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Närvarolista 
Beslutande  

Ledamöter 
 

Sebastian Larsson (M), ordf. 
Viktor Zakrisson (S) 
Karin Byström (C) 
Tomas Bergsten (C) 
Karin Mikkonen (C) 
Sara Shahryari (M) 
Kerstin Marits (M) 
Mikael Kyller (KD) 
Inga Westlund (V) 
Jimmy Karlsson (BP) 
Anna-Lena Blomkvist (SD) 
 

 

Tjänstgörande ersättare Aarno Magnusson (C), ers. Ulrika Liljeberg (C) 
Elisabet Ingels (C), ers. Kent Dahlström (C) 
Kent Dahlquist (S), ers. Ingrid Rönnblad (S) 
Yvonne Ineteg (V), ers. Lars-Olof Karlsson (S) 
 

Övriga närvarande  

Ej tjänstgörande ersättare 
 

Björn Larsson (C) 
Andreas Ruuth (SD) 
Per Florén (L) 
Per Wiman (KD) 
 

Tjänstemän Kommundirektör, Caroline Smitmanis Smids  
Sekreterare, Lena Ryen-Laxton 

Övriga - 
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Ärendelista 
 

 § 58 Kommundirektören informerar 2022 
 § 59 Utskottsordföranden informerar 2022 
 § 60 Mål- och resultatrapport 2022, tertial 1 
 § 61 Utökning av verksamhetsområde VA Hjortnäs  Nystagattu -  LVAB 

211202  § 57 
 § 62 Utökning av VA-verksamhetsområde Hjulbäcksvägen 208 m fl Fornby 
 § 63 Policy föreningsbidrag Leksands kommun 
 § 64 Ansökan om stöd  för Himlaspelets 80-årsjubileum 
 § 65 Ansökan om bidrag till Folkmusikens Hus Stämmovecka 
 § 66 Riktlinjer för informationssäkerhet 
 § 67 Inbjudan till medfinansiering Leader 2023 - 2030 
 § 68 Bygdemedel 2022 
 § 69 Svar på motion om att utlysa klimatnödläge samt tillsätta en 

fullmäktigeberedning i frågan 
 § 70 Delgivning från JO handläggning av begäran om registerutdrag 
 § 71 Rapportering av ej verkställda beslut kvartal 1/2022 - särskilt boende 
 § 72 Rapportering av ej verkställda beslut kvartal 1/2022 - Individ- och 

familjeomsorgen (IFO) 
 § 73 Anmälan av fattade delegeringsbeslut 2022 
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§ 58 Dnr 2022/373 

Kommundirektören informerar 2022 

Beskrivning av ärendet 
Kommundirektör Caroline Smitmanis Smids informerar. 

• Kriget i Ukraina och det förändrade säkerhetsläget fortsätter att 
påverka kommunens arbete.  

• Arbetet med att ta fram förslag på mål och budget för 2023 och 
ändringsbudget för 2022 pågår. Ändringsbudgeten beslutas av 
kommunstyrelsen 14 juni och kommunfullmäktige 27 juni. 
Förvaltningens förslag till mål och budget 2023 skickas till politiken 
senast 1 juli. Slutligt underlag med investeringar och taxor kommer 
senast 1 oktober. 
 

• Preliminär ekonomisk prognosen per 30 april 2022 visar på ett 
underskott för verksamhetssektorerna men ett överskott på finansiella 
sektorn, vilket totalt sett pekar på ett prognosticerat överskott på 27 
miljoner. 
 

• En jubileumslunch med livesänd konsert från Tobetsu genomfördes 
den 23 april som en del av Leksand och Tobetsus 35- 
årsjubileumsfirande.  

• Leksands kommuns kulturpris 2021 har delats ut till Japansk 
Festivalförening. 

• Kommunsekreteraren har sagt upp sig och rekrytering pågår. 

• Rekrytering av förvaltningschef till nya gemensamma VIA- nämnden 
pågår.  

• Kommunens medarbetare bjuds på sommarmåltid. 

• Informationsmöte angående ärendet ”Enskilda vägar” har genomförts 
i Insjön och Tällberg.  

• Idag är verksamheterna inte påverkade av pandemin. Viss oro finns 
inom sociala sektorn för ökning av smittade under maj. 
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Kommunstyrelsens beslut 
1. Lägga informationen till handlingarna. 
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§ 59 Dnr 2022/374 

Utskottsordföranden informerar 2022 

Beskrivning av ärendet 
Tomas Bergsten (C), ordförande utbildningsutskottet, informerar. 

• Barn från Ukraina kan komma att börja i skolan till hösten. 

• LUPP-analys 2021 har presenterats för utbildningsutskottet av 
kommunsekreterare Johanna Modigh. 

• Hemvist för det kommunala aktivitetsansvaret är under utredning.  
Ett förslag finns. Fråga om samarbete ska ställas till Rättvik.  

• Arbetet med att få den nya paviljongen vid Sammilsdal på plats 
fortskrider. 

• Åtgärder i skolorna i Tällberg, Ullvi och Gärde som påbörjats med 
arbetsmiljömedel fortskrider. 

• På förra utskottet gavs information från gymnasiet, 
lärlingsutbildningen, gymnasiesärskolan samt om 
Stjernkvistutredningen om dimensioneringen av gymnasieskolan. 

• Nya läroplaner kommer till hösten. 
 
Kerstin Marits (M), vice ordförande i sociala utskottet informerar 

• Fixar-Malte-funktionen kommer att komma tillbaka. 

• Samverkan mellan kommun och region gällande god och nära vård 
har etablerats i form av att distriktsköterska, läkare och 
kommunsköterska nu vid behov kan åka hem till den som är sjuk 
istället för att den som är sjuk ska behöva åka till vårdcentralen.  

• I sommar behövs just nu 210 vikarier inom social sektor 

• Många utbildningar har kommit igång inom sektorn. 
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Sebastian Larsson (M) ordförande samhällsbyggnadsutskottet informerar. 

• Förslag till vatten- och fiskevårdsplan har kommit och är nu ute på 
samråd.  

