regionala 209 

arbetsmarknadens funktionssätt är därmed beroende av goda livsmiljöer 210 

och god möjliggörande infrastruktur. Lokala arbetsmarknadsregioner (LA-211 

regioner) är en indelning som syftar till att beskriva arbetsmarknaders 212 

funktionalitet baserad på pendling.7  213 

God infrastruktur i kombination med goda livsmiljöer som erbjuder 214 

diversifierade boendeformer och bidrar till god folkhälsa blir med detta 215 

viktiga delar i arbetet för en hållbar regional utveckling och tillväxt. 216 

Regionen behöver skapa goda livsvillkor både på större och mindre orter. 217 

Tillgång till en utökad arbetsmarknadsregion är speciellt viktigt för boende 218 

på mindre orter där utbudet på orten är begränsat. Goda 219 

pendlingsmöjligheter och korta restider är avgörande. 220 

Det är inte bara människors rörlighet som ökar, så gör även förflyttningen 221 

av varor och gods. Dalarnas utsträckta geografi utgör en särskild utmaning 222 

ur hållbarhetssynpunkt där insatser för ökad fysisk tillgänglighet och ökade 223 

flöden kan leda till negativ klimatpåverkan. En regional utmaning för 224 

Dalarna är således att möjliggöra stärkta arbetsmarknadsregioner och god 225 

fysisk infrastruktur samtidigt som klimatpåverkan minskar. 226 

Teknisk utveckling och digitalisering skapar möjligheter 227 

men kräver ny infrastruktur och nya kompetenser  228 

Teknologiska förändringar har ofta stora samhällseffekter. Just 229 

nu ser vi inte minst en snabbt växande digitalisering som 230 

påverkar alla delar av samhället, från välfärdstjänster och 231 

arbetsmarknad till hur vi tar till oss information och interagerar 232 

med varandra. I Dalarna syns detta på flera sätt. Inom 233 

exempelvis tillverkningsindustrin har en digitaliserings- och 234 

automatiseringsprocess inneburit färre jobb. Samtidigt har de 235 

företag som genomgått denna process kunnat upprätthålla sin 236 

konkurrenskraft, och denna effektivisering har också frigjort arbetskraft i en 237 

tid med svår arbetskraftsbrist inom de flesta branscher.  238 

Betydelsen av en plats är under förändring i och med digitaliseringen. Det 239 

ställer nya krav på verksamheter som tidigare har varit knutna till en 240 

särskild plats. Hur platsens betydelse kommer att se ut och utvecklas i en 241 

allt mer digitaliserad värld är en intressant och viktig fråga i det regionala 242 

utvecklingsarbetet. Genom digitalisering kan vi påverka alla delar av vårt 243 

regionala utvecklingsarbete; saker, system och samhälle, inklusive 244 

beteende och tillit. Ibland är digitalisering ett måste för överlevnad och 245 

effektivitet, men utgör samtidigt en konkret möjlighet för utveckling. 246 

Regionala skillnader i såväl digital infrastruktur som digital kompetens 247 

påverkar förutsättningarna för människor, platser och företag att 248 

tillgodogöra sig digitaliseringens möjligheter. Utgångspunkten är att 249 

                                                
 

 

7 Med detta avses SCB:s indelning av sk. LA-regioner, som definieras av 
pendlingsströmmar över kommungränser.  

Med digitisering menas konvertering 
från manuellt och analogt till digitalt. 
Digitalisering är ett vidare begrepp 

och ska förstås som arbetssätt, 
processer och beteenden som 

förändras i snabb takt med stöd eller 
på grund av ny teknik och 

datadriven utveckling. 
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tillvarata digitaliseringens möjligheter inom alla områden, i hela länet och 250 

säkerställa digital inkludering och tillgänglighet.  251 

Parallellt, och som en förutsättning för såväl ökad digitalisering som 252 

miljömässig omställning sker också en ökad elektrifiering. Tillgång till en 253 

tillförlitlig och hållbar energitillförsel är och kommer att vara en allt viktigare 254 

förutsättning för många verksamheter och för platsers konkurrenskraft.  255 

Global konkurrens ökar behovet av innovation och samverkan  256 

Globaliseringen har förändrat hur människor, företag och samhällen agerar 257 

och interagerar. Den globala ekonomin har bidragit till ett ökat välstånd, ett 258 

välstånd som dock i stora delar fördelats ojämnt. Den snabba tillväxten har 259 

också skett utanför de gränser som planeten klarar av, en del i detta är den 260 

ökning av transporter som följt med globaliseringen.  261 

Som en följd av globalisering och teknikutveckling har förutsättningarna för 262 

företags konkurrenskraft förändrats, och företag i Dalarna konkurrerar idag 263 

på marknader bortom länets och Sveriges gränser. Kunskapsekonomin 264 

växer och med det behovet av rätt kompetens och innovation. Globala 265 

företag har en viktig roll också för innovationskraft och stärkt 266 

konkurrenskraft hos små och medelstora företag. Ökad samverkan mellan 267 

små och stora företag, offentlig sektor och akademi är därför viktig för 268 

Dalarnas samlade konkurrenskraft. Några regionala utmaningar är här 269 

bättre matchning för arbetsmarknadens behov och att utbildning på alla 270 

nivåer har sådan kvalitet att den står sig i nationell och internationell 271 

jämförelse.  272 

Stärkt sammanhållning och upplevelse av trygghet, delaktighet och 273 

inkludering behövs i tider av växande polarisering  274 

Sammanhållningen i samhället är en fråga som kommit allt högre på 275 

dagordningen under senare år. Sverige är ett av de mest jämlika länderna i 276 

världen, men också det OECD-land där den ekonomiska ojämlikheten ökar 277 

allra mest.8 Tilliten till många viktiga samhällsfunktioner i Sverige och i 278 

Dalarna är hög, men det finns bekymmersamma trender med en ökad 279 

polarisering, tilltagande inomregionala skillnader, boendesegregation och 280 

utanförskap hos individer och i delar av samhället. Tydliga skillnader i 281 

exempelvis psykisk och fysisk hälsa och utbildningsnivå mellan grupper är 282 

några utmaningar för länet. Att involvera unga mer i samhällsutvecklingen 283 

är en annan utmaning, liksom involvering av grupper som har svårigheter 284 

att etablera sig på arbetsmarknaden. 285 

Hållbar utveckling och tillväxt förutsätter miljömässig omställning 286 

Effekterna av klimatförändringarna blir allt mer allvarliga. För världen som 287 

helhet medför klimatförändringarna en ökning av katastrofer och kriser i 288 

form av översvämningar, torka, stormar, utslagna ekosystem och hot mot 289 

den biologiska mångfalden, nya sjukdomar, konflikter om vattenresurser 290 

samt människor på flykt.  291 

                                                
 

 

8 OECD (2011), Divided We Stand: Why Inequality Keeps Rising, OECD 
Publishing, Paris och Långtidsutredningen 2019, huvudbetänkande (2019), SOU 
2019:65. 
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Även i Dalarna syns klimatförändringarna. Länet har under de senaste åren 292 

drabbats av såväl stora bränder som översvämningar. Ett gradvis varmare 293 

klimat påverkar bland annat snötillgången och leder till förlust av biologisk 294 

mångfald. Också förutsättningarna för vårt lokala jord- och skogsbruk 295 

påverkas när den biologiska mångfalden hotas. 296 

En miljömässigt hållbar omställning är en grundläggande utmaning som 297 

berör alla delar av samhället, från global till lokal nivå inom alla sektorer. 298 

Sammantaget kan vi konstatera att samhället är under stort 299 

omvandlingstryck och att det i alla större omställningar finns både 300 

vinnare och förlorare. Dalarna påverkas av vad som händer i världen, 301 

men Dalarna kan också påverka världen. Ovan beskrivna 302 

samhällsutmaningar är utgångspunkt för Dalastrategin och ett 303 

hållbart Dalarna är ett Dalarna som möter utmaningarna och vänder 304 

dem till möjligheter.  305 

  306 
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Ett hållbart Dalarna med utvecklingskraft i alla delar av länet 307 

Det övergripande och långsiktiga målet för Dalastrategin är ett hållbart 308 

Dalarna med utvecklingskraft i alla delar av länet. Det ska dessutom inte 309 

bara vara hållbart idag, även kommande generationer ska kunna leva goda 310 

liv i ett framtida Dalarna. Arbete inom tre målområden driver arbetet mot ett 311 

hållbart Dalarna:  312 

 Ett klimatsmart Dalarna 313 
 Ett konkurrenskraftigt Dalarna 314 
 Ett sammanhållet Dalarna 315 

Dessa målområden är nära sammanlänkande 316 

med varandra och adresserar tillsammans de 317 

samhällsutmaningar vi har att hantera. Frågor 318 

som beskrivs under ett målområde kan ofta 319 

vara lika relevanta under ett annat, exempelvis 320 

cirkulär ekonomi som är viktigt för såväl ett 321 

klimatsmart som konkurrenskraftigt Dalarna.  322 

Genom arbetet för ett hållbart Dalarna bidrar 323 

länet också i genomförandet av Agenda 2030, 324 

och till vissa av de sjutton målen mer än andra. 325 

Precis som de globala målen är målen i 326 

Dalastrategin integrerade och odelbara, vilket 327 

innebär att ett mål inte får nås på bekostnad av 328 

andra mål. För att Dalarna ska nå hållbarhet 329 

krävs omställning i alla delar av samhället. 330 

Attitydförändrande och kompetenshöjande 331 

insatser är viktiga för att få till stånd detta.  332 

I alla dimensioner av hållbarhet ryms också frågan om samhällets resiliens. 333 

Resiliens handlar både om motståndskraft och om förmågan att hantera 334 

förändringar och fortsätta att utvecklas. Denna förmåga prövas vid 335 

förändringar av olika slag, exempelvis klimatförändringar och 336 

pandemiutbrott, men också vid snabba teknikskiften och ett eldriftsavbrott.  337 

  338 
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Utvecklingskraft innebär att det finns en lokal och regional kapacitet att 339 

driva utvecklingsfrågor. Kapaciteten kan vara ekonomisk och politisk, men 340 

det handlar också om andra förmågor inom organisationer och hos 341 

individer. Genom att utgå från varje plats utmaningar, möjligheter och 342 

resurser ska det regionala utvecklingsarbetet bidra till utvecklingskraft i alla 343 

delar av Dalarna. Samhällsutmaningarna som Dalastrategin ska möta är 344 

komplexa och hänger ofta samman. Det gör att nya lösningar behöver tas 345 

fram och hanteras sektorsövergripande och gemensamt. För att nå ett 346 

hållbart Dalarna behöver vi samla kraft tillsammans – samhandling mot 347 

2030.  348 

 349 

Bild som visar mest förekommande ord vid diskussion om strategins genomförande på 350 
kommundialoger februari – mars 2020.  351 
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Ett klimatsmart Dalarna 352 

 353 

Ett klimatsmart Dalarna är ett resurseffektivt Dalarna utan 354 
klimatpåverkande utsläpp. Resande sker på ett enkelt och miljömässigt 355 

hållbart sätt. I ett klimatsmart Dalarna är samhällets robusthet och resiliens 356 
vid klimatförändringar god. 357 

 358 
Den miljömässiga dimensionen i regional utveckling handlar om att 359 

säkerställa att ekosystemen fortsätter leverera de tjänster som samhället är 360 

beroende av. Genom att gå före i en miljömässigt hållbar omställning 361 

gynnas innovationer och regionalt företagande när regionala lösningar 362 

bidrar till att lösa globala problem. Det är också så vi skapar goda 363 

livsmiljöer och levnadsvillkor. 364 

 365 

Position 2030 
 Dalarnas utsläpp av klimatpåverkande växthusgaser per producerad enhet har minskat 

mer än riksgenomsnittet 
 Dalarna är resurseffektivt med stabil biologisk mångfald 
 Dalarna är mindre sårbart för klimatförändringar 

Regionala prioriteringar  
 Verka för en utfasning av klimatpåverkande växthusgaser 
 Möjliggöra hållbart resande och transporter 
 Främja cirkulär ekonomi och resurseffektivitet  
 Stärka strategisk hållbar och robust samhällsplanering  

Uppföljning 
 Nettoutsläppen av klimatpåverkande växthusgaser per producerad enhet  inom industri, 

transporter, kraft- och värmeproduktion samt jord- och skogsbruk har minskat mer än 
riksgenomsnittet 

 Förstärkt laddinfrastruktur och infrastruktur för klimatneutrala drivmedel i hela länet  
 Andel kollektivt resande har ökat   
 Förstärkt infrastruktur för energiöverföring och energilagring 
 Andel fossildrivna transporter har minskat med 75 procent till 2030 
 Andel återvunnet material har dubblerats till 2030 
 Ökad självförsörjningsgrad av energi (kraft och värme) och livsmedel 

Ett resurseffektivt samhälle utan klimatpåverkande utsläpp 366 

För ett klimatsmart Dalarna behöver fossila bränslen fasas ut. 367 

Användningen av energi behöver effektiviseras i alla led och resurseffektiva 368 

lösningar måste prioriteras för att bidra till och möjliggöra 369 

energiomställningen både lokalt och globalt. Det behövs både direkta 370 

utsläppsminskande åtgärder, såsom fortsatt utfasning av fossila bränslen, 371 

och långsiktiga åtgärder, exempelvis investeringar i infrastruktur som 372 

stödjer omställningen och satsningar på att få till cirkulära materialflöden. 373 