• Ekonomisk prognos visar ett underskott för samhällsbyggnadssektorn 
på cirka en miljon. 

• Rekrytering pågår av näringslivschef och hållbarhetschef. 

• Detaljplan för containerterminalen har påbörjats av konsulter. 
Kommunen är granskare av denna. Studiebesök kommer att göras i 
Falköping. 

• Midsommarfirande kommer att ske vid hembygdsgårdarna och i 
Gropen. Näringsidkare kommer arrangera midsommarfester 
kvällstid. 

• Skadegörelser fortsätter vid Siljansvallen. 

• Byggnationer runt om i landet stannar av på grund av det höga 
kostnadsläget. 

Kommunstyrelsens beslut 
1. Lägga informationen till handlingarna. 
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§ 60 Dnr 2022/558 

Mål- och resultatrapport 2022, tertial 1 

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

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

Kommunstyrelsens beslut 
1. Lägga rapporten till handlingarna. 

Beslutet skickas till 
Tf sektorschef verksamhetsstöd, Ann-Charlotte Zackrisson 
Sektorschef samhällsutveckling, Åke Sjöberg 
Sektorschef sociala sektorn, Ulrika Gärdsback 
Sektorschef utbildningssektorn, Carin Fredlin 
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§ 61 Dnr 2021/1518 

Utökning av verksamhetsområde VA Hjortnäs  
Nystagattu -  LVAB 211202  § 57 

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

Sektorns/avdelningens bedömning 
DVAAB anhåller att LVAB föreslår till kommunfullmäktige om utökning av 
verksamhetsområdet för vatten och spillvatten, ej dagvatten, enligt bilagd 
kartskiss. 
Nu aktuella VA-anläggningsavgifter bedöms täcka de kostnader som uppstår 
för att anlägga servisledningar. 

Beslutsunderlag 
• Tjänsteutlåtande daterat 2021-10-29 inklusive bilaga 

• Protokollsutdrag LVAB 2021-12-02, § 57 Utökning av 
verksamhetsområde VA Hjortnäs Nystagattu 

• Yttrande miljö daterat 2022-01-27 

• Protokollsutdrag samhällsbyggnadsutskottet, 2022-04-21, § 67 

Kommunstyrelsens förslag till beslut i kommunfullmäktige 
1. Verksamhetsområdet för vatten och avlopp, ej dagvatten, bör utökas i 

enlighet med karta i bilaga 1. 

Beslutet skickas till 
Dala Vatten och Avfall AB, info@dvaab.se  
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§ 62 Dnr 2021/1519 

Utökning av VA-verksamhetsområde Hjulbäcksvägen 
208 m fl Fornby 

Beskrivning av ärendet 
Fastigheten Fornby 157:1, belägen inom aktuellt område är sedan 2008 
ansluten till kommunala vatten- och avloppsledningar enligt den tidigare 
Leksandsmodellen ”10 % - avtal”. I ovan nämnda avtal står inskrivet att VA-
verksamhetsområdet ska utökas när ledningarna är byggda och övertagna av 
LVAB. 
2009 anslöts även Fornby 77:1 till kommunalt vatten. 
Från fastigheten Fornby 58:1 har nu inkommit ansökan om VA-anslutning 
för befintlig byggnad och planerad tillbyggnad. 
Med beaktande av ovanstående, samt att även fastighetsägarna till Fornby 
164:1, har sagt sig vara intresserade av att ingå i VA-verksamhetsområde 
och att fastigheterna Fornby 51:2 och 150:1 är taxerade som ”småhusenhet, 
tomtmark”, föreslås att verksamhetsområdet för vatten och avlopp, ej 
dagvatten utökas. 
Förslaget till utökning av VA-verksamhetsområdet innebär att ytterligare 2 
obebyggda fastigheter, kan anslutas i framtiden. 

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

Beslutsunderlag 
• Tjänsteutlåtande daterat 2021-12-08 inklusive bilaga 

• Protokollsutdrag LVAB 2021-12-08 § 58 Utökning av 
verksamhetsområde VA Hjulbäcksvägen 208 m.fl. Fornby 

• Yttrande miljö daterat 2022-04-28 

• Protokollsutdrag samhällsbyggnadsutskottet, 2022-04-21, § 68 
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Kommunstyrelsens förslag till beslut i kommunfullmäktige 
1. Verksamhetsområdet för vatten och avlopp, ej dagvatten, bör utökas i 

enlighet med karta i bilaga 1. 

Beslutet skickas till 
Dala Vatten och Avfall AB  
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§ 63 Dnr 2022/264 

Policy föreningsbidrag Leksands kommun 

Beskrivning av ärendet 
2012 beslutades kommunfullmäktige om policy och riktlinjer för stöd till 
kommunens föreningar. Då tio år har gått sedan dessa antogs finns behov av 
att se över relevansen av policyn och säkerställa att den är i linje med övriga 
relevanta styrdokument.  
I november 2021 fastställdes en ny vision för Leksands kommun. Visionen 
redogör för vad som ska uppnås fram till år 2030 och anger riktningen för 
kommunens framtida arbete. Ett väl fungerande föreningsliv främjar det 
demokratiska samhället, erbjuder kommunens medborgare en meningsfull 
fritid samt bidrar till inkludering. En bredd av föreningar är positivt för 
kommunens invånare och besökare.  
Behovet av att se över stödet till kommunens föreningar och de bidrag 
kommunen ger har aktualiserats ytterligare i samband med genomförd 
revision som pekade på ett antal brister i nuvarande policy och riktlinjer samt 
rutiner, dokumentation och uppföljning av bidragen. Den nya policyn har 
tagit i beaktning de rekommendationer revisionen hade.  

Sektorns/avdelningens bedömning 
Nuvarande policy och riktlinjer för Leksands kommun behöver revideras och 
sektorn bedömer att de saker som behöver ändras och förtydligas är av sådan 
omfattande karaktär att en ny policy krävs.  
Policyn och riktlinjerna behöver tydligare vara separerade. De krav som 
ställs på föreningarna ska så långt det går vara lika för alla typer av 
föreningar och bidrag, smärre variationer kan förekomma. Detta kommer 
tydliggöras i riktlinjer som föreslås antas av allmänna utskottet. I första hand 
kommer ansökningsförfarandet ske via digital tjänst och samtliga föreningar 
ansöker inom samma ansökningsperiod. Policyn styr stödet till alla former 
av föreningar i Leksands kommun, oavsett inriktning på verksamheten.  
Syftet med policyn är att upprätthålla, bredda och förnya 
föreningsverksamheten i kommunen genom tydliga regler för beslutsstruktur 
samt genom att fastställa grundläggande kriterier för en enhetlig hantering av 
föreningsbidrag i Leksands kommun. Policyn skall gälla från och med 
verksamhetsåret 2023.  
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Beslutsunderlag 
• Tjänsteutlåtande daterat 2022-03-16 

• Förslag till policy föreningsbidrag Leksands kommun  

• Protokollsutdrag allmänna utskottet, 2022-04-19, § 46 

Kommunstyrelsens förslag till beslut i kommunfullmäktige 
1. Anta ”Policy för stöd till föreningar i Leksands kommun” i enlighet med 

förslaget, att gälla från 1 januari 2023. 
2. Nuvarande gällande ”Policy och riktlinjer för stöd till föreningar och 

organisationer” antagen av kommunstyrelsen 2012-11-12 § 176” upphör 
att gälla den 31 december 2022.  

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

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

Beslutet skickas till 
Fritidschef, Torkel Holst 
Kulturchef, Pär Ohlsson  
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§ 64 Dnr 2022/393 

Ansökan om stöd för Himlaspelets 80-årsjubileum 

Beskrivning av ärendet 
Ansökan från Föreningen Himlaspelet om bidrag till jubileumsfirande har 
inkommit till Leksands kommun.  
Föreningen Himlaspelet vill under vecka 27 utöver själva framförandet av 
Himlaspelet också anordna ett antal andra aktiviteter såsom 
kulturvandringar, bussturer i Himlaspelets spår, föreläsningar med mera. 
Syftet med de planerade aktiviteterna är att lyfta fram Himlaspelets budskap.  
Den totala budgeten är satt till 600 000 kronor varav 45 % beräknas täckas 
av biljettintäkter och resterande medel söks från samarbetspartners. Ansökan 
till Leksands kommun uppgår till 100 000 kronor.  

Sektorns/avdelningens bedömning 
Himlaspelet har varit en del av Leksands kulturarv och varumärke sedan 
1941. Det har stor betydelse för Leksands invånare, ”alla” vet vad 
Himlaspelet är och har på något sätt varit inblandade genom åren, antingen 
som medverkande eller publik.   
 
Det är viktigt att visa att ett jubileum som engagerar flera rikskända 
skådespelare också har stöd från kommunen. Jubileet skapar arbetstillfällen 
för många lokala kulturutövare. Merparten av den totala budgeten går 
tillbaka till Leksands kulturnäring.  
 
Jubileumsfirandet har potential att bli en markör för hur Himlaspelets väg 
framåt ska se ut, med mer fokus på budskapet och ett större engagemang i 
aktiviteter för barn och unga. 

Beslutsunderlag 
Ansökan om stöd - samarbetspartnerskap - för Himlaspelets 80-årsjubileum  
Tjänsteutlåtande daterat 2022-03-29 
Protokollsutdrag allmänna utskottet, 2022-04-19, § 47 

Kommunstyrelsens beslut 
1. Bevilja 60 000 kronor i bidrag 2022. 
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Beslutet skickas till 
Kommunstyrelsen 
Sektorchef samhällsutveckling, Åke Sjöberg  
Kulturchef, Pär Ohlsson 
Föreningen Himlaspelet 
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§ 65 Dnr 2022/382 

Ansökan om bidrag till Folkmusikens Hus 
Stämmovecka 

Beskrivning av ärendet 
Folkmusikens hus har inkommit med en ansökan till Leksands och Rättviks 
kommuner om ett bidrag för att genomföra en så kallad stämmovecka.  
Man ämnar under vecka 27 genomföra en rad olika aktiviteter med 
folkmusiken som utgångspunkt. Ambitionen är att erbjuda ett brett spektrum 
av musik och stilar. Man planerar stämmor, konserter, bystugedanser, kurser 
med mera.  

Sektorns/avdelningens bedömning 
Södra Siljansbygden är ett nationellt centrum för traditionsmusik men saknar 
sedan några år tillbaka en organiserad sommarsatsning. Bedömningen är att 
stämmoveckan har goda förutsättningar att lyckas med sina ambitioner och 
därmed bidra till besöksnäringen och den lokala handeln.  

Beslutsunderlag 
Ansökan daterad 2021-01-28 
Programförslag daterad 2022-03-04 
Tjänsteutlåtande daterat 2022-03-29 
Protokollsutdrag allmänna utskottet daterat 2022-04-19, § 48 

Kommunstyrelsens beslut 
1. Bevilja bidrag enligt ansökan med 100 000 kronor för 2022. 
2. Bidraget gäller under förutsättning att Rättviks kommun beviljar samma 

summa. 
3. Stämmoveckan ska utvärderas.  

Beslutet skickas till 
Kommunstyrelsen 
Folkmusikens hus, Per Gudmundsson 
Kulturchef, Pär Ohlsson 
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Sektorchef samhällsutveckling, Åke Sjöberg 
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§ 66 Dnr 2022/332 

Riktlinjer för informationssäkerhet 

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

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

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

Beslut 
1. Anta riktlinjer för informationssäkerhet i Leksands kommun.  

Beslutet skickas till 
Informationssäkerhetssamordnare Andrew Tutt-Wixner  
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§ 67 Dnr 2022/56 

Inbjudan till medfinansiering Leader 2023 - 2030 

Beskrivning av ärendet 
Leksands kommun tillsammans med Borlänge, Falun, Gagnef, Malung-
Sälen, Mora, Orsa, Rättvik, Vansbro och Älvdalens kommuner har sedan 
2016 ingått i Leader Dalälvarnas utvecklingsområde.  
 