En central fråga är ökad överföringskapacitet i elnätet, vilket är viktigt såväl 374 

för omställning av transportsystemet som möjligheten för fortsatta 375 

etableringar av företag och en miljömässigt hållbar omställning av 376 

näringslivet. Även energilagring och dess infrastruktur behöver utvecklas 377 

för att ta tillvara på elöverskotten vid produktionstoppar.  378 
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En förutsättning för minskade utsläpp av klimatpåverkande växthusgaser 379 

och minskad resursförbrukning är förändrad produktion och konsumtion. 380 

Klimatsmart konsumtion innebär en förändring i efterfrågan av både varor 381 

och tjänster. Där spelar både privatpersoner och inköpare en viktig roll. Det 382 

behöver bli enklare för konsumenter, företag och offentligt upphandlande 383 

verksamheter att göra klimatsmarta val. Förändringstakten till en 384 

tillväxtmodell som ger mer tillbaka till planeten än den tar ska påskyndas. 385 

Cirkulär ekonomi och cirkulära affärsmodeller är nödvändiga. 386 

Såväl privat som offentlig konsumtion och produktion behöver ha ett 387 

livscykelperspektiv. Med det menas att produktens hela livscykel ska vara 388 

resurseffektiv och utsläppssnål. Livscykeln innefattar råvaruutvinning, alla 389 

processer och produktionssteg fram till färdig produkt, användning av 390 

produkten och hur produkten hanteras när den är slutanvänd och ska 391 

kasseras, inklusive alla transporter och all energiåtgång i mellanleden. 392 

Hållbar och resurseffektiv mobilitet 393 

På grund av sin utsträckta geografi har Dalarna en utmaning i att utveckla 394 

transportinfrastrukturen ur ett hållbarhetsperspektiv – för införsel och 395 

utförsel av varor och tjänster för företag och privatpersoner, för arbets- och 396 

studiependling samt för besökare. Transporterna utgör en stor del av 397 

Dalarnas koldioxidutsläpp.  398 

Kollektivt resande har en central roll i utvecklandet av en klimatsmart och 399 

resurseffektiv, men också mer jämställd och jämlik mobilitet. Den 400 

traditionella kollektivtrafiken måste kompletteras med nya 401 

mobilitetslösningar och tjänster, särskilt för länets glesa miljöer. 402 

Kollektivtrafikens olönsamhet är en utmaning på såväl nationell som 403 

regional nivå. För att klara omställningen krävs mod att ställa olika 404 

kostnader mot varandra. Det kollektiva resandet behöver öka.  405 

Transportsnål fysisk planering på lokal nivå bidrar till att resor mellan 406 

bostäder, arbets- och studieplatser samt andra viktiga målpunkter sker 407 

kollektivt, till fots eller cykel. Utvecklingen av boendemiljöer och lokalisering 408 

av nya bostadsområden i anslutning till kollektivtrafik och gång- och 409 

cykelvägar, liksom planering för attraktiva bytesplatser, förenklar 410 

miljömässigt hållbara transporter. 411 

En ökad strategisk regional samhällsplanering med stärkt koppling mellan 412 

infrastrukturplanering, kollektivtrafikplanering och kommunernas 413 

bostadsplanering ökar möjligheterna till ett resurseffektivt och klimatsmart 414 

transportsystem och en hållbar mobilitet.  415 

Robusthet och resiliens vid klimatförändringar 416 

Väl fungerande ekosystem är en förutsättning för goda livsmiljöer både för 417 

Dalarnas invånare och för Dalarnas näringsliv, inte minst jord- och 418 

skogsbruk samt besöksnäring. 419 

För att klara utmaningarna med ett förändrat klimat behöver samhället 420 

planera för olika belastningar i form av nederbörd, torka, vind, insekts- och 421 

svampangrepp på grödor och skog, höga temperaturer med mera. Här 422 

spelar god samhällsplanering på regional och kommunal nivå en viktig roll. 423 

Byggande behöver anpassas för att klara ökad nederbörd i form av regn 424 

eller snö och starkare vindar. Samhällen och hus behöver anpassas och 425 
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byggas för att klara värmeböljor och torrperioder. Klimatförändringar med 426 

stora regnmängder ställer ökade krav på VA-anläggningar, vattenmagasin 427 

och dammar. Säkrad tillgång på vatten och vatten av bra kvalitét är och 428 

kommer att bli en allt viktigare fråga.  429 

Skogen påverkas också av klimatförändringarna, skötsel och brukande 430 

behöver anpassas därefter. En hållbar regional livsmedelsproduktion är 431 

viktig såväl för ökad självförsörjning som för biologisk mångfald. Samhällets 432 

beredskap behöver utvecklas för att möta de olika typer av risker som nu 433 

ökar till följd av förändringar i klimatet.  434 

  435 
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Ett konkurrenskraftigt Dalarna 436 

 437 

I ett konkurrenskraftigt Dalarna är näringslivet livskraftigt och bidrar till 438 

hållbar tillväxt. Det är ett Dalarna där allas kunskaper och 439 

kompetenser tas tillvara och där individer, näringsliv, offentlig sektor 440 

och civilsamhälle utvecklas tillsammans, i samspel med omvärlden. 441 

Det är också ett nyskapande Dalarna där utmaningsdriven 442 

innovation bidrar till ett gott samhälle och hållbar tillväxt. 443 

 444 

Den ekonomiska dimensionen av hållbarhet i det regionala 445 

utvecklingsarbetet handlar om att skapa konkurrenskraft och sysselsättning 446 

vilket uppnås genom att använda, hushålla med och förädla idéer och 447 

resurser. Med ett cirkulärt system där resurser och värden ständigt 448 

återskapas främjas en ekonomiskt hållbar utveckling. 449 

Position 2030 
 Dalarna har en utvecklad infrastruktur som medger större arbetsmarknadsregioner och 

skapar nya möjligheter för en växande besöksnäring 
 Dalarna har en hög innovationskraft som utvecklar välfärden och ger ett 

konkurrenskraftigt näringsliv med fler växande företag 
 Dalarnas industri står stark och är känd för innovation och miljömässigt hållbar 

omställning som öppnar nya exportmöjligheter  

Regionala prioriteringar  
 Möta näringslivets transportbehov och öka tillgängligheten i transportsystemet genom att 

stärka insatser för överflyttning mellan trafikslag och över geografiska gränser 
 Dalabanan är länets viktigaste infrastruktursatsning 
 Öka tillgänglighet till arbete och studier 
 Förbättra matchningen mellan arbetskraftens kompetens och arbetsmarknadens behov  
 Verka för höjd utbildningsnivå och stärka det livslånga lärandet 
 Verka för en jämställd arbetsmarknad där allas kompetens tas tillvara 
 Verka för ett brett, inkluderande och diversifierat näringsliv som är i framkant av 

klimatomställningen 
 Öka internationaliseringsgraden hos små och medelstora företag 
 Främja entreprenörskap och företagande 
 Stärka strategiska forsknings- och innovationsmiljöer och öka innovationsförmågan 
 Ta tillvara digitaliseringens möjligheter i både näringsliv och offentlig sektor  

Uppföljning 
 Ökad andel av godstransporter till och från länet på järnväg 
 Kortare restid genom höjd hastighet: Stockholm – Mora, Västerås – Ludvika, Örebro – 

Falun, Gävle - Borlänge  
 Mellan åren 2021 och 2030 ska sysselsättningstillväxten i länet vara över medianen för 

riket  
 Etableringstiden för nyanlända ska halveras  
 Andel unga som inom fyra år fullföljer gymnasieutbildning ska vara minst 80 procent och 

fortsatt över riksgenomsnittet 
 Höjd andel högskoleutbildade i befolkningen 
 Öka procentandelen av BRP som investeras i FOI till nivå med riksgenomsnittet 
 Öka antalet och andelen företag, FOU-investeringar samt nya innovationer kopplade till 

Dalarnas specialiseringsområden  
 Andelen trä i nybyggnation ska öka  
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Ett livskraftigt näringsliv som bidrar till hållbar tillväxt 450 

Hållbarhet, i synnerhet miljömässig, blir en allt tydligare konkurrensfördel. 451 

Företag som ställer om, eller vill göra det, ska stöttas. Dalarnas näringsliv 452 

ska ligga i framkant i klimatomställningen. Dalarna är beroende av 453 

omvärlden. Internationell samverkan behövs både för att möta 454 

samhällsutmaningar och för att ta vara på möjligheter till import och export 455 

av våra företags varor och tjänster. I länet finns såväl världsledande företag 456 

som små och medelstora företag som deltar i globala värdekedjor. För att 457 

hantera den globala konkurrensen är en miljömässig omställning en viktig 458 

prioritering och en konkurrensfördel vid export av produkter, tjänster, 459 

kompetens och upplevelser. Det lokala jordbruket har konkurrensfördelar 460 

på den lokala marknaden tack vare korta livsmedelskedjor och att det finns 461 

ett konsumentupplevt mervärde av lokalt producerade livsmedel. 462 

Ett diversifierat näringsliv med en bredd av företag med varierade storlek, 463 

inriktning och branschtillhörighet som finns utspridda i hela länet ger styrka 464 

och ökar näringslivets omställningsförmåga vid strukturomvandlingar, 465 

konjunktursvängningar och kriser. Traditionella företag och sociala företag 466 

bidrar tillsammans till ökad resiliens och konkurrenskraft. Dalarna behöver 467 

fler, och nya typer av entreprenörer. Länets företagare är bland de äldre i 468 

Europa och ägarstrukturen tämligen homogen. Konkurrenskraften stärks 469 

om kompetenser från olika grupper oavsett ålder, kön eller bakgrund tas 470 

tillvara. Genom att tydliggöra nyttan av att personer och företag tar del av 471 

främjarsystemets kompetens, olika tjänster och insatser, 472 

erfarenhetsutbyten, arenor och nätverk ska entreprenörskapet stärkas.  473 

Människor och företag ska kunna nå varandra på ett hållbart och 474 

resurseffektivt sätt, genom en tillgänglig och tillförlitlig infrastruktur. Här 475 

krävs en kombination av flera insatser och lösningar, till exempel ökad 476 

elektrifiering på väg och järnväg och ökad produktion av och tillgänglighet 477 

till klimatneutrala bränslen. Andra möjligheter är genom innovativa 478 

transportlösningar, forskning och innovation inom alternativa bränslen och 479 

insatser som underlättar överflyttning mellan transportslagen. Där 480 

järnvägsnätet inte är utbyggt behöver vägnätet förstärkas för att tåla mer 481 

resurseffektiva transporter för näringslivets behov. I de delar av länet där 482 

tillgängligheten på järnväg och väg inte räcker till är flyget en förutsättning 483 

för ett konkurrenskraftigt näringsliv, och därför är omställningen till 484 

klimatneutralt flyg avgörande.  485 

Personbilar kommer fortsatt vara en viktig del i hur människor och företag i 486 

Dalarna når varandra och omvärlden. Utbyggnaden av infrastruktur för 487 

elfordon och klimatneutralt drivmedel behöver därför påskyndas. En väl 488 

underhållen och utbyggd väginfrastruktur möjliggör kortare restider som 489 

knyter ihop länet och gör en större arbetsmarknad tillgänglig för boende på 490 

landsbygder och i mindre orter.  Ytterligare en viktig del för såväl 491 

konkurrenskraft som miljömässigt hållbar omställning är fortsatt satsning på 492 

teknisk infrastruktur och digitalisering, bland annat för att ersätta fysiska 493 

möten med mer resurseffektiv kommunikation där så är möjligt. 494 
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För en god konkurrenskraft är stärkta arbetsmarknadsregioner9 av stor vikt. 495 

Storleken på den lokala arbetsmarknaden har betydelse då en allt mer 496 

kunskapsintensiv ekonomi kräver mer högutbildad arbetskraft – en 497 

matchning som lättare uppnås i större arbetsmarknadsregioner. Dessutom 498 

innebär större arbetsmarknadsregioner ett större kundunderlag, de 499 

möjliggör högre specialisering inom näringslivet och är mindre känsliga för 500 

konjunktursvängningar. En större arbetsmarknadsregion erbjuder generellt 501 

fler karriärvägar och underlättar för medflyttande att hitta jobb vid 502 

rekryteringar, vilket sammantaget bidrar till attraktiviteten i en region. 503 

En god matchning där allas kunskaper och kompetenser tas 504 

tillvara 505 

Kunskap ger människor möjlighet att växa och påverka sin livssituation. 506 

Tillgång till kunskap och kompetens är avgörande för såväl utvecklingen av 507 

samhället, god välfärd och tillväxt i näringslivet. När arbetsgivare inte hittar 508 

rätt kompetens hämmas den ekonomiska utvecklingen. Samtidigt försvagas 509 

den sociala hållbarheten när människor ställs utanför arbetsmarknaden. 510 

Med en åldrande befolkning behövs nya lösningar för god 511 

kompetensförsörjning.  512 

En förbättrad matchning mellan arbetsmarknadens behov och 513 

arbetskraftens kompetens är nödvändig. Bland annat handlar det om att få 514 

till en bättre samverkan mellan utbildningsanordnare, branscher, näringsliv, 515 

civilsamhället och myndigheter samt över kommun och länsgränser. Detta 516 

för att kunna erbjuda ett bra utbud av utbildningar på alla nivåer.  517 

Nya kunskaper och kompetenser ger möjlighet till hållbar omställning. 518 

Snabb teknisk utveckling och digitalisering kräver kontinuerligt lärande och 519 

fortbildning. När behoven av kompetens snabbt förändras blir möjligheterna 520 

till livslångt lärande allt viktigare. I en tid när konkurrensen om kvalificerad 521 

arbetskraft tilltar så blir det en allt större utmaning för arbetsgivare att 522 

behålla kompetenser. Attraktiva arbetsgivare förstår att medarbetare är en 523 

nyckelkomponent som man investerar i och vårdar.  524 

Sysselsättningsgraden behöver öka och skillnader i denna mellan grupper 525 

behöver minska. För att öka arbetskraftstillväxten måste den potential som 526 

finns inte minst bland utrikesfödda och ungdomar bättre tas tillvara. Det 527 

gäller även den äldre befolkningens kraft och kompetens.  528 

Många i den grupp av människor som idag står till arbetsmarknadens 529 

förfogande har ett för stort gap till de kompetensbehov som finns hos länets 530 

arbetsgivare. De som står utanför arbetsmarknaden är inte en homogen 531 

grupp, därför krävs mer individanpassade insatser för att kunna få in fler på 532 

arbetsmarknaden. Här har sociala innovationer och socialt entreprenörskap 533 

viktiga roller att fylla.  534 

Invandringen är en del i lösningen för god kompetensförsörjning. Dalarna 535 

har haft en relativt stor inflyttning av utomeuropeiskt födda under senare år. 536 