Leksands kommuns andel av medfinansieringen i projektet har varit: 
- 2016–2022: 2 698 979 kronor uppdelat på 7 år, d.v.s. 385 568 kronor per år 
- 2023–2024: 724 100 kronor uppdelat på 2 år, dvs 362 050 kronor per år.   
  Beviljat KS 2021-06-16 § 74 
Sammanlagt har Leksands kommun genom tidigare beslut medfinansierat 
Dalarnas Utvecklingsområde med 3 423 079 kronor.  
Ett erbjudande finns nu att ingå i Leaderområde 2023–2030 för att stimulera 
utveckling av landsbygden i EU:s medlemsländer. Syftet med Leader är att 
utveckla idéer som främjar utveckling och skapar arbetstillfällen på 
landsbygden.  
 
En viktig del är kommunernas obligatoriska medfinansiering, genom den kan 
godkända projekt finansieras fullt ut, vilket underlättar för projektägare att 
kunna genomföra sina idéer.  
 
Förslaget till strategi bygger på Dalastrategin och befintliga planer inom 
varje kommun. Förslaget till övergripande vision lyder: ”En tilltalande 
landsbygd där samarbete lönar sig och nyfikenhet ska ge en hållbar tillväxt 
på djupet.” För att följa visionen och nå uppsatta mål föreslås att insatserna 
skall riktas till tre insatsområden 
1. Livsmiljöer och lokalt engagemang  
2. Digitalisering, infrastruktur och service  
3. Hållbart näringsliv och en livskraftig landsbygd 
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Sektorns/avdelningens bedömning 
Möjligheten att skapa tillväxt, utveckling och förnyelse genom samordnade 
insatser är bra. För att realisera enskilda projekt är finansieringen direkt 
avgörande om de ska bli verklighet eller inte. Genom DUO har sammantaget 
betydande belopp tillskapats för att finansiera olika projekt fördelade i de tio 
kommunerna. 
Med delaktighet, transparens, förankring, kommunikation och 
återrapportering föreslås en medfinansiering med 2 699 000 vilket motsvarar 
539 800 årligen under perioden 2025-2029. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteutlåtande daterat 2022-03-30 
Bilaga 1. Erbjudande om deltagande i Leaderperiod 2023–2030 
Bilaga 2. Lokal utvecklingsstrategi för Dalälvarnas utvecklingsområde -   
Sammanfattning 
Protokollsutdrag allmänna utskottet, 2022-04-19, § 52 

Kommunstyrelsens förslag till beslut i kommunfullmäktige 
1. Att ingå i Leaderområdet 2023–2030 genom medlemskap och 

finansiering i den ideella föreningen (under förutsättning att övriga nio 
kommuner deltar). 

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

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

Beslutet skickas till 
Kommundirektör, Caroline Smitmanis Smids 
Sektorchef samhällsbyggnad, Åke Sjöberg 
Ekonomichef, Ann-Charlotte Zackrisson 
Näringslivschef, Per Strid 
Leksands representant i DUO Dalälvarna, Marika Sernfält, 
marika@mazeproduction.se 
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§ 68 Dnr 2022/357 

Bygdemedel 2022 

Beskrivning av ärendet 
Länsstyrelsens enhet för landsbygd och tillväxt delar ut bidraget 
Bygdemedel (vattenregleringsfonder). Detta bidrag kan sökas för att 
förbättra den allmänna livsmiljön för medborgarna i de kommuner som 
berörs av vattenregleringspåverkan i sjösystemet.  
Bidraget kan sökas av vem som helst men ska enligt en kommunal 
beredningsgrupp kunna relateras till vattenregleringsskador. Länsstyrelsen 
tar stor hänsyn till kommunens bedömning och utlåtande när de beslutar om 
utbetalning av medel.  
Det tillgängliga bidragsbeloppet för Leksands kommun 2022 gällande 
ansökningar av bygdemedel är 120 000 kronor.  

Sektorns/avdelningens bedömning 
Länsstyrelsen har tagit emot två ansökningar till Siljans- och 
Snesen/Flatensjöarnas regleringsfond för 2022. Båda ansökningarna kommer 
från Grytnäs by samfällighet.   
Den ena ansökan är på 75 000 kronor och kan relateras till 
vattenregleringsskador och den andra ansökan är på 37 000 kronor och kan 
relateras till tillgänglighetsperspektivet och är således en nytta för bygden.  

Beslutsunderlag 
- Tjänsteutlåtande daterat 2022-03-23 
- Ansökan 1 bygdemedel Grytnäs by samfällighet 
- Ansökan 2 bygdemedel Grytnäs by samfällighet 
- Protokollsutdrag allmänna utskottet, daterat 2022-04-19, § 55 

Kommunstyrelsens beslut 
1. Rekommendera Länsstyrelsen att tilldela Grytnäs by samfällighet 75 000 

kronor i bidrag avseende vattenreglering och 37 000 kronor i bidrag 
avseende tillgänglighetsanpassning.  
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Beslutet skickas till 
Länsstyrelsen Dalarna 
Grytnäs by 
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§ 69 Dnr 2021/1351 

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

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

Sektorns/avdelningens bedömning 
Vår planet befinner sig i ett allvarligt läge, precis som det konstateras i 
motionen. Klimatet förändras och Leksands kommun behöver ta sin del av 
ansvaret för att minska klimatavtrycken vi behöver också klimatanpassa vår 
kommun inför framtida extremväder så som värmeböljor och stora mängder 
nederbörd. 
I motionen föreslår Vänsterpartiet att kommunen ska utlysa klimatnödläge 
men de preciserar inte närmare vad det innebär och vilka konkreta 
handlingar ett sådant utlysande skulle medföra mer än en symbolisk 
handling. Klimatnödlägets innebörd är heller inte legalt definierad, ett 
utlysande skulle således kunna innebära att utrymme för olika tolkningar vad 
gäller ansvar och åtgärder uppstår. Det föreligger också en risk att 
förväntningar på kommunen skapas som ligger utanför dess kompetens och 
rådighet. 
Kommunen kan på ett långsiktigt, tydligt och konkret sätt arbeta för att 
minska den egna belastningen på klimatet samt främja invånares, företags 
och organisationers möjligheter att göra egna hållbara val. I dagsläget arbetar 
kommunen med klimatfrågorna i hela vår organisation bland annat har vi 
ställt om vår fordonsflotta till fossilfria drivmedel dels genom att investera i 
elbilar men inte minst genom att köra befintliga fordon på HVO istället för 
diesel. Tillsammans med Leksandsbostäder AB har vi genomfört ett stort 
energieffektiviseringsprojekt, projektet har lett till att värmeförbrukningen 
minskade med 23% och elförbrukningen minskade med 17% i de 
kommunala fastigheterna. 
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Vad gäller våra nybyggda fastigheter så investerar vi i solceller och andra 
miljövänliga och smarta lösningar som marknaden kan erbjuda för att 
reducera vår klimatpåverkan.  
Syftet med den av Vänsterpartiet föreslagna fullmäktigeberedningen är att ta 
fram en plan för åtgärder som Leksands kommun kan göra för att motverka 
klimatförändringarna. 
Det pågår redan ett omfattande arbete med kommunens kommande 
miljömål, ett arbete som har varit föremål för en informations- och 
workshopförmiddag den 24 januari 2021. Samtliga partier representerade i 
kommunfullmäktige var inbjudna att delta och genomförde det som delvis 
kan tolkas in i motionens andemening med en fullmäktigeberedning.  
 
Vi ser dock risker med att tillsätta en regelrätt fullmäktigeberedning som har 
till syfte att åstadkomma det som redan görs inom ramen för arbetet med nya 
kommunala miljömål. De nya målen kommer behandlas av kommunens 
politiker och så småningom antas i kommunfullmäktige. Ett tillsättande av 
en ny fullmäktigeberedning skulle försena och underminera det pågående 
arbetet. Vår bedömning är därför att fokus bör ligga på den befintliga 
process som pågår och inte skapa nya sidospår.  
 
Slutligen kan konstateras att kommunfullmäktige antagit en ny vision - 
vision 2030. Den nya visionens grund utgår från de tre 
hållbarhetsdimensionerna om social, ekonomisk och miljömässig hållbarhet. 
Med vision 2030 som grund kommer vi arbeta intensivt med 
hållbarhetsfrågorna i all vår verksamhet.  

Beslutsunderlag 
Motion från Vänsterpartiet, 2021-10-22 
Motionssvar, daterat 2022-04-12 
Protokollsutdrag allmänna utskottet, daterat 2022-04-19, § 56 
 
Yrkanden  
Inga Westlund (V) yrkar bifall till motionen.  
Sebastian Larsson (M) yrkar avslag till motionen. 
 
Propositionsordning 
Ordförande ställer Inga Vestlunds (V) yrkande om bifall mot Sebastian 
Larssons (M) yrkande om avslag och finner att kommunstyrelsen beslutar i 
enlighet med Sebastian Larssons (M) yrkande. 

Kommunstyrelsens förslag till beslut i kommunfullmäktige 
1. Avslå motionen 
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Beslutet skickas till 
Vänsterpartiet 
Administrativ service 
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§ 70 Dnr 2021/831 

Delgivning från JO handläggning av begäran om 
registerutdrag 

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

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

Beslutsunderlag 
Tjänsteutlåtande - Kritik mot kommunstyrelsen för handläggningen av en 
begäran om ett registerutdrag, daterat 2022-04-29 
Beslut från JO 2022-04-20. 

Kommunstyrelsens beslut 
1.Lägga ärendet till handlingarna. 

Beslutet skickas till 
Andrew Tutt-Wixner, Dataskyddsombud Leksands kommun 
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§ 71 Dnr 2022/421 

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

Beskrivning av ärendet 
Individnämnden ansvarar för utredning och beslut i ärenden som avser 
bistånd enligt 4 kapitlet 1 § socialtjänstlagen och insatser enligt 9 § LSS och 
har rapporteringsskyldighet till kommunfullmäktige enligt 16 kapitlet 6 h § 
socialtjänstlagen samt 28 § LSS.  
Rapporten ska avse de ärenden som utmynnat i ett gynnande beslut som inte 
verkställts inom tre månader. Rapporten ska även avse ärenden där 
verkställighet påbörjats men av någon anledning avbrutits och inte 
verkställts på nytt inom tre månader. 
Rapporten ska rapporteras kvartalsvis.  
För 1 kvartalet 2022 finns 6 ej verkställda beslut att rapportera.  
Ärende 1 – Kvinna 
Beslut: Socialtjänstlagen, Särskilt boende (Enligt 4 kapitlet 1 §) 
Datum för gynnande beslut: 2021-12-03 
Ärende 2 – Man 
Beslut: Socialtjänstlagen, Särskilt boende (Enligt 4 kapitlet 1 §) 
Datum för gynnande beslut: 2021-12-13 
Ärende 3 – Man 
Beslut: Socialtjänstlagen, Särskilt boende (Enligt 4 kapitlet 1 §) 
Datum för gynnande beslut: 2021-12-17 
Ärende 4 – Man 
Beslut: Socialtjänstlagen, Särskilt boende (Enligt 4 kapitlet 1 §) 
Datum för gynnande beslut: 2021-12-21 
Ärende 5 – Kvinna 
Beslut: Socialtjänstlagen, Särskilt boende (Enligt 4 kapitlet 1 §) 
Datum för gynnande beslut: 2021-12-27 
Ärende 6 – Kvinna 
Beslut: Socialtjänstlagen, Särskilt boende (Enligt 4 kapitlet 1 §) 
Datum för gynnande beslut: 2021-12-30 
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Beslutsunderlag 
Tjänsteutlåtande, daterat 2022-03-28 
Protokollsutdrag individnämnden, daterat 2022-04-05 § 59 

Kommunstyrelsens förslag till beslut i kommunfullmäktige 
1. Godkänna rapporteringen. 