Då många nyanlända är i arbetsför ålder är de ett viktigt tillskott till 537 

                                                
 

 

9 Med detta avses SCB:s indelning av sk. LA-regioner, som definieras av 
pendlingsströmmar över kommungränser.  
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arbetskraften. För att kunna tillgodogöra sig de resurser dessa människor 538 

för med sig i form av kunskap och kompetenser behöver inkluderingen 539 

stärkas och integrationen på arbetsmarknaden bli bättre. Detta förutsätter 540 

bättre strukturer för kompetensutveckling; de som kommer hit med en lägre 541 

utbildningsbakgrund ska kunna bygga vidare på de kunskaper och 542 

erfarenheter de har, och kunskaper ska kunna valideras. Kunskaper i det 543 

svenska språket är en förutsättning för ett fullvärdigt deltagande i arbetsliv 544 

och samhälle. Det behövs ett inflöde av internationell kompetens för 545 

kompetensförsörjning, konkurrenskraft och hållbar regional utveckling. 546 

Mångfald är viktigt för förnyelse och för att utveckla kunskapssamhället. 547 

Utbildningsnivåerna i länet behöver öka på alla nivåer, inte minst gäller det 548 

andelen som har en gymnasieexamen. Skillnader i utbildningsnivå mellan 549 

olika grupper behöver minska. Samtidigt som det är en utmaning att höja 550 

utbildningsnivån i sig så är det också viktigt att utbildningssystemet matchar 551 

det behov som finns på arbetsmarknaden. Därför är det viktigt att stärka 552 

arbetet med exempelvis folkhögskolor, yrkesvux och yrkeshögskolor. Andra 553 

viktiga uppgifter är att bryta de könssegregerade utbildningsvalen och den 554 

könssegregerade arbetsmarknaden. 555 

En nyskapande och innovativ region 556 

För att lösa dagens och morgondagens samhällsutmaningar och för 557 

utveckling och konkurrenskraft krävs ökad innovationskraft, det vill säga 558 

rörelse för fler nya idéer, varor, tjänster och processer. Det finns många 559 

kunskapsintensiva företag med en hög innovationskapacitet i Dalarna. För 560 

att bättre ta tillvara, utveckla och kommersialisera innovationer behöver 561 

dock samspelet stärkas mellan ledande stora företag, små och medelstora 562 

företag, akademi och det civila samhället. Det kan ske genom att bygga 563 

upp och synliggöra kreativa och innovativa miljöer som möter utmaningar 564 

och som bidrar till att föra samman olika sektorer och aktörer. Ett stärkt 565 

innovationsarbete kan bidra fler kunskapsintensiva företag och ökade 566 

förädlingsvärden. Innovationskraften gynnas av mångfald och inkludering.  567 

Det är viktigt att innovationsstödsystemets tjänster når ut i alla delar av 568 

Dalarna så att vi säkerställer att innovationskraften stärks i hela regionen. 569 

Offentlig sektors behov av innovativa varor, tjänster och processer för att 570 

erbjuda samhällsservice till medborgarna kan vara en drivkraft för 571 

omställningen till bland annat en klimatsmart, cirkulär och biobaserad 572 

ekonomi. Offentlig upphandling ska bidra till att driva utveckling och 573 

innovation i Dalarna. Det innebär att upphandlingsprocesser främjar 574 

innovation och hållbarhet genom att efterfråga hållbar funktion, vilket ökar 575 

möjligheterna att hitta nya lösningar på olika samhällsutmaningar. 576 

Smart specialisering är en metod som används av regioner för att 577 

identifiera och prioritera områden med potential för hållbar tillväxt i syfte att 578 

stötta ekonomisk omvandling samt förstärka regioners konkurrenskraft. Det 579 

kan vara inom en eller flera sektorer där en region redan har styrkor eller 580 

helt nya områden. Inom prioriteringarna mobiliseras representanter från 581 

företag, akademi, det offentliga och intressegrupper för att gemensamt 582 

utveckla dessa tillsammans i en viss önskad riktning, samt söka 583 

samarbeten utanför regionen. Arbetssättet bygger på grundlig analys och 584 

kontinuerlig dialog mellan aktörerna i innovationssystemet i så kallade 585 

entreprenöriella upptäckarprocesser (EDP). För att underlätta ett 586 

utåtblickande och interregionalt förhållningssätt till det egna 587 
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innovationssystemet förordar EU att alla så kallade NUTS 2-regioner ska 588 

ha strategier för smart specialisering (RIS3). Dessa kan beskrivas som 589 

handlingsplaner för forskning och innovation. För Dalarna är därför 590 

samarbetet inom Norra Mellansverige centralt.  591 

  592 
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Ett sammanhållet Dalarna 593 

 594 

I ett sammanhållet Dalarna finns goda och inkluderande livsmiljöer där 595 
människor utvecklas och bidrar till hållbar utveckling. Det är ett Dalarna 596 

som upplevs nära – mellan såväl människor som platser, i nära 597 
samspel med omvärlden. Det är ett inkluderande Dalarna där alla 598 
människor ges möjlighet att utvecklas och känner att de är en del i 599 

samhällsutvecklingen. 600 

 601 

Den sociala dimensionen av hållbarhet i det regionala utvecklingsarbetet 602 

handlar om att alla människor, utifrån sina behov och förutsättningar, ges 603 

likvärdiga möjligheter att delta i samhällsutvecklingen. Ju fler som känner 604 

sig delaktiga, desto mer utveckling kan åstadkommas. 605 

 606 

 607 

                                                
 

 

10 Mäts genom Folkhälsomyndigheten, Hälsa på lika villkor 

Position 2030 
 I Dalarna finns diversifierade boendeformer som motverkar segregation och polarisering 
 I Dalarna finns goda boendemiljöer och grundläggande service i alla delar av länet 
 I Dalarna ges alla barn och unga möjligheter till en bra start i livet  
 I Dalarna mår människor bra och känner sig välkomna, trygga och delaktiga 
 I Dalarna finns det ett starkt samhällsengagemang  

Regionala prioriteringar 
 Utveckla en regionalt sammanhållen samhällsplanering som bidrar till goda och 

inkluderande livs- och boendemiljöer  
 Möjliggöra ett varierat bostadsbyggande 
 Öka tillgänglighet till service för boende, företag och besökare  
 Öka tillgänglighet till vård och omsorg 
 Stärka digital infrastruktur och digital delaktighet  
 Stärka samhällskontraktet och öka samhörighet och tillit, mellan människor och till 

samhället 
 Möjliggöra en ökad involvering och aktivt medskapande i samhällsutvecklingen 
 Öka jämlikhet och jämställdhet  
 Ökad samverkan mellan offentlig sektor, näringsliv och civilsamhälle 

Uppföljning 
 Boendesegregationen har minskat 
 Andel unga som upplever att de har ett inflytande i sin kommun ökar  
 Andel av hushåll som har tillgång till bredband med mer än 100Mbit/s ska ligga på samma 

nivå som det nationella bredbansmålet  
 Tillgång till service och tjänster ökar 
 Andel som röstat i senaste kommunval ligger över riksgenomsnittet 
 Tillit till andra människor ska öka i samtliga grupper i befolkningen10  
 Ökat antal överenskommelser med civilsamhället 
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Goda och inkluderande livsmiljöer 608 

Det är människorna i Dalarna som är regionens främsta resurs – som 609 

individer och i organisationer och företag. Människor som upplever sig vara 610 

del i ett större sammanhang bidrar till utveckling och förnyelse.  Goda 611 

livsmiljöer som upplevs trygga och inkluderande är en förutsättning för att 612 

människor ska må bra. Olika platser i Dalarna har olika utmaningar och 613 

möjligheter, bland annat beroende på om det är platser med växande eller 614 

krympande befolkningsunderlag.  615 

För att möta de utmaningar Dalarna har, med en ojämn 616 

befolkningsutveckling och stora skillnader mellan täta och glesa miljöer, 617 

krävs flera förändringar och olika typer av insatser. På en övergripande 618 

nivå behövs en ökad insikt om att olika platser i länet samspelar med, och 619 

är beroende av varandra. Med utgångspunkt, och som princip för 620 

genomförandet, att allt utvecklingsarbete ska vara platsbaserat ska den 621 

geografiska sammanhållningen stärkas och olika platsers förutsättningar 622 

och resurser tas tillvara. 623 

Fysisk planering är ett redskap för att hantera de intressekonflikter som kan 624 

uppstå mellan täta och glesa miljöer samt mellan olika intressen som till 625 

exempel mellan boende och livsmedelsförsörjning. Platser för människor 626 

att mötas på är en viktig del i arbetet för en levande demokrati, och där 627 

människor möts kan nya idéer uppstå. För kommunernas fysiska planering 628 

finns etablerade arbetssätt, medan den mellankommunala och regionala 629 

rumsliga planeringen kräver en utvecklad samordning. De stora 630 

processerna som driver samhällsplaneringen, dvs. planeringen av 631 

transportsystemet, kollektivtrafiken, bebyggelsesystemet och målpunkter, 632 

drivs av olika aktörer och samordningen dem emellan behöver stärkas och 633 

bli mer systematisk. 634 

Känsla av närhet och sammanhang 635 

Ett Dalarna som upplevs nära ska möjliggöra för människor och företag att 636 

på ett hållbart och resurseffektivt sätt nå varandra, genom en tillgänglig och 637 

tillförlitlig transportinfrastruktur, en fungerande kollektivtrafik, en utbyggd 638 

digital infrastruktur, och en god bebyggd miljö. Ett Dalarna som upplevs 639 

nära karaktäriseras av en hållbar och sammanhållande samhällsplanering, 640 

som knyter ihop arbetsmarknadsregioner och studieorter med goda 641 

livsmiljöer och tar tillvara platsers möjligheter.  642 
 643 

Tillgång till en snabb och robust digital infrastruktur är en grundförutsättning 644 

för att bo och verka i hela Dalarna. Fysiska och digitala mötesplatser gör att 645 

vi når både varandra och omvärlden. Utmaningen idag är en ojämn digital 646 

infrastruktur men också variationer i digital kompetens, hos såväl individer 647 

som organisationer. Att stärka och tillgängliggöra den digitala 648 

infrastrukturen och de digitala tjänsterna för hela Dalarnas befolkning är 649 

avgörande för den digitala delaktigheten. Snabb och robust 650 

internetuppkoppling gör ingen nytta om inte de individer som har tillgång till 651 

den kan använda den, oavsett funktionsnedsättning, språklig förmåga eller 652 

digital kompetens. Med utbyggd infrastruktur och ökad kompetens hos 653 

individer, organisationer och företag ska digitaliseringens möjligheter tas 654 

tillvara. Teknikutveckling och digitalisering kan öka tillgängligheten till varor 655 

och tjänster och bidra till minskad geografisk betydelse av var man bor och 656 

var man arbetar. 657 
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Människors känsla av sammanhang och delaktighet är centrala delar i det 658 

som ibland benämns socialt kapital. Ett högt socialt kapital är som ett kitt 659 

som får människor att trivas och vilja bidra till samhällsutvecklingen.  En 660 

känsla av att vara en del av ett samhälle möjliggör en hög tillit till andra 661 

människor. En hög tillit till andra underlättar möten mellan människor, 662 

möten där nya idéer kan uppstå och utvecklas. Ett samhälle med gott 663 

socialt kapital grundar för ett resilient samhälle, väl rustat att möta 664 

förändring och eventuella kriser. För inkludering och stärkt socialt kapital är 665 

det viktigt att allas kompetenser och erfarenheter tas tillvara.  666 

Att människor kan förenas och arbeta i egna organisationer för sina värden 667 

och intressen är en viktig demokratisk och samhällsutvecklande funktion för 668 

länet. Civilsamhällets aktörer och verksamheter spelar viktiga roller som 669 

demokratiaktörer, samhällsutvecklare och samarbetspartners och bidrar till 670 

arbetet att finna nya lösningar för att möta olika samhällsutmaningar. Kultur 671 

har värden i sig men är också betydelsefull för samhällsutvecklingen. Kultur 672 

får människor att utvecklas och må bra. Uttrycksförmåga och kreativitet 673 

stärks när vi upplever, skapar och lär oss nytt. Där människor växer, där 674 

utvecklas samhället. 675 

Ökad jämlikhet och jämställdhet  676 

Ojämlikheten ökar i Sverige och i Dalarna. Framförallt ökar de ekonomiska 677 

klyftorna mellan olika grupper i samhället men även boendesegregationen 678 

är en utmaning.  Det har också skett en ökad polarisering mellan stad och 679 

landsbygd i takt med att allt fler människor bor i städer jämfört med 680 

landsbygden och att service och arbetstillfällen försvunnit.  681 

Om de socioekonomiska klyftorna blir alltför stora riskerar de att motverka 682 

sammanhållning, tillit och trygghet i samhället. Det riskerar i sin tur att 683 

försvaga demokratin, exempelvis genom systematiska skillnader i 684 

valdeltagande, faktiskt eller upplevt inflytande samt delaktighet och 685 

engagemang. På vissa håll i Dalarna finns tecken på ett urholkat 686 

samhällskontrakt och ökad kriminalitet. Det behövs ett fortsatt starkt 687 

samhällskontrakt där människor känner att de har både rättigheter och 688 

skyldigheter, och tar ett gemensamt ansvar för samhällets utveckling.  689 

Aktörer behöver i större utsträckning än vad som sker idag, efterfråga 690 

kunskaper och åsikter hos de målgrupper och invånare som berörs av olika 691 

utvecklingsinsatser. Det ska finnas goda möjligheter att göra sin röst hörd 692 

och viktig information ska finnas tillgänglig för alla oavsett kön, ålder, 693 

förmågor och bakgrund. Ett sammanhållet Dalarna är ett inkluderande 694 

Dalarna där alla människor ges förutsättningar att utvecklas och känna att 695 

de är en del i samhällsutvecklingen. 696 

Regionalt utvecklingsarbete främjas av jämställdhet; en kultur som inte är 697 

diskriminerande möjliggör för alla människor att utvecklas utifrån sina 698 

förmågor och låter rätt person vara på rätt plats. Jämställdhet gör att 699 

humankapitalet används effektivare, det fördjupar demokratin och ökar den 700 

regionala innovationsförmågan. Kvinnor och män i Dalarna ska ha samma 701 

förutsättningar att nå inflytande i det regionala utvecklingsarbetet och på 702 

likvärdiga villkor få tillgång till de resurser som finns för satsningar på 703 

hållbar regional utveckling. 704 

Hållbar utveckling kräver förståelse för och kunskap om framtida 705 

generationers utmaningar och behov. Unga i Dalarna måste ges möjlighet 706 
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att ta en aktiv del i samhällsutvecklingen för att målen i Dalastrategin ska 707 

kunna uppnås. Ett ungdomsperspektiv kombinerat med ungas eget 708 

perspektiv är nödvändigt. Detta i sin tur leder på sikt till utveckling av 709 

demokratin och högre tilltro till demokratiska beslutsstrukturer. På samma 710 

sätt ska äldre människor i Dalarna känna att de har goda möjligheter till 711 

självbestämmande och självständiga liv. Äldre människors erfarenhet och 712 

kompetenser ska tas tillvara och man ska kunna åldras i trygghet.  713 

Att stärka sammanhållningen och med det den sociala hållbarheten, är 714 

viktigt för Dalarnas utveckling. Ett socialt hållbart samhälle tål påfrestningar, 715 