Beslutet skickas till 
Socialchef, Ulrika Gärdsback 
Avdelningschef, chef Johan Karén 
Enhetschef,  Malin Hed 
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§ 72 Dnr 2022/423 

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

Beskrivning av ärendet 
Individnämnden ansvarar för utredning och beslut i ärenden som avser 
bistånd enligt 4 kapitlet 1 § socialtjänstlagen och insatser enligt 9 § LSS och 
har rapporteringsskyldighet till kommunfullmäktige enligt 16 kapitlet 6 h § 
socialtjänstlagen samt 28 § LSS.  
Rapporten ska avse de ärenden som utmynnat i ett gynnande beslut som inte 
verkställts inom tre månader. Rapporten ska även avse ärenden där 
verkställighet påbörjats men av någon anledning avbrutits och inte 
verkställts på nytt inom tre månader. 
Rapporten ska rapporteras kvartalsvis.  
För 1 kvartalet 2022 finns 2 ej verkställda beslut att rapportera.  
Ärende 1 – pojke 
Beslut: Socialtjänstlagen, kontaktperson (Enligt 4 kapitlet 1 § 
socialtjänstlagen) 
Datum för gynnande beslut: 2021-10-18 
Ärende 2 – flicka 
Beslut: Socialtjänstlagen, kontaktperson (Enligt 4 kapitlet 1 § 
socialtjänstlagen) 
Datum för gynnande beslut: 2021-10-18 

Beslutsunderlag 
Tjänsteutlåtande, daterat 2020-03-21 
Protokollsutdrag individnämnden 2022-04-05, § 56 

Kommunstyrelsens förslag till beslut i kommunfullmäktige 
1. Godkänna rapporteringen. 

Beslutet skickas till 
Socialchef,  Ulrika Gärdsback 
Avdelningschef, Katja Vestling 
Socialsekreterare, Gunilla Andersson 
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§ 73 Dnr 2022/9 

Anmälan av fattade delegeringsbeslut 2022 

Beskrivning av ärendet 

Kommunallagen föreskriver att en nämnd får uppdra åt ett utskott, åt en 
ledamot eller ersättare eller åt en anställd hos kommunen att besluta på 
nämndens vägnar i ett visst ärende eller viss grupp av ärenden. 
Beslut som fattas med ovanstående stöd ska återrapporteras till nämnden. 
Härmed återrapporteras följande delegeringsbeslut: 
 
Sektorn för samhällsutveckling 

Byggchef, byggnadsinspektör, bygglovhandläggare, miljö och 
handläggare bostadsanpassning 

• Delegeringsbeslut bostadsanpassning mars och april 2022 

• Delegeringsbeslut miljö mars och april 2022 

• Delegeringsbeslut bygglov mars och april 2022 
Trafikärenden 

• Delegeringsbeslut trafik mars och april 2022 
Näringsliv 

• Delegeringsbeslut köpekontrakt mars 2022 
Plan, mät och karta 

• Delegeringsbeslut rättidsprövning överklagan mars 2022 

• Delegeringsbeslut markingenjör april 2022 
Kultur 

• Delegeringsbeslut bidrag mars 2022 
Samhällsutveckling övrigt 

• Delegeringsbeslut servitutsavtal mars 2022 
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Utskotten 
• Delegeringsbeslut av socialutskottet enligt sammanträdesprotokoll 

daterat 2022-04-12 

• Delegeringsbeslut av samhällsbyggnadsutskottet enligt 
sammanträdesprotokoll 2022-03-24, sammanträdesprotokoll 2022-
03-24 omedelbart justerat samt sammanträdesprotokoll 2022-04-21.  

• Delegeringsbeslut av utbildningsutskottet enligt 
sammanträdesprotokoll  

Personalärenden 
• Personalärenden  

Beslutsunderlag 
1. Protokoll och listor. 

Kommunstyrelsens beslut 
1. Godkänna redovisning av de delegeringsbeslut som förtecknas i 

protokoll och listor per den 16 maj 2022. 

Beslutet skickas till 
Administrativ service  
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Beslutande Ledamöter 
Se närvarolista sidan 2 


Övriga närvarande Ej tjänstgörande ersättare 
Se närvarolista sidan 2 


 Tjänstemän 
Se närvarolista sidan 2 
Övriga 
Se närvarolista sidan 2 


Justeringens plats och tid  Kommunhuset, onsdagen den 25:e maj 2022, kl. 10.00  
 


Ordförande 
 
Sebastian Larsson (M) Paragrafer 58-73  


 
Justerare Kent Dahlquist (S) 
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Närvarolista 
Beslutande  


Ledamöter 
 


Sebastian Larsson (M), ordf. 
Viktor Zakrisson (S) 
Karin Byström (C) 
Tomas Bergsten (C) 
Karin Mikkonen (C) 
Sara Shahryari (M) 
Kerstin Marits (M) 
Mikael Kyller (KD) 
Inga Westlund (V) 
Jimmy Karlsson (BP) 
Anna-Lena Blomkvist (SD) 
 


 


Tjänstgörande ersättare Aarno Magnusson (C), ers. Ulrika Liljeberg (C) 
Elisabet Ingels (C), ers. Kent Dahlström (C) 
Kent Dahlquist (S), ers. Ingrid Rönnblad (S) 
Yvonne Ineteg (V), ers. Lars-Olof Karlsson (S) 
 


Övriga närvarande  


Ej tjänstgörande ersättare 
 


Björn Larsson (C) 
Andreas Ruuth (SD) 
Per Florén (L) 
Per Wiman (KD) 
 


Tjänstemän Kommundirektör, Caroline Smitmanis Smids  
Sekreterare, Lena Ryen-Laxton 


Övriga - 


2







SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 
3(3) 


Sammanträdesdatum 
2022-05-16 


 
  


Kommunstyrelsen   
 


 
 Utdrag bestyrks 
  


 


Ärendelista 
 


 § 58 Kommundirektören informerar 2022 
 § 59 Utskottsordföranden informerar 2022 
 § 60 Mål- och resultatrapport 2022, tertial 1 
 § 61 Utökning av verksamhetsområde VA Hjortnäs  Nystagattu -  LVAB 