är anpassningsbart och resilient. Ett starkt socialt kapital får människor att 716 

vilja bidra i samhällsutvecklingen och ta ett gemensamt ansvar för hållbar 717 

omställning. 718 

  719 
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Samhandling mot 2030 – principer för genomförandet 720 

De utmaningar vi har att hantera är komplexa och hänger ofta samman. 721 

Det gör att nya lösningar behöver tas fram och hanteras 722 

sektorsövergripande och gemensamt. Ett regionalt ledarskap handlar om 723 

att samla kraft tillsammans – samhandling. Genom goda men också 724 

utmanande samtal skapar vi delaktighet och engagemang, och det är 725 

också så vi bygger samsyn och lägger grund för utvecklad samverkan och 726 

samhandling. Konsensus är inte alltid målet men där det behövs lägger vi 727 

egna intressen åt sidan och verkar för det gemensamma bästa. 728 

 729 

Samhandling behöver ske inom Dalarna men också utanför länet, med 730 

andra aktörer och regioner, i Sverige och andra länder. Ett samordnat 731 

påverkansarbete säkerställer att politik på nationell och EU-nivå beaktar 732 

utmaningar och tillvaratar möjligheter i vår region. 733 

Följande principer, eller förhållningssätt ska vara vägledande i arbetet med 734 

Dalastrategin. De ger kraft i förändringsarbetet och tillsammans bidrar de till 735 

en stärkt omställningsförmåga. 736 

Vi utövar ett ledarskap som kännetecknas av tillit och möjliggörande 737 

Det regionala ledarskapet ägs inte av en regionalt utvecklingsansvarig 738 

aktör, utan av en rad aktörer som kan och ska leda utvecklingsarbetet 739 

beroende på område och tillfälle. Det ansvarar för att uppvisa en samlad 740 

handlingsförmåga på regional, nationell och internationell nivå. Ledarskapet 741 

ska kännetecknas av tillit och möjliggörande. Genom tillit kan 742 

handlingsutrymme skapas för olika aktörer att bidra till att gemensamma 743 

mål nås. Begreppet tillit handlar inte enbart om mjuka värden, såsom 744 

organisationskultur, utan är lika mycket en fråga hur man exempelvis styr 745 

och utvärderar.  746 

Vi arbetar kunskapsbaserat, samtidigt som vi har ett utforskande 747 

angreppssätt 748 

För att kunna vara i framkant och möta såväl dagens som morgondagens 749 

utmaningar behöver vi ha ett tillåtande klimat där vi är öppna för förändring. 750 

Det vi gör ska vara grundat i kunskap, och vi tar oss an nya kunskaper, 751 

metoder och tekniker. Vi behöver också ha ett utforskande arbetssätt. I 752 

arbetet med komplexa samhällsutmaningar vet vi inte alltid vilka idéer, 753 

behov och lösningar som är de bästa - vi måste helt enkelt prova oss fram. 754 

Utforskande är ett förhållningssätt, men kan även vara konkreta arbetssätt 755 

och metoder. Att korsbefrukta olika sakområden kan skapa innovation och 756 

utveckling. Test- och demonstrationsmiljöer, innovationslabb och 757 

pilotprojekt är viktiga verktyg i sådant arbete. 758 
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Vi tar tillvara olika platsers förutsättningar och möjligheter  759 

Dalarna består av en mångfald av landsbygder, samhällen och städer. Alla 760 

dessa platser är viktiga och kompletterar varandra. Samtidigt innebär det 761 

också att förutsättningarna för utveckling och tillväxt varierar. 762 

Utgångspunkten är att utvecklingsarbetet ska vara platsbaserat. Med detta 763 

menas att man identifierar lokala problem och resurser, och utifrån dessa 764 

utvecklar regionen tvärsektoriellt i samarbete med aktörer i regionen. För 765 

att ta tillvara och stärka utvecklingskraften i länets alla delar ska platsers 766 

olika förutsättningar, funktioner och relationer, såsom exempelvis pendling, 767 

service, fysisk och digital infrastruktur, beaktas i allt regionalt 768 

utvecklingsarbete. Det handlar bland annat om att strategiskt mobilisera 769 

lokala resurser för att skapa utveckling, samtidigt som interaktioner som 770 

sträcker sig bortom det lokala och regionala är viktiga krafter för förändring 771 

och utveckling.  772 

Vi tar tillvara människors drivkraft, kompetens och 773 

engagemang  774 

Det regionala utvecklingsarbetet ska vara öppet och 775 

inkluderande. Ju fler som känner sig delaktiga i 776 

samhällsutvecklingen, desto mer utveckling kan vi 777 

åstadkomma. Där olika människor, kunskaper och 778 

perspektiv möts uppstår nya idéer. Det finns sju 779 

diskrimineringsgrunder som skyddas av lagen, dessa är 780 

en självklar bas för det regionala utvecklingsarbetet. 781 

Särskilt prioriterat är; Jämställdhet som en 782 

grundläggande rättighet men också nödvändigt för länets 783 

utveckling. Utrikesfödda bidrar med nya kunskaper och perspektiv och är 784 

inte minst viktiga för Dalarnas arbetsmarknad. Ungas kompetens, idéer och 785 

förmåga att se samhället med nya ögon är nödvändiga för ett dynamiskt 786 

Dalarna. 787 

  788 

Sju diskrimineringsgrunder enligt lag: 

 kön 

 könsöverskridande identitet eller 
uttryck 

 etnisk tillhörighet 

 religion eller annan trosuppfattning 

 funktionsnedsättning 

 sexuell läggning 

 ålder 

  

 ålder 
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Från ord till handling  789 

Dalastrategin är en övergripande och långsiktig strategi som pekar ut en 790 

gemensam riktning. För ett kraftfullt genomförande behövs metoder och 791 

arbetssätt som säkerställer att det som görs bidrar till måluppfyllelsen. En 792 

gemensam förändringslogik, det vill säga ett systematiskt sätt att formulera 793 

sambanden mellan utmaningar, målbilder, och insatser, utgör kärnan i detta 794 

arbete: 795 

Bilden visar den gemensamma förändringslogiken och illustrerar sambanden mellan 796 
Dalastrategin och regionala delstrategier som också visas i figur på sidan 6. Dalastrategin 797 
pekar ut en gemensam riktning, som sedan konkretiseras i delstrategier och 798 
handlingsplaner. Även projektbeskrivningar har den gemensamma förändringslogiken att 799 
utgå från. 800 

  801 
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 Delstrategier. Innehållet i Dalastrategin vidareutvecklas och konkretiseras i 802 
delstrategier och handlingsplaner. Ett önskvärt läge är att dessa utgår från den 803 
gemensamma förändringslogiken. Här är uppföljningsbarhet viktig, exempelvis kan 804 
delmålen i Dalastrategin kompletteras med ytterligare indikatorer. 805 
 806 

 Uppföljning och utvärdering. En princip för 807 
genomförandet av Dalastrategin är ett kunskapsbaserat 808 
arbetssätt, vilket bland annat innefattar uppföljning, 809 
utvärdering och ett kontinuerligt lärande. Analys ger 810 
kunskap om utmaningar och omvärld vilket möjliggör för 811 
samsyn om var kraft och resurser bör läggas. Med 812 
uppföljning menas ett kontinuerligt systematiskt arbete 813 
med att följa upp vilka insatser som genomförts, hur de 814 
genomförts och med vilka resultat. Med utvärdering 815 
menas en djupgående genomlysning och 816 
efterhandsbedömning av en insats eller process.  817 

Uppföljning och utvärdering av det regionala 818 

utvecklingsarbetet sker utifrån effektmål på olika nivåer 819 

för att säkerställa att insatser och projekt leder till ökad 820 

måluppfyllelse. Även hur principerna för genomförandet 821 

efterlevs följs upp, principerna är processmål. Region 822 

Dalarna har som regionalt utvecklingsansvarig ansvaret 823 

för uppföljning och utvärdering. 824 

 Nätverk. Region Dalarna koordinerar/leder nätverk där 825 
regionala aktörer möts, diskuterar och redovisar både gemensamma och enskildas 826 
insatser och lärdomar kopplade till Dalastrategin. 827 
 828 

 Gemensamt lärande. I ett regionalt utvecklingsarbete som handlar om att hitta nya 829 
lösningar, arbeta utforskande och att ibland styra mot okända mål blir det 830 
gemensamma lärandet av största vikt. Varje år arrangerar Region Dalarna en 831 
konferens, ett Dalating, för uppföljning av utvecklingen i Dalarna – hur går det? - 832 
och dialog om arbetet med Dalastrategin – vad som behöver fokuseras på, ändras 833 
och utvecklas, samt omvärldsanalys. 834 

Enligt förordningen (2017:583) ska den regionala utvecklingsstrategin ses 835 

över varje mandatperiod. Långsiktighet och uthållighet måste kombineras 836 

med förmåga till anpassning.  837 

Budgetar och verksamhetsplaner, strategier och handlingsprogram, projekt 838 

och investeringar, översiktsplaner och insatser hos länets aktörer är alla på 839 

ett eller annat sätt en del av regionens utveckling. Utvecklingsstrategin får 840 

genomförandekraft om alla utvecklingsaktörer i länet länkar in 841 

utvecklingsstrategin i sin ordinarie styrning, samt har den som 842 

utgångspunkt när styrdokument beslutas och samverkansinsatser inleds. 843 

Även detta är ett mål för genomförandet. 844 

 845 

Bilagor 846 

- Nulägesmätning 847 

 848 
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Region Dalarnas uppgift är att göra Dalarna till en ännu bättre plats att leva på. 
Vi ansvarar för hälso- och sjukvård, tandvård, kollektivtrafik, hjälpmedel, folkhögskolor  

och arbetar med folkbildning, forskning, folkhälsa och kultur. Vi arbetar också med 
utvecklingsfrågor inom infrastruktur, näringsliv, arbetsmarknad och miljö. 

 
Tillsammans arbetar vi för ett hälsosamt Dalarna! 

Region Dalarna 
Box 712 

791 29 Falun 
Vasagatan 27, Falun 

 
www.regiondalarna.se 
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Bilaga. Nulägesmätning (november 2020) 

 

Värdet av de ekonomiska aktiviteterna i samhället mäts traditionellt med hjälp av BNP och den regionala varianten av detta mått – BRP 

(bruttoregionprodukten). BNP/BRP säger dock inget om värdet av produktionen har lett till ökad livskvalitet för medborgarna. Den nya regionala 

utvecklingsstrategin har Agenda 2030 som utgångspunkt och kommer därför att kräva systematiska mått som också tar hänsyn till hållbar utveckling inom 

en rad olika dimensioner. Inom ramen för uppföljning och utvärdering kommer Region Dalarna därför bland annat att använda sig av mätsystemet BRP+ 

som utvecklats av regionerna, genom Tillväxtverket och Reglab, för att mäta hållbar utveckling och livskvalitet i svenska regioner. 

BRP+ omfattar totalt 16 mätområden, så kallade teman, varav 12 teman är kopplade till livskvalitet och fyra är så kallade ”framtidsteman” som indikerar 

hållbarhet över tid. För varje tema finns olika aspekter utifrån vilka sedan specifika indikatorer bestämts. I tabellen nedan presenteras indikatorerna som 

ingår i BRP+, samt en översikt över hur Dalarna ligger till jämfört med riket. Det bör noteras att BRP+ inte är det enda verktyg som kommer att användas för 

uppföljningen av Dalastrategin, men att den kommer utgöra en del av uppföljnings- och utvärderingsunderlaget. 

Tema/Dimension Dalarna Riket 

T1: Medborgarengagemang och demokratisk delaktighet   

Valdeltagande (regionen) 83,3 (2018) 81,7 (2018) 

Valdeltagande (lägst inom regionen) 67,3 (2018) 37,04 (2018) 

Kvinnor på ordförandeposter (andel, %) 54,5 (2017) 50,2 (2017) 

Invånare med lågt socialt deltagande (16-84 år, andel, %) 20 (2018) 17 (2018) 

     

T2: Trygghet och säkerhet     

Invånare som avstår från att gå ut ensam (16-84 år, andel, %) 20 (2018) 25 (2018) 

     

T3: Miljökvalitet     

Grönområde inom 200m i tätort (andel, %) 96 (2015) 94 (2015) 

Sjöar med god ekologisk status (andel, %) 25,8 (2016)   

Vattendrag med god ekologisk status (andel, %) 25,8 (2016)   

Grundvattenförekomster med god kemisk och kvantitativ status (andel, %) 99,6 (2016)   
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T4: Tillgänglighet till tjänster/service     

Tillgång till 100Mbit/s bredband (andel, %) 74,4 (2019) 85,1 (2019) 

Befolkning i kollektivtrafiknära läge (andel, %) 77,1 (2018) 81,1 (2018) 

Genomförda läkarbesök inom sju dagar i primärvård (andel, %) 81,3 (2017) 89 (2017) 

     

T5: Inkomst och förmögenhet     

Invånare (0-19 år) i ekonomiskt utsatta hushåll (andel, %) 11,3 (2018) 8,9 (2018) 

Invånare (18-64 år) med låg inkomst (andel, %) 21,9 (2018) 30 (2018) 

Nettoinkomst/medianinkomst (tkr) 225,9 (2018) 241,2 (2018) 

Ginikoefficient för disponibel inkomst per k.e. (index) 0,268 (2018) 0,311 (2018) 

Invånare (18-64 år) som upplevt ekonomisk kris (andel, %) 11 (2018) 13 (2018) 

     

T6: Arbete och löner     

Förvärvsintensitet bland utrikesfödda (20-64 år, andel, %) 58 (2018) 63,6 (2018) 

Kvinnors andel av lönesumman (andel, %) 79 (2018) 76,8 (2018) 

Anställda (20-64 år) i yrken som stämmer överens med utbildningsnivå (andel, %) 68 (2018) 69,7 (2018) 

Långitdsarbetslöshet (25-64 år, andel, %) 3,2 (2020) 3,9 (2020) 

Förvärsarbetande invånare (20-64 år, andel, %) 80,7 (2018) 79,5 (2018) 

Föräldrapenningdagar som tas ut av män (andel av antal dagar, %) 29,1 (2019) 30 (2018) 

     

T7: Bostad     

Trångboddhet i flerbostadshus (andel, %) 18,4 (2018) 18,5 (2018) 

     

T8: Balans arbete-fritid     

(Indikatorer saknas)     

     

T9: Hälsa     

Medellivslängd kvinnor (år) 84,1 (2019) 84,2 (2019) 

Medellivslängd män (år) 80,6 (2019) 80,8 (2019) 

Invånare med fetma (andel, %) 17 (2020) 16 (2020) 
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Långtidssjukskrivna med psykiska sjukdomar och syndrom (andel, %) 56,5 (2018)   

Förekomst av diabetes typ 2 (andel, %) 7,3 (2018) 5,6 (2018) 

Incidens av cancer (antal/100 000 inv) 716,2 (2018) 827,8 (2018) 

Incidens av hjärtinfarkter (antal/100 000 inv) 389,2 (2018) 315,3 (2018) 

Invånare (16-84 år) med bra eller mycket bra självskattad hälsa (andel, %) 68 (2020) 72 (2020) 

Invånare med bra självskattad tandhälsa (andel, %) 78 (2020) 75 (2020) 

Invånare (16-84 år) med nedsatt psykiskt välbefinnande (andel, %) 12 (2018) 15 (2018) 

     

T10: Utbildning och kompetens     

Invånare (25-64 år) med eftergymnasial utbildning (andel, %) 33,7 (2019) 43,8 (2019) 

Invånare (25-64 år) med minst gymnasial utbildning (andel, %) 85,8 (2019) 86,6 (2019) 

     

T11: Sociala Relationer och tillit     

Invånare (16-24 år) som varken arbetar eller studerar (andel, %) 7,0 (2018) 6,5 (2018) 

Invånare (16-84 år) med avsaknad av tillit till andra (andel, %) 27 (2020) 28 (2018) 

Invånare (16-84 år) med avsaknad av emotionellt stöd (andel, %) 10 (2020) 12 (2020) 

     

D1: Miljömässig hållbarhet     

Utsläpp till luft av kväveoxider (NOx) (kg/inv) 12,5 (2018) 27,3 (2018) 

Utsläpp till luft av PM2.5 (partiklar <2.5 mikrom, kg/inv.) 2,5 (2018) 2,2 (2018) 

Utsläpp till luft av växthusgaser (ton CO2-ekv/inv.) 5,6 (2018) 5 (2018) 

Fjärrvärmeproduktion av förnybara energikällor på värmeverk (andel, %) 75,5 (2010) 69,5 (2013) 

Slutanvändning av icke-förnybara bränsletyper (MWh/inv) - 12,6 (2018) 

Totala leveranser av ballast (ton/inv.) 15,7 (2018) 9,6 (2018) 

Hushållsavfall som samlats in för materialåtervinning (andel, %) 37,6 (2018)   

Insamlat hushållsavfall totalt (kg/person) 509 (2018)   

Skyddad natur land (andel, %) 10,6 (2018) 11,6 (2018) 

Skyddad natur inlandsvatten (andel, %) 4,7 (2018) 9,6 (2018) 

     

D2: Social hållbarhet     
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Fallskador bland personer 65+, 3-årsm (antal/100 000 inv.) 3289,1 (2018) 3283 (2018) 

Arbetsolyckor (antal/100 000 sysselsatta) 749 (2018) 701,6 (2018) 

Skadade vårdade i slutenvård, 3-årsm (antal/100 000 inv.) 1337,7 (2019) 1103 (2019) 

Räddningsinsatser till trafikolyckor (antal/1000 inv.) 2,8 (2019) 2 (2019) 

Invånare med riskabla alkoholvanor (andel, %) 14 (2018) 16 (2018) 

Invånare som röker dagligen (andel, %) 6 (2018) 9 (2018) 

Invånare (16-84 år) som är fysiskt aktiva minst 150 min/vecka (andel, %) 65 (2018) 64,2 (2018) 

Invånare (16-84 år) som äter frukt och grönt mer än 3 ggr/dag, (andel, %) 20 (2018) 22 (2018) 

Gymnasieelever med examen inom 4 år, hemkommun (andel, %) 71,4 (2019) 71,2 (2019) 

Förtroendevalda i kommunfullmäktige/regionfullmäktige som utsatts för trakasserier, hot eller våld, andel (%) 26,6 (2018) 30,5 (2018) 

Anmälda våldsbrott (antal/100 000 inv.) 887,3 (2019) 1069 (2019) 

     

D3: Ekonomisk hållbarhet     

Bruttoregionalprodukt (BRP) (kr/inv.) 390935 (2018) 472502 (2018) 

Genomsnittlig allmän pensionsavgift för invånare 20-64 år (tkr) 19,7 (2018) 19,8 (2018) 

Finansiella kapitalvinster/förluster (medelvärde i befolkningen, kronor) 3449,5 (2018) 6012,3 (2018) 

Kapitalvinster/förluster vid försäljning av fastighet och bostadsrätt, medelvärde i befolkningen (kronor) 7830,3 (2018) 11820 (2018) 

Personer med kapitalvinst/förlust, andel av befolkningen (%) 13,9 (2018) 13,7 (2018) 

Företagens utgifter för egen FoU (kronor per invånare) 4710 (2017) 11029 (2017) 

Offentlig sektors utgifter för egen FoU (kronor per invånare) 567,7 (2017) 4416 (2017) 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 
1(2) 

Sammanträdesdatum 
2020-12-08 

 
  

Utskottet för vård och omsorg   

 
Justeras Utdrag bestyrks 
  

§ 42 Dnr 2020/1180 

Remissvar - Hållbar socialtjänst – En ny socialtjänstlag 
(SOU 2020:47) 

Beskrivning av ärendet 
Regeringen beslutade den 6 april 2017 att tillsätta en särskild utredare för att 
göra en översyn av socialtjänstlagen (2001:453) förkortad SoL, och vissa av 
socialtjänstens uppgifter. Syftet med uppdraget är att utforma en socialtjänst 
som bidrar till social hållbarhet med individen i fokus och som med ett 
förebyggande perspektiv ger människor lika möjligheter och rättigheter. 
Vidare ska socialtjänsten erbjuda behovsanpassade insatser med ett 
förebyggande och kunskapsbaserat perspektiv. Utredningen har som 
utgångspunkt för sitt arbete haft såväl ett individ- som 
verksamhetsperspektiv. Båda perspektiven hänger tätt samman och 
utredningens mål har varit att åstadkomma förbättringar i lagstiftningen som 
påverkar människor och kommuner positivt. Det handlar om möjligheten att 
ge och rätten att få behov tillgodosedda. Det handlar om att kunna lyssna på 
och bli lyssnad till och tillsammans skapa delaktighet i vård, omsorg och 
behandling. Det handlar om att kunna ge och få stöd och hjälp tidigt och när 
någon behöver det. Och det handlar om att kunna erbjuda och ta del av stöd 
och hjälp på ett enkelt sätt och nära till hands. En av utredningens 
utgångspunkter har varit att få till stånd långsiktiga förändringar som 
påverkar både människor och kommuner positivt och ger förutsättningar för 
en hållbar socialtjänst utan att lägga förslag vilka är kostnadsdrivande eller 
ambitionshöjande. 
Utredningen föreslår att en ny socialtjänstlag ska ersätta den nuvarande 
lagen. För att göra lagen mer pedagogiskt och överblickbar har lagen delats 
in i avdelningar. Eftersom socialtjänstlagen är en lag som ändras relativt ofta 
underlättar dessutom indelningen i avdelningar införandet av nya 
bestämmelser utan at den befintliga strukturen går förlorad.  
 

Sektorns/avdelningens bedömning 
Sociala sektorn anser att en översyn och en förändring av socialtjänstlagen 
enligt förslagen är av största vikt för alla vilka berörs av socialtjänstlagen. 
Tjänstemännen inom sektorn har lämnat synpunkter på delar av förslagen, se 
bilaga. 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 
2(2) 

Sammanträdesdatum 
2020-12-08 

 
  

Utskottet för vård och omsorg   

 
Justeras Utdrag bestyrks 
  

Beslutsunderlag 
Tjänsteutlåtande daterat till 2020-11-25 
Sammanfattning av utredningens uppdrag och arbete till Remiss Hållbar 
socialtjänst 
Sammanställning av sektorns synpunkter på förslaget, daterat 2020-11-23 

Utskottets förslag till beslut i kommunstyrelsen 
1. Godkänna sektorns remissvar. 

Beslutet skickas till 
Kommunstyrelsen
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Remittering av betänkandet Hållbar socialtjänst – En ny 
socialtjänstlag (SOU 2020:47R) 

Beskrivning av ärendet 
Regeringen beslutade den 6 april 2017 att tillsätta en särskild utredare för att 
göra en översyn av socialtjänstlagen (2001:453) förkortad SoL, och vissa av 
socialtjänstens uppgifter. Syftet med uppdraget är att utforma en socialtjänst 
som bidrar till social hållbarhet med individen i fokus och som med ett 
förebyggande perspektiv ger människor lika möjligheter och rättigheter. 
Vidare ska socialtjänsten erbjuda behovsanpassade insatser med ett 
förebyggande och kunskapsbaserat perspektiv. Utredningen har som 
utgångspunkt för sitt arbete haft såväl ett individ- som 
verksamhetsperspektiv. Båda perspektiven hänger tätt samman och 
utredningens mål har varit att åstadkomma förbättringar i lagstiftningen som 
påverkar människor och kommuner positivt. Det handlar om möjligheten att 
ge och rätten att få behov tillgodosedda. Det handlar om att kunna lyssna på 
och bli lyssnad till och tillsammans skapa delaktighet i vård, omsorg och 
behandling. Det handlar om att kunna ge och få stöd och hjälp tidigt och när 
någon behöver det. Och det handlar om att kunna erbjuda och ta del av stöd 
och hjälp på ett enkelt sätt och nära till hands. En av utredningens 
utgångspunkter har varit att få till stånd långsiktiga förändringar som 
påverkar både människor och kommuner positivt och ger förutsättningar för 
en hållbar socialtjänst utan att lägga förslag vilka är kostnadsdrivande eller 
ambitionshöjande. 
Utredningen föreslår att en ny socialtjänstlag ska ersätta den nuvarande 
lagen. För att göra lagen mer pedagogiskt och överblickbar har lagen delats 
in i avdelningar. Eftersom socialtjänstlagen är en lag som ändras relativt ofta 
underlättar dessutom indelningen i avdelningar införandet av nya 
bestämmelser utan at den befintliga strukturen går förlorad.  
 

Sektorns/avdelningens bedömning 
Sociala sektorn anser att en översyn och en förändring av socialtjänstlagen 
enligt förslagen är av största vikt för alla vilka berörs av socialtjänstlagen. 
Tjänstemännen inom sektorn har lämnat synpunkter på delar av förslagen, se 
bilaga. 
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Leksands kommun 

Datum 

2020-11-25 
 

Referens 

Dnr  
Sida 

2(2) 

Förslag till beslut 
1. Godkänna sektorns synpunkter i form av kommentarer till respektive 

kapitel. 

Ange vilket beslutsunderlag som ska skickas med till politiken 
Tjänsteutlåtande daterat till 2020-11-25 
Sammanfattning av utredningens uppdrag och arbete till Remiss Hållbar 
socialtjänst 
Sammanställning av sektorns synpunkter på förslaget, daterat 2020-11-23 

Slutligt beslut expedieras (skickas) till 
Socialchef Ulrika Gärdsback 
Socialstyrelsen 
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   Leksand den 23 november 2020 
 
 
Remissvar från Leksands kommun Nya Socialtjänstlagen  
 
Kapitel 5 
 
Lagens tillämpningsområde 
I det stora hela tycker vi att utredningen är genomtänkt och för adekvata diskussioner som 
överlag stämmer överens med hur vi uppfattar den demografiska och sociala utvecklingen 
i samhället. Det är ett svårt uppdrag att ta fram en socialtjänstlag som är tillämplig utifrån 
kommunernas olika förutsättningar, och dess medborgares olika behov. Nedan följer våra 
specifika synpunkter och resonemang kapitelvis. 
 
5.1.2 Utredningens bedömning: För att tydliggöra vilka verksamheter som omfattas av socialtjänstlagens 
tillämpningsområde bör det i socialtjänstlagen införas en bestämmelse som anger vad som avses med 
socialtjänst.   
  
Utredningens förslag: Det införs en ny bestämmelse i socialtjänstlagen som anger att med socialtjänst 
avses i lagen 1. verksamhet som bedrivs med stöd av denna lag,  2. verksamhet som bedrivs med stöd av 
lagen (1990:52) med särskilda bestämmelser om vård av unga eller lagen (1988:870) om vård av 
missbrukare i vissa fall, eller 3. annan verksamhet som enligt lag eller förordning ska bedrivas av 
socialnämnd eller Statens institutionsstyrelse.   
  