211202  § 57 
 § 62 Utökning av VA-verksamhetsområde Hjulbäcksvägen 208 m fl Fornby 
 § 63 Policy föreningsbidrag Leksands kommun 
 § 64 Ansökan om stöd  för Himlaspelets 80-årsjubileum 
 § 65 Ansökan om bidrag till Folkmusikens Hus Stämmovecka 
 § 66 Riktlinjer för informationssäkerhet 
 § 67 Inbjudan till medfinansiering Leader 2023 - 2030 
 § 68 Bygdemedel 2022 
 § 69 Svar på motion om att utlysa klimatnödläge samt tillsätta en 


fullmäktigeberedning i frågan 
 § 70 Delgivning från JO handläggning av begäran om registerutdrag 
 § 71 Rapportering av ej verkställda beslut kvartal 1/2022 - särskilt boende 
 § 72 Rapportering av ej verkställda beslut kvartal 1/2022 - Individ- och 


familjeomsorgen (IFO) 
 § 73 Anmälan av fattade delegeringsbeslut 2022 
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§ 58 Dnr 2022/373 


Kommundirektören informerar 2022 


Beskrivning av ärendet 
Kommundirektör Caroline Smitmanis Smids informerar. 


• Kriget i Ukraina och det förändrade säkerhetsläget fortsätter att 
påverka kommunens arbete.  


• Arbetet med att ta fram förslag på mål och budget för 2023 och 
ändringsbudget för 2022 pågår. Ändringsbudgeten beslutas av 
kommunstyrelsen 14 juni och kommunfullmäktige 27 juni. 
Förvaltningens förslag till mål och budget 2023 skickas till politiken 
senast 1 juli. Slutligt underlag med investeringar och taxor kommer 
senast 1 oktober. 
 


• Preliminär ekonomisk prognosen per 30 april 2022 visar på ett 
underskott för verksamhetssektorerna men ett överskott på finansiella 
sektorn, vilket totalt sett pekar på ett prognosticerat överskott på 27 
miljoner. 
 


• En jubileumslunch med livesänd konsert från Tobetsu genomfördes 
den 23 april som en del av Leksand och Tobetsus 35- 
årsjubileumsfirande.  


• Leksands kommuns kulturpris 2021 har delats ut till Japansk 
Festivalförening. 


• Kommunsekreteraren har sagt upp sig och rekrytering pågår. 


• Rekrytering av förvaltningschef till nya gemensamma VIA- nämnden 
pågår.  


• Kommunens medarbetare bjuds på sommarmåltid. 


• Informationsmöte angående ärendet ”Enskilda vägar” har genomförts 
i Insjön och Tällberg.  


• Idag är verksamheterna inte påverkade av pandemin. Viss oro finns 
inom sociala sektorn för ökning av smittade under maj. 
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Kommunstyrelsens beslut 
1. Lägga informationen till handlingarna. 
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§ 59 Dnr 2022/374 


Utskottsordföranden informerar 2022 


Beskrivning av ärendet 
Tomas Bergsten (C), ordförande utbildningsutskottet, informerar. 


• Barn från Ukraina kan komma att börja i skolan till hösten. 


• LUPP-analys 2021 har presenterats för utbildningsutskottet av 
kommunsekreterare Johanna Modigh. 


• Hemvist för det kommunala aktivitetsansvaret är under utredning.  
Ett förslag finns. Fråga om samarbete ska ställas till Rättvik.  


• Arbetet med att få den nya paviljongen vid Sammilsdal på plats 
fortskrider. 


• Åtgärder i skolorna i Tällberg, Ullvi och Gärde som påbörjats med 
arbetsmiljömedel fortskrider. 


• På förra utskottet gavs information från gymnasiet, 
lärlingsutbildningen, gymnasiesärskolan samt om 
Stjernkvistutredningen om dimensioneringen av gymnasieskolan. 


• Nya läroplaner kommer till hösten. 
 
Kerstin Marits (M), vice ordförande i sociala utskottet informerar 


• Fixar-Malte-funktionen kommer att komma tillbaka. 


• Samverkan mellan kommun och region gällande god och nära vård 
har etablerats i form av att distriktsköterska, läkare och 
kommunsköterska nu vid behov kan åka hem till den som är sjuk 
istället för att den som är sjuk ska behöva åka till vårdcentralen.  


• I sommar behövs just nu 210 vikarier inom social sektor 


• Många utbildningar har kommit igång inom sektorn. 
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Sebastian Larsson (M) ordförande samhällsbyggnadsutskottet informerar. 


• Förslag till vatten- och fiskevårdsplan har kommit och är nu ute på 
samråd.  


• Ekonomisk prognos visar ett underskott för samhällsbyggnadssektorn 
på cirka en miljon. 


• Rekrytering pågår av näringslivschef och hållbarhetschef. 


• Detaljplan för containerterminalen har påbörjats av konsulter. 
Kommunen är granskare av denna. Studiebesök kommer att göras i 
Falköping. 


• Midsommarfirande kommer att ske vid hembygdsgårdarna och i 
Gropen. Näringsidkare kommer arrangera midsommarfester 
kvällstid. 


• Skadegörelser fortsätter vid Siljansvallen. 


• Byggnationer runt om i landet stannar av på grund av det höga 
kostnadsläget. 


Kommunstyrelsens beslut 
1. Lägga informationen till handlingarna. 
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§ 60 Dnr 2022/558 


Mål- och resultatrapport 2022, tertial 1 


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


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


Kommunstyrelsens beslut 
1. Lägga rapporten till handlingarna. 


Beslutet skickas till 
Tf sektorschef verksamhetsstöd, Ann-Charlotte Zackrisson 
Sektorschef samhällsutveckling, Åke Sjöberg 
Sektorschef sociala sektorn, Ulrika Gärdsback 
Sektorschef utbildningssektorn, Carin Fredlin 
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§ 61 Dnr 2021/1518 


Utökning av verksamhetsområde VA Hjortnäs  
Nystagattu -  LVAB 211202  § 57 


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


Sektorns/avdelningens bedömning 
DVAAB anhåller att LVAB föreslår till kommunfullmäktige om utökning av 
verksamhetsområdet för vatten och spillvatten, ej dagvatten, enligt bilagd 
kartskiss. 
Nu aktuella VA-anläggningsavgifter bedöms täcka de kostnader som uppstår 
för att anlägga servisledningar. 