Som socialtjänst räknas dock inte sådan verksamhet som Statens institutionsstyrelse bedriver med stöd av 
skollagen (2010:800) eller förordningen (1983:28) om undervisning av barn och ungdomar som vistas vid 
särskilda ungdomshem. Som socialtjänst räknas inte heller tillsyn som Inspektionen för vård och omsorg 
utövar med stöd av denna lag. Om det i annan lag eller förordning finns avvikande bestämmelser för sådan 
verksamhet som avses i andra och tredje punkterna tillämpas de bestämmelserna. Bestämmelsen i 10 § 
andra stycket lagen med särskilda bestämmelser om vård av unga – som föreskriver att för vårdens 
innehåll och utformning gäller bestämmelserna i socialtjänstlagen och 11– 20 §§ lagen med särskilda 
bestämmelser om vård av unga – upphävs. Bestämmelsen i 2 § andra stycket lagen om vård av missbrukare 
i vissa fall – som föreskriver att för tvångsvårdens innehåll och utformning gäller bestämmelserna i 
socialtjänstlagen, om inte annat anges i lagen om vård av missbrukare i vissa fall – upphävs.    
 
5.1.4 Utredningens förslag: Regeringen bör tillsätta en utredning med uppdrag att se över omfattningen av 
begreppet socialtjänst i offentlighets- och sekretesslagen och lagen om behandling av personuppgifter.   
 
Det är bra att göra en tydligare definition av vad som är lagstiftarens mening kring vad 
socialtjänst är, och det är viktigt att denna definition är samstämmig i de lagar som 
reglerar verksamheten som avses. Detta torde göra att det blir enklare att skilja olika 
myndigheters ansvarsområden, vilket bör leda till att färre individer ”faller mellan 
stolarna”.  
 
Vi ställer oss bakom att LSS är tillräckligt reglerad nuvarande lydelse och inte behöver 
regleras genom nya socialtjänstlagen. Vi ser dock ett visst behov av att se över LSS 
utifrån följande punkter: 

- Även insatser som utförs med stöd i LSS bör vara evidensbaserade, och krav på 
kvalitet bör ställas. Detta är ibland oförenligt, t.ex. gällande att familjemedlemmar 
verkar som personliga assistenter. De ter sig märkligt och motsägelsefullt att det i 
LSS framgår att de individer som mottar insatser ska uppnå goda levnadsvillkor, 
medan det i socialtjänstlagen framgår att de individer som mottar insatser ska 
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uppnå skälig levnadsnivå, men att man samtidigt ställer högre krav på insatsernas 
kvalitet i socialtjänstlagen än i LSS. 

 
Kapitel 8 
 
Målgruppsindelningen bör tonas ned 
 
8.3.3. Utredningens bedömning: Socialtjänstlagens nuvarande bestämmelser för olika målgrupper riskerar 
att leda till en alltmer detaljerad lagstiftning och gå ut över jämlikheten i socialtjänstens arbete. Genom att 
tona ned målgruppsindelningen i lagen tydliggörs vikten av helhetssyn och inriktningen på personers 
individuella behov och förutsättningar i stället för deras grupptillhörighet.   
 
Vi bedömer att utredningen har gjort helt rätt övervägande i detta kapitel. Man har gjort 
en nogsam bedömning kring att rikta fokus från att kategorisera individer i olika grupper 
till att istället fokusera på insatser och behov, men samtidigt valt att markera särskilt 
sårbara grupper som samhället utifrån demografiska förändringar behöver lägga extra 
fokus på, exempelvis offer för våld i nära relation och för hedersrelaterat våld. 
 
Kapitel 10 
 
Planering av insatser 
 
10.2.3 Kommunen ska planera sina insatser och särskilt beakta behovet av tidiga och förebyggande 
insatser  
Utredningens bedömning: Kommunens ansvar att planera sina insatser inom socialtjänsten bör inte vara 
begränsat till äldre personer och personer med funktionsnedsättning.   
  
Utredningens förslag: Kommunen ska planera sina insatser för enskilda. Kommunen ska då särskilt beakta 
behovet av tidiga och förebyggande insatser. I planeringen ska kommunen, vid behov, samverka med 
regionen samt andra samhällsorgan och organisationer.  
 
Mycket bra och hjälpsamt förslag. Genom att tydliggöra att kommunen har ett 
övergripande ansvar för att planera för insatser torde politiken göras ännu mera 
involverade i planeringen av hur olika insatser ska genomföras utifrån aktuella behov. 
Således kan också rätt resurser sättas på rätt ställe. I vår kommun har vi redan en 
jämförelsevis fungerande organisation kring detta. 
 
Utredningen visar att de beslut som kommunerna har svårast att verkställa är, förutom 
särskilda boenden, beslut om kontaktfamiljer och kontaktpersoner. Detta känner vi igen 
även i vår kommun och även om vi har, i jämförelse med andra kommuner, relativt goda 
förutsättningar att rekrytera kontaktfamiljer och kontaktpersoner är det inte tillräckligt.  
 
De särskilda avgifterna om ej verkställda beslut som IVO kan utdöma är inte hjälpsamma 
och ger inte mer resurser eller andra metoder för att komma till rätta med problemet, utan 
snarare mindre. Att stärka kravet på planering av insatserna och ta bort de särskilda 
avgifterna torde vara ett steg i helt rätt riktning för att komma i ordning med problemet. 
Likaså att behålla rapporteringen av ej verkställda beslut till IVO, om än mer sällan än 
idag, för att säkerställa att det görs en sammanställning med syfte egenkontroll. 
 
Kapitel 17 
 
Insatser utan föregående behovsprövning 
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17.3.2 Ny bestämmelse om insatser utan behovsprövning  
Utredningens förslag: Det införs en ny bestämmelse som anger att socialnämnden får tillhandahålla 
insatser utan föregående individuell behovsprövning.   
 
Utredningen hoppas med bestämmelsen skapa lägre tröskel till att få stöd och hjälp, vilket 
i viss utsträckning, i vissa av socialtjänstens områden kan vara bra, under förutsättning att 
det sker kontrollerat och med hög kvalitet på insatserna. 
 
Det finns dock flera risker förenade med denna bestämmelse, av vilka den största torde 
vara risk för att socialtjänsten nationellt sett blir mera ojämlik. Detta torde strida mot den 
nya socialtjänstlagens syfte och intentioner, att skapa en jämställd, jämlik, och likvärdig 
socialtjänst. Redan i aktuell socialtjänstlag möjliggörs att kommunerna kan tolka lagen 
olika, och således görs olika bedömningar i samma frågeställning beroende på i vilken 
kommun en individ söker hjälp.  
 
På sätt och vis är det positivt att förslaget till bestämmelsen är en 
befogenhetsbestämmelse och inte en tvingande bestämmelse. Det möjliggör att 
kommuner, utifrån sina egna kommunmedborgares behov kan skapa de förutsättningar 
som är viktiga i just deras kommun. Men likväl riskerar just detta att öka skillnaderna 
mellan kommunerna ytterligare, då vissa kommuner kommer att välja att tillämpa 
bestämmelsen och andra inte. 
 
Utredningen hoppas vidare att bestämmelsen ska leda till ett bättre förebyggande arbete 
där individer kan ”fångas upp” tidigare och sociala problem avhjälpas när de inte är så 
stora. Vi håller med om att det i vissa fall kan vara så. Risk bedöms dock föreligga att det 
får motsatt effekt i andra fall. Syftet med en utredning och behovsprövning är att en 
professionell bedömning av en individs helhetssituation ska göras, för att säkerställa att 
individen får rätt hjälp. Att ge hjälp utan denna bedömning kan leda till att den rätta 
hjälpen fördröjs och problemen blir större. Likväl som det är viktigt att en läkare eller 
psykolog bedömer en individs anamnes och hälsotillstånd innan behandling sätts in borde 
samma sak vara tillämpligt i socialtjänstens verksamhet. Oro finns också att vissa 
individer som verkligen behöver socialtjänstens insatser kan bli svårare att nå, både för att 
de individer med svårast psykosocial problematik ofta inte har tillräcklig förmåga att 
själva söka stöd och hjälp, samt att det kan bli väntetid innan dessa individer får stödet då 
andra med mindre problembild och därmed större förmåga att föra sin egen talan kommer 
att kunna ta stora resurser i anspråk. 
 
Risk finns också att rättssäkerheten äventyras, där utredningen exempelvis skriver att 
beslut ska fattas av utföraren om att ta emot individen för insats, men att det inte ska 
föregås av prövning och heller inte bli överklagningsbart. Insatsen ska också 
dokumenteras om inte särskilda skäl talar mot det. Det är ett märkligt förfarande där man 
tagit ett axplock av moment i myndighetsutövningen och Förvaltningslagen men 
utelämnat andra. Enligt utredningen ska beslutet från utföraren endast utgå från att 
individen är rätt målgrupp och får alltså inte grundas på en behovsprövning. Frågor som 
uppstår är hur utföraren prioriterar om t.ex. en grupp är full? Hur vet utföraren vems 
behov av insatser som är störst? Hur följs detta upp? Hur kvalitetssäkras detta? Hur mäter 
man att mål är uppfyllda? 
 
Risk föreligger att kostnaderna för kommunerna kommer att öka. Verksamhetssystemen 
måste förändras och implementeras på ett nytt sätt för att uppnå krav på dokumentation. 
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Kommunerna måste också hitta sätt att säkerställa att insatserna sker med evidensbaserad 
vetenskap, samt att de övriga krav på kvalitet som lagen ställer kommer att uppfyllas. Det 
kommer med största sannolikt att behöva tillsättas resurser för att bygga upp hur dessa 
system och kontrollverksamheter ska se ut och fungera, och om inte Regeringen eller 
myndigheter under Regeringen säkerställer att kommunerna får nationella riktlinjer kring 
detta finns risk att ”hjulet behöver uppfinnas” i alla landets kommuner. 
 
Det finns en god tanke bakom utredningens förslag till bestämmelsen, framför allt 
avseende självbestämmande, att arbeta förbyggande och att sänka tröskeln till att få hjälp, 
men bestämmelsen bör begränsas i vilka insatser som avses, både för att säkerställa att 
individer med omfattande hjälpbehov får adekvat hjälp utan dröjsmål, bedömd av 
professionen, men också för att inte öka klyftorna kring vilket stöd som går att få i de 
olika kommunerna.  
 
Vi har farhågor att i ett allt mer individualiserat samhälle kommer de individer med 
starkast förmåga att föra sin egen talan få fördelar gentemot individer utan lika stark 
förmåga avseende detta. Det riskerar att leda till att insatser och således även skattemedel 
används på fel sätt. 
 
Insatser till barn över 15 år utan vårdnadshavares samtycke 
 
6.2.4 Öppna insatser  
Utredningens förslag: Bestämmelsen i nuvarande 3 kap. 6 a § första stycket socialtjänstlagen – som anger 
att socialnämnden ansvarar för att det finns tillgång till öppna insatser för att kunna möta barns, ungas och 
vårdnadshavares olika behov – upphävs.  Bestämmelsen i nuvarande 3 kap. 6 a § andra stycket 
socialtjänstlagen omformuleras till att ange att socialnämnden får, även utan vårdnadshavarens samtycke, 
besluta om bistånd för livsföringen till barn som har fyllt 15 år om – det är lämpligt och barnet begär eller 
samtycker till det, och  –  
biståndet inte avser vård i familjehem, jourhem, hem för vård eller boende eller stödboende.   
 
17.3.4 Insatser utan behovsprövning till barn som har fyllt 15 år  
Utredningens förslag: Socialnämnden får, även utan vårdnadshavarens samtycke, tillhandahålla insatser 
utan föregående individuell behovsprövning till barn som fyllt 15 år.  
 
6.2.4 är ett bra förslag som stärker barnperspektivet. Man bör också överväga om det är 
möjligt att, i särskilda fall, tillfälligt sekretessbelägga informationen för vårdnadshavare i 
större utsträckning än det som idag är möjligt i 12 Kap 3 § OSL.  
 
17.3.4 bör dock tillämpas med försiktighet. Utredningens syfte är att sänka tröskeln för 
barn i övre tonåren att kunna ta emot hjälp vid behov, men detta bör begränsas till 
generellt riktade insatser, så som idag.  
 
Att lägga ansvaret på att ett barn, utan en professionell behovsprövning ska veta vad de 
har för behov av stöd är orimliga krav, även om barnet får hjälp av andra vuxna att avgöra 
det (vilket kan vara både lämplig och olämplig hjälp). Även om barnet är moget och 
insiktsfullt kan olika typer av individuellt riktade behandlingsinsatser leda till stora 
konsekvenser för barnet, både i barnets egen utveckling och i relation till 
familjemedlemmar. Att som samhälle sätta barnet i en sådan situation, och lägga ansvar 
på barnet att hantera detta, utan professionella opartiska bedömningar från socialtjänsten 
ter sig oansvarigt.  
 

284



Det framgår i utredningen att ”man måste utgå ifrån att de utförande aktörerna är 
professionella”, vilket givetvis är sant. Det är helt avgörande att det finns förmåga att 
avgöra när det t.ex. inte längre är lämpligt att behandla ett barn utan vårdnadshavares 
samtycke. Om detta inte fungerar riskerar barnet att stå i en situation med en påbörjad 
men ej slutförd behandlingsprocess, vilket kan orsaka större psykosociala problem hos 
barnet. Utifrån att många utförare av insatser inom välfärden är vinstdrivande företag 
finns också ekonomiska aspekter med, som riskerar att spela in i bedömningen av 
utföraren kring när det är lämpligt att behandla ett barn eller inte. 
 
En annan punkt som utredningen motiverar förslaget med är att insatser ska tillsättas så 
tidigt som möjligt. Detta torde tillämpas redan idag i nästan alla kommuner, utifrån att 
snabba insatser är en av grundprinciperna i BBiC. 
 
En stor risk föreligger också att socialtjänsten inte får kännedom om barn som far illa i 
samma utsträckning. Att information som hade kunnat vara socialtjänsten till hjälp i en 
förhandsbedömning eller utredning om barn som far illa inte finns tillgänglig, eller att det 
dröjer innan orosanmälan görs då t.ex. skolpersonal hänvisar barnet till öppna insatser 
istället för att orosanmäla. Detta bedöms vara en allvarlig risk som bör tas i beaktande, 
och om man verkställer denna förändring måste det tydliggöras att anmälningsplikten 
kvarstår oförändrad. 
 
Förslaget bör enligt vår mening begränsas till att endast gälla generella insatser och delvis 
manualbaserade insatser, liksom idag, och istället möjliggöra viss kontakt mellan 
socialtjänstens personal och barnet utan vårdnadshavares vetskap och samtycke, något 
som det i aktuell lagstiftning, utifrån flera uttalanden av JO, är svårt att uppnå rättsligt 
mandat till. Det stärker barnens rätt, samtidigt som det skyddar dem. 
 
Kapitel 19 
 
Samtal med barn mot vårdnadshavarnas samtycke under ramen för 
förhandsbedömning 
 
19.5.2 Utökad möjlighet för socialtjänsten att samtala med barn utan vårdnadshavarens samtycke   
Utredningens förslag: Ett barn ska få höras utan vårdnadshavarens samtycke och utan att 
vårdnadshavaren är närvarande inför ett beslut om att inleda eller inte inleda en utredning av om 
socialnämnden behöver ingripa till ett barns skydd eller stöd. Barnets vårdnadshavare ska, om inte 
särskilda skäl talar mot det, genast underrättas om att barnet har hörts. 
 
Spontant är detta en bestämmelse som torde stärka barnperspektivet. Det finns dock ett 
antal risker med den som måste tas med i beaktandet. I princip uteslutande när behov 
uppstår av att prata med ett barn utan vårdnadshavares samtycke handlar det om 
misstanke om fysiskt eller psykiskt våld, och då har utredning enligt 11 kap 1 § SoL 
redan inletts utifrån bestämmelsen att utredning alltid ska inledas om det finns misstanke 
om våld i hemmet. Att ge utrymme för att samtala med barn utan vårdnadshavares 
samtycke inom ramen för förhandsbedömning riskerar därför att tolkas som att 
bestämmelsen om utredningsskyldighet vid misstanke om våld inte längre behöver 
tillämpas lika strikt. Det kan innebära att man i färre fall väljer att inleda utredning.  
 
Att samtala med ett barn utan vårdnadshavares samtycke är en kraftfull åtgärd, som 
endast borde tillämpas i undantagsfall, och i dessa undantagsfall borde det ses som 
självklart att det finns skäl för att inleda utredning. Att lätta på bestämmelsen att få 
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möjlighet att samtala med barn utan vårdnadshavares samtycke utan att utredning inletts 
kommer sannolikt leda till att socialtjänsterna tillämpar detta mer lättvindigt, vilket kan 
bli ett onödigt integritetskränkande intrång i en familjs situation, samtidigt som man 
fråntar vårdnadshavarna sitt beslutsmandat. 
 
Att färre utredningar riskerar att inledas kan, särskilt med det system som vi har idag, där 
anmälningar som inte tillförs personakt (sådana där utredning inte inleds) inte är sökbara 
leda till att viktig historik gällande ett barn kan försvinna i en kronologisk pärm. Ibland 
ses en uppgift som mindre allvarlig första gången den kommer socialtjänsten tillhanda, 
men kan vara av avgörande betydelse om ärendet skulle återaktualiseras. Denna reglering 
ses över och är en välkommen förändring av lagstiftaren, som kommer att kunna 
säkerställa att socialtjänsten har tillgång till alla ”pusselbitar” för att göra bästa möjliga 
bedömning om ett barns situation. 
 
Möjligen vore det adekvat att ändra förslaget till att endast innefatta barn över 15 år. 
 
Förlänga tid för uppföljning av ett barns situation  
 
19.8.2 Tiden för uppföljning förlängs  
Utredningens förslag: Bestämmelsen i nuvarande 11 kap. 4 c § socialtjänstlagen ändras så att uppföljning 
av ett barns situation – när en utredning som gäller barnets behov av stöd eller skydd avslutats utan beslut 
om insats – i stället för efter två månader ska avslutas senast sex månader från det att utredningen har 
avslutats. Motsvarande ska gälla vid uppföljning av ett barns situation efter det att en placering i ett 
familjehem eller i ett hem för vård eller boende har upphört. Uppföljning av barnets situation ska då 
avslutas senast sex månader efter det att placeringen har upphört.   
 
Ett mycket bra och hjälpsamt förslag. Bestämmelsen idag tillämpas när stark oro finns för 
ett barn efter utrednings avslut men samtycke till insatser och skäl för tvångsvård saknas. 
Två månader är precis som utredningen beskriver för kort tid för att se om någon varaktig 
förändring skett. Sex månader torde utgöra den tidsfrist som krävs för att en kvalitativ och 
adekvat bedömning ska kunna göras om förändringen är varaktig. 
 
Gallring  
 
19.10.4 Gallringen av barnakter och tiden för sekretess bör ses över   
Utredningens förslag: Regeringen bör tillsätta en utredning med uppdrag att se över bestämmelserna om 
gallring, i fråga om barnakter. Vid en sådan utredning bör övervägas om tiden för sekretess ska förlängas 
 
Helt adekvat förslag. Viktigt för att kunna hjälpa barnet att få en helhetsbild av sin 
situation, t.ex. om problematik i familjen fanns när barnet var liten, och barnet får 
beteendeproblem när det är tonåring, och historiken hade kunnat hjälpa både 
socialtjänsten och barnet att få ihop sin bild, men är gallrad. Stärker också barnets rätt till 
information om sin egen situation. Ibland är barn inte mottagliga för information i 
stunden, men kan vilja veta mera när de blir äldre. Barnkonventionens artikel om barns 
rätt till information torde syfta till att barnet ska få begriplig information för att i största 
möjliga utsträckning kunna tillgodogöra sig sin rätt och förstå vad som sker eller har 
skett, inte att påtvinga barnet information som det inte är moget för eller kan skada barnet 
i stunden. Därmed bedöms frågan om längre gallringstider vara helt adekvat och i linje 
med barnkonventionens intentioner. 
 
 
 

286



Kapitel 20   
 
Reglering av äldreomsorgen i Socialtjänstlagen eller annan lag 
 
20.4 Utredningens bedömning: Avgörande för en god vård och omsorg om äldre personer är rätt 
förutsättningar för både sociala insatser och en sammanhållen vård och omsorg som också omfattar hälso- 
och sjukvård. Omsorgen och vården ska utgå från den äldre personens behov, förutsättningar och 
önskemål. För den socialt inriktade äldreomsorgen finns det flera fördelar med en fortsatt reglering i 
socialtjänstlagen, det bör därför vara grunden för det fortsatta arbetet med äldreomsorgens reglering.  Vad 
en särlagstiftning för äldreomsorgen skulle innebära för äldre personer och deras närstående beror på hur 
lagen utformas, t.ex. när det gäller vilka personer och insatser som lagen skulle omfatta. En 
äldreomsorgslag som avgränsas till socialtjänstområdet kommer till stora delar att dubblera 
socialtjänstlagen. En sådan lag kommer inte att förändra förutsättningarna för en sammanhållen vård och 
omsorg om den inte också omfattar bestämmelser för hälso- och sjukvården. Ett fortsatt arbete behövs för 
att se över hur lagstiftningen kan stärka både den sociala omsorgen för äldre personer och deras tillgång 
till en sammanhållen vård och omsorg med utgångspunkt i socialtjänstlagen och lagstiftningen för hälso- 
och sjukvården. Det gäller särskilt kontinuitet, personalens förutsättningar, likvärdighet och konkreta 
förutsättningar för samverkan mellan huvudmän och verksamheter.  
 
Vi står bakom utredningens förslag angående detta, och ser inte behov av en reglering av 
äldreomsorgen i en särskild lag. Precis som i resonemanget om att ta bort de särskilda 
gruppindelningarna i kapitel 8 bedömer vi att man även gällande äldre ska fokusera på 
insatser och behov snarare än kategorier av individer. 
 
 
Kapitel 22 
 
Ansvarsfördelningen för personer med missbruk och beroende  
 
22.3.1. Utredningens förslag: Regeringen bör tillsätta en utredning med uppdrag att göra en samlad 
översyn av ansvarsfördelningen mellan kommuner och regioner i fråga om missbruks- och beroendevården 
och behovet av eventuella förändringar i lagstiftningen på detta område.  
 
Ansvarsfördelning missbruk/beroende mellan region och kommun förtydligas. Denna del 
är väldigt bra och avgränsar vilket ansvar som åligger kommun respektive region för 
målgruppen. Detta leder till att individer slipper ”hamna mellan stolarna” i samma 
utsträckning. Vi saknar detta för personer med psykisk ohälsa/ målgrupp socialpsykiatri 
och anser att det även borde finnas ett liknande förtydligande gällande denna målgrupp i 
lagen.   
 
 
 
 
 
Kapitel 23  
 
Förhållandet mellan socialtjänst och annan lagstiftning   
 
23.1.5 Utredningens förslag: Det införs en ny bestämmelse i socialtjänstlagen som anger att 
socialnämnden, utöver vad som följer av 37 § andra stycket förvaltningslagen, får ändra ett beslut om 
fortlöpande insatser vid väsentligt ändrade förhållanden som är hänförliga till den enskilde. 
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Vi är mycket positiva till detta förslag och tror att det är väsentligt för att säkerställa att 
rätt resurser används på rätt sätt. 
 
Övriga synpunkter och vad vi saknar i utredningen 
 
Nationellt socialregister 
 
Vi anser att det finns behov av att utreda möjligheterna till ett nationellt socialregister. 
Det finns flera fördelar med detta, av vilka den största torde röra den sociala barnavården 
och att säkerställa att barn som far illa får rätt skydd och stöd oavsett om föräldrarna 
flyttar mellan olika kommuner. Även perspektivet att detta skulle hjälpa till att undvika 
bidragsbrott och att säkerställa att våra gemensamma skattemedel används på ett korrekt 
sätt är värt att belysa. 
 
Socionomutbildningen 
 
Vi anser också att man i samband med att man överväger en ny socialtjänstlag bör se över 
socionomutbildningarna och säkerställa att de stämmer överens med de krav på kvalitet 
som man ställer utifrån den nya lagen. 
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Inspektion av överförmyndarna i Leksand, Mora, Orsa, 
Rättvik, Vansbro och Älvdalens kommuner  

Beskrivning av ärendet 
Länsstyrelsen har genomfört tillsyn av överförmyndarverksamheten i 
Leksand, Mora, Orsa, Rättvik, Vansbro och Älvdalens kommuner den 26 
oktober och 2 november 2020. 
Länsstyrelsen är nöjd med årets inspektion. Enheten bedriver en generellt 
god verksamhet och har höga ambitioner. Dock oroas länsstyrelsen av, vid 
inspektionstillfället, konstaterad underbemanning på kontoret. Det är av stor 
vikt att överförmyndarenheten har de resurser och den bemanning som krävs 
för att kunna hantera så väl löpande ärendehantering som 
kompetensutveckling och fördjupad granskning och tillsyn. Vid urval av 
akter för granskning konstaterar länsstyrelsen att enheten hanterar en relativt 
stor andel mer krävande ärenden varför tillgången till rätt resurser 
framkommer ännu tydligare. 
 
I Leksands kommun var det 185 aktiva ärenden vid tillsynen varav 17 
förvaltarskap, 66 förmyndarskap och sju ärenden med särskild kontroll. Det 
har totalt fattats beslut om arvoden till ett belopp av 1 578 527 kr varav 
kommunens kostnad för dessa är 540 688 kr. Ställföreträdare i kommunen 
förvaltar tillsammans 137 608 809 kr.  
 
Länsstyrelsen granskade tre slumpvis utvalda akter för Leksands kommun 
och de hade inget att anmärka. 

Förslag till beslut 
Lägga informationen om tillsynen 2020 till handlingarna. 

Ange vilket beslutsunderlag som ska skickas med till politiken 
1. Inspektion av överförmyndarna i Leksand, Mora, Orsa, Rättvik, Vansbro 
och Älvdalens kommuner den 26 oktober och 2 november 2020, daterat 
2020-11-30 
2. Bilaga till protokoll, daterat 2020-11-30 
3. Tjänsteutlåtande av överförmyndare Lotta Arnesson, daterat 2020-12-21 

Slutligt beslut skickas till 
Överförmyndaren i Leksands kommun för eventuell vidarebefordran
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Protokoll
 

1 (2)

2020-11-30
 

Dnr: 203-3764-2020 
 

Rättsenheten
Helle Bryn-Jensen
Direkt 010-2250396
helle.bryn-jensen@lansstyrelsen.se

Överförmyndare i samverkan Övre Dalarna
overformyndaren@mora.se
 

Länsstyrelsen i Dalarnas län Telefon 010 225 00 00 Webb www.lansstyrelsen.se/dalarna Bankgiro 5050-5858
Postadress 791 84 FALUN E-post dalarna@lansstyrelsen.se Orgnr 202100-2429
Besöksadress Åsgatan 38

Inspektion av överförmyndarna i Leksand, Mora, Orsa, 
Rättvik, Vansbro och Älvdalens kommuner den 26 
oktober och den 2 november 2020

Närvarande
På grund av pågående pandemi under året 2020 har tillsynen delats upp i två 
tillfällen. Ett platsbesök hos verksamheten den 26 oktober 2020 under vilket 
enbart slumpvis utvalda akter granskades av jurister Helle Bryn-Jensen och 
Hanna Anagrius från länsstyrelsen. Den 2 november 2020 har ett digitalt möte 
med genomgång av resultatet av aktgranskning samt avstämning av 
verksamheten i stort hållits. Under det digitala mötet deltog Josef Szabo 
handläggare, Annelie Björkman enhetschef, Emma Nydelius handläggare samt 
Filippa Andersson assistent/granskare. 

1. Överförmyndarnas verksamhet
De sex kommunerna som ingår i verksamheten har alla en ensam överförmyndare 
utsedd. Av statistiken och den av kansliet inlämnade årsredogörelsen kan vi se 
att bemanningen är budgeterad för att vara totalt 5 personer. Vid 
inspektionstillfället var det endast två tjänstemän med den kompetens som krävs 
för att handlägga delegerbara beslut närvarande och tillgängliga i verksamheten. 
Enligt uppgift från personalen var granskningen av 594 årsräkningar avslutad 
redan i slutet på juni. Kansliet skickade ut totalt 42 påminnelser. I 11 ärenden 
gick det till beslut om vite men bara 1 av dessa gick så långt att vitet utdömdes. 
För tre år sedan kontrollerades samtliga ställföreträdare mot 
belastningsregistret, kronofogden samt socialtjänsten och därefter kontrolleras 
alla när ett nytt uppdrag tilldelas någon. Kansliet utbildar sina ställföreträdare 
själva och det är en heldagsutbildning. Därefter erbjuds alla ställföreträdare olika 
halvdagsutbildningar löpande och med olika föreläsare. Omprövning av 
förvaltarskap görs i samband med att underlagen inhämtas tillsammans med 
årsräkningarna. 
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2 (2)

2020-11-30
 

Dnr: 203-3764-2020 
 

2. Aktförvaring
Akterna förvaras i ett separat arkivrum. Det råder enligt Länsstyrelsens mening 
en generellt god ordning i akterna och de förvaras på ett betryggande sätt.

3. Sammanfattning av årets inspektion
Länsstyrelsen är nöjd med årets inspektion. Enheten bedriver en generellt god 
verksamhet och har höga ambitioner. Dock oroas länsstyrelsen av, vid 
inspektionstillfället, konstaterad underbemanning på kontoret. Det är av stor vikt 
att överförmyndarenheten har de resurser och den bemanning som krävs för att 
kunna hantera så väl löpande ärendehantering som kompetensutveckling och 
fördjupad granskning och tillsyn. Vid urval av akter för granskning kan 
länsstyrelsen konstatera att enheten hanterar en relativt stor andel mer 
krävande ärenden varför tillgången till rätt resurser framkommer ännu tydligare. 
Länsstyrelsen avslutar tillsynen med de kommentarer och eventuella kritik som 
framkommer i bilagorna för varje kommun.

Medverkande
Protokollet har godkänts av enhetschef på Rättsenheten Daniel Eriksson med 
jurist Helle Bryn-Jensen som föredragande.
Denna handling har godkänts digitalt och saknar därför namnunderskrift.

Så här hanterar länsstyrelsen personuppgifter
Information om hur vi hanterar dessa finns på www.lansstyrelsen.se/dataskydd.

Kopia till
Kommunfullmäktige i alla sex samarbetskommuner
Kommunstyrelsen i alla sex samarbetskommuner

291

http://www.lansstyrelsen.se/dataskydd


Protokollsbilaga
 

1 (1)

2020-11-30
 

203-3764-2020
 

Rättsenheten
Helle Bryn-Jensen
Direkt 010-2250396
helle.bryn-jensen@lansstyrelsen.se

Länsstyrelsen i Dalarnas län Telefon 010 225 00 00 Webb www.lansstyrelsen.se/dalarna Bankgiro 5050-5858

Postadress 791 84 FALUN E-post dalarna@lansstyrelsen.se Org nr 202100-2429
Besöksadress Åsgatan 38

Bilaga för Leksands kommun

1. Verksamheten i siffror
I kommunen bor det 15 807 personer enligt SCB:s statistik. Av totalt 
185 aktiva ärenden är 17 förvaltarskap och 66 förmynderskap varav 7 
ligger som ärenden med särskild kontroll. Det har totalt fattats beslut 
om arvoden till ett belopp av 1 578 527 kr varav kommunens kostnad 
för dessa är 540 688 kr. Ställföreträdare i kommunen förvaltar 
tillsammans 137 608 809 kr.

2. Granskning av slumpvis utvalda akter

Akt 1139 Förmynderskap  
Akt 786 Godmanskap
Akt 1121 Förvaltarskap 
Ingen anmärkning
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Leksands kommun 

Webbplats 
www.leksand.se 

E-post 
miljoenheten@leksand.se 

Organisationsnr 
212000-2163 

Postadress 
Leksands kommun 
Samhällsutveckling, Miljöenheten 
793 80 Leksand 
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Kommunhuset, Torget 5 
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Petrus Tengnér, 0247-802 06 
petrus.tengner@leksand.se 

 
 

 
 

 Kommunstyrelsen 

 

Remiss miljöfarlig verksamhet, Lst dnr 551-5079-2020 

Beskrivning av ärendet 
Leksands kommun har mottagit en remiss från Länsstyrelsen i Dalarnas län 
avseende en ansökan från Bergkvist-Insjön AB (numera Bergkvist-Siljan 
AB), om ett nytt tillstånd enligt miljöbalken för utökad verksamhet vid 
sågverket på fastigheten Holen 4:16.  
Företaget vill höja tillåten produktion från 400 000 m3 till 650 000 m3 netto 
sågad trävara i årlig produktionsvolym. Produktionshöjningen innebär ingen 
utbyggnad, utan sker genom effektiviseringar och förändrad stockdimension. 
Verksamheten innebär produktion av virkesprodukter, lagring av timmer 
samt förbränning.  

Sektorns/avdelningens bedömning 
Leksands kommun/miljöenheten är tillsynsmyndighet för verksamheten. Det 
är därför av betydelse att kommunen tar tillfället i akt att lämna ett 
remissyttrande.  
Miljöenheten har granskat handlingarna, och bedömer att Bergkvist-Insjön 
AB’s ansökan om nytt tillstånd för verksamheten kan tillstyrkas. 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen i Leksands kommun beslutar att tillstyrka Bergkvist-
Insjön AB’s ansökan om nytt tillstånd enligt miljöbalken för verksamheten 
och att lämna följande yttrande: 
Utsläpp till vatten 
I ansökan redovisas utredning avseende föroreningar i vattnet i 
sedimentationsdammarna. 
Enligt Vatteninformationssystem Sverige (VISS) uppnår recipienten Insjön 
inte god kemisk status, vilket är målet enligt EU’s ramdirektiv för vatten. 
Bergkvist-Insjöns sågverk är utpekat som en potentiell föroreningskälla.  
Ett villkor bör därför ange att företaget t.ex. inom en 5-årsperiod, inom sin 
egenkontroll ytterligare ska utreda verksamhetens påverkan på 
vattenförekomsten genom utsläpp via sedimentationsdammarna.  
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Alternativt får det tas upp i egenkontrollen och tillsynsmyndighetens kontroll 
av verksamheten. 
I ansökan föreslås också som villkor för utgående vatten från tvätthall och 
fordonsverkstad att begränsningsvärdet för oljeindex ska vara 50 mg/l. Enligt 
Dala VA’s riktlinjer bör riktvärdet för utsläpp till kommunalt spillvattennät 
ligga någonstans i intervallet 5-50 mg/l, efter skälighetsbedömning av VA-
huvudmannen. Miljöenheten anser att villkoret bör kunna ligga på en lägre 
halt än vad som föreslås i ansökan. Enligt miljörapporten för 2019 överskred 
oljeindexhalten 50 mg/l ett par gånger, men åtgärder vidtogs och halten låg 
sedan väsentligt under den nivån. Enligt sökandens förslag till villkor kan 
dock tillsynsmyndigheten föreskriva om ytterligare utsläppsvillkor. Det 
gäller dock normalt endast om man vill ställa villkor avseende andra 
parametrar än de som är angivna i tillståndet. 
Utsläpp till luft 
I ansökan föreslås att villkoren ska gälla fram till dess att förordningen 
(2018:471) om medelstora förbränningsanläggningar börjar gälla för 
verksamheten, detta för att det inte ska innebära en dubbelreglering. EU-
direktivet som förordningen bygger på är dock ett minimidirektiv (se 
Naturvårdsverkets vägledning), vilket inte hindrar tillståndsmyndigheten att 
ställa strängare villkor. De föreslagna begränsningsvärdena för stoft på 20 
mg/m3ntg vid 6 % syrgas för Lambiopannan bör därför behållas även efter 
att förordningen börjar gälla, och då inte höjas till 50 mg/m3 ntg. I 
förordningen anges inte syrgashalt vid begränsningsvärdena, men det har 
kanske ingen betydelse? 
Buller 
Miljöenheten har på senare år inte tagit emot några klagomål gällande buller 
från verksamheten. De senaste klagomålen har främst kommit från Rönnäs, 
men uppmätta bullernivåer där överskrider inte Naturvårdsverkets 
riktvärden. I ansökan beskrivs det som att det inte är möjligt för 
verksamheten utan stora kostnader, att nå ner till Naturvårdsverkets riktvärde 
för buller nattetid vid bostadshus, 40 dB(A), varför det i nuläget kan vara 
orimligt att villkora om det. Miljöenhetens ståndpunkt är dock att strävan bör 
vara att på sikt nå ner till Naturvårdsverkets riktvärden 40 db(A). 
En bidragande källa till buller är trafiken på Timmervägen. 
Bullerutredningen konstaterar att företaget inte har rådighet över 
hastighetsbegränsning. En åtgärd för att sänka bullernivåerna vid bostadshus 
på Holsåkern kan vara en hastighetssänkning från 70 km/h till 50 km/h, men 
det är Trafikverket som har rådighet över den frågan. 
Sammanfattningsvis bör tillståndet omfatta villkor avseende: 

- Ytterligare utredning av verksamhetens utsläpp av föroreningar till 
vattenförekomsten via sedimentationsdammarna. 

- Begränsningsvärdet för oljeindex i utgående vatten från 
fordonsverkstad och tvätthall bör sättas lägre än 50 mg/l. 

- Föreslaget villkor nummer 14 avseende stoft från Lambiopannan ska 
fortsätta gälla även efter att förordningen om medelstora 
förbränningsanläggningar börjar gälla. 
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Ange vilket beslutsunderlag som ska skickas med till politiken 
1. Remiss 
2. Ansökningshandlingar inkl. kompletteringar 

Skickas (expedieras) till 
Länsstyrelsen, dalarna@lansstyrelsen.se, ange Dnr 551-5079-2020 
Miljöenheten, miljoenheten@leksand.se 
 

Handläggare 
 
Petrus Tengnér 
Miljöinspektör
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Remiss
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2020-12-09
 

Dnr 551-5079-2020
Anl nr 2029-102

Aktbilaga 15

Miljöprövningsdelegationen
Erik Sundqvist
Direkt 010-225 04 87
erik.sundqvist@lansstyrelsen.se

Enligt sändlista

Länsstyrelsen Dalarna Telefon 010-225 00 00 Web www.lansstyrelsen.se/dalarna Bankgiro 5050-5858
Postadress 791 84 FALUN E-post dalarna@lansstyrelsen.se Orgnr 202100-2429
Besöksadress Åsgatan 38

Remiss angående ansökan om tillstånd till 
sågverksverksamhet, Leksands kommun
Bergkvist-Insjön AB har hos miljöprövningsdelegationen vid Länsstyrelsen 
Dalarnas län ansökt om tillstånd enligt miljöbalken för fortsatt och utökad drift 
av sågverksverksamheten i Leksands kommun. 
Ni ges nu möjlighet att lämna yttrande över bifogad angivna tillståndsansökan 
med tillhörande underlag innan beslut fattas i ärendet. 

Ärendet är nu i andra remisskedet, se bilagan ”Information 
om de olika remisserna”. 
Yttrandet ska ha kommit in till Länsstyrelsen senast den 15 januari 2021. Skicka 
handlingarna digitalt till dalarna@lansstyrelsen.se och ange diarienumret. 
Meddela även om ni avser att inte yttra er. 

Erik Sundqvist

Upplysning
Av 9 § förvaltningslagen följer att varje ärende hos en myndighet ska handläggas 
så enkelt, snabbt och billigt som möjligt utan att säkerheten eftersätts. Ett beslut i 
ett tillståndsärende ska enligt mål uppsatta av regeringen meddelas inom 6 
månader från det att en fullständig ansökan lämnats in. Det är därför angeläget 
att tiden för yttrande inte förlängs utan att synnerliga skäl talar för detta. 

Sändlista:
Leksands kommun, miljoenheten@leksand.se
Naturvårdsverket, registrator@naturvardsverket.se
Havs- och Vattenmyndigheten, havochvatten@havochvatten.se
Brandkåren Norra Dalarna, remiss@wbrand.se
Trafikverket, trafikverket@trafikverket.se
MSB, registrator@msb.se
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Administrativ service 
Björn Arrias, 80080 
bjorn.arrias@leksand.se 

 
 

 
 

 
  

 

Anmälan av fattade delegeringsbeslut 

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 delegationsbeslut: 
 
Utbildningssektorn 
Rektor Johan Nilsson, Sammilsdalskolan 

 Beslut om fjärrundervisning för årskurs 7–9 för vecka 43.  

 TF rektor under v. 44 Anders Billtoft och Per Kristiansson 

 Beslut om fjärrundervisning för årskurs 7–9 för vecka 49 

 TF rektor under 22, 23, 28 & 29, 30 december 2020 Anders 
Billtoft  

Sociala sektorn 
Administrativ chef: 

 Beslut om delvis avslag på begäran om utlämnande av allmän 
handling, 2020-12-23 dnr: 2020/1564. 

Personalärenden 
 Personalärenden 2020-01-01 – 2020-12-31 

Utskotten 
 Delegationsbeslut av utskottet för lärande och stöd enligt 

sammanträdesprotokoll daterat 2020-12-14 

 Delegationsbeslut av utskottet för vård och omsorg enligt 
sammanträdesprotokoll daterat 2020-12-08 

 Delegationsbeslut av utskottet för samhällsbyggnad enligt 
sammanträdesprotokoll daterat 2020-12-10 
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Förslag till beslut 
1. Godkänna redovisning av de delegationsbeslut som förtecknas i protokoll 

och listor per den 15 januari 2021. 

Ange vilket beslutsunderlag som ska skickas med till politiken 
Protokoll och listor 

Slutligt beslut skickas till 
Administrativ service 
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