Beslutsunderlag 
• Tjänsteutlåtande daterat 2021-10-29 inklusive bilaga 


• Protokollsutdrag LVAB 2021-12-02, § 57 Utökning av 
verksamhetsområde VA Hjortnäs Nystagattu 


• Yttrande miljö daterat 2022-01-27 


• Protokollsutdrag samhällsbyggnadsutskottet, 2022-04-21, § 67 


Kommunstyrelsens förslag till beslut i kommunfullmäktige 
1. Verksamhetsområdet för vatten och avlopp, ej dagvatten, bör utökas i 


enlighet med karta i bilaga 1. 


Beslutet skickas till 
Dala Vatten och Avfall AB, info@dvaab.se  
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§ 62 Dnr 2021/1519 


Utökning av VA-verksamhetsområde Hjulbäcksvägen 
208 m fl Fornby 


Beskrivning av ärendet 
Fastigheten Fornby 157:1, belägen inom aktuellt område är sedan 2008 
ansluten till kommunala vatten- och avloppsledningar enligt den tidigare 
Leksandsmodellen ”10 % - avtal”. I ovan nämnda avtal står inskrivet att VA-
verksamhetsområdet ska utökas när ledningarna är byggda och övertagna av 
LVAB. 
2009 anslöts även Fornby 77:1 till kommunalt vatten. 
Från fastigheten Fornby 58:1 har nu inkommit ansökan om VA-anslutning 
för befintlig byggnad och planerad tillbyggnad. 
Med beaktande av ovanstående, samt att även fastighetsägarna till Fornby 
164:1, har sagt sig vara intresserade av att ingå i VA-verksamhetsområde 
och att fastigheterna Fornby 51:2 och 150:1 är taxerade som ”småhusenhet, 
tomtmark”, föreslås att verksamhetsområdet för vatten och avlopp, ej 
dagvatten utökas. 
Förslaget till utökning av VA-verksamhetsområdet innebär att ytterligare 2 
obebyggda fastigheter, kan anslutas i framtiden. 


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


Beslutsunderlag 
• Tjänsteutlåtande daterat 2021-12-08 inklusive bilaga 


• Protokollsutdrag LVAB 2021-12-08 § 58 Utökning av 
verksamhetsområde VA Hjulbäcksvägen 208 m.fl. Fornby 


• Yttrande miljö daterat 2022-04-28 


• Protokollsutdrag samhällsbyggnadsutskottet, 2022-04-21, § 68 
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Kommunstyrelsens förslag till beslut i kommunfullmäktige 
1. Verksamhetsområdet för vatten och avlopp, ej dagvatten, bör utökas i 


enlighet med karta i bilaga 1. 


Beslutet skickas till 
Dala Vatten och Avfall AB  
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§ 63 Dnr 2022/264 


Policy föreningsbidrag Leksands kommun 


Beskrivning av ärendet 
2012 beslutades kommunfullmäktige om policy och riktlinjer för stöd till 
kommunens föreningar. Då tio år har gått sedan dessa antogs finns behov av 
att se över relevansen av policyn och säkerställa att den är i linje med övriga 
relevanta styrdokument.  
I november 2021 fastställdes en ny vision för Leksands kommun. Visionen 
redogör för vad som ska uppnås fram till år 2030 och anger riktningen för 
kommunens framtida arbete. Ett väl fungerande föreningsliv främjar det 
demokratiska samhället, erbjuder kommunens medborgare en meningsfull 
fritid samt bidrar till inkludering. En bredd av föreningar är positivt för 
kommunens invånare och besökare.  
Behovet av att se över stödet till kommunens föreningar och de bidrag 
kommunen ger har aktualiserats ytterligare i samband med genomförd 
revision som pekade på ett antal brister i nuvarande policy och riktlinjer samt 
rutiner, dokumentation och uppföljning av bidragen. Den nya policyn har 
tagit i beaktning de rekommendationer revisionen hade.  


Sektorns/avdelningens bedömning 
Nuvarande policy och riktlinjer för Leksands kommun behöver revideras och 
sektorn bedömer att de saker som behöver ändras och förtydligas är av sådan 
omfattande karaktär att en ny policy krävs.  
Policyn och riktlinjerna behöver tydligare vara separerade. De krav som 
ställs på föreningarna ska så långt det går vara lika för alla typer av 
föreningar och bidrag, smärre variationer kan förekomma. Detta kommer 
tydliggöras i riktlinjer som föreslås antas av allmänna utskottet. I första hand 
kommer ansökningsförfarandet ske via digital tjänst och samtliga föreningar 
ansöker inom samma ansökningsperiod. Policyn styr stödet till alla former 
av föreningar i Leksands kommun, oavsett inriktning på verksamheten.  
Syftet med policyn är att upprätthålla, bredda och förnya 
föreningsverksamheten i kommunen genom tydliga regler för beslutsstruktur 
samt genom att fastställa grundläggande kriterier för en enhetlig hantering av 
föreningsbidrag i Leksands kommun. Policyn skall gälla från och med 
verksamhetsåret 2023.  
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Beslutsunderlag 
• Tjänsteutlåtande daterat 2022-03-16 


• Förslag till policy föreningsbidrag Leksands kommun  


• Protokollsutdrag allmänna utskottet, 2022-04-19, § 46 


Kommunstyrelsens förslag till beslut i kommunfullmäktige 
1. Anta ”Policy för stöd till föreningar i Leksands kommun” i enlighet med 


förslaget, att gälla från 1 januari 2023. 
2. Nuvarande gällande ”Policy och riktlinjer för stöd till föreningar och 


organisationer” antagen av kommunstyrelsen 2012-11-12 § 176” upphör 
att gälla den 31 december 2022.  


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


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


Beslutet skickas till 
Fritidschef, Torkel Holst 
Kulturchef, Pär Ohlsson  
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§ 64 Dnr 2022/393 


Ansökan om stöd för Himlaspelets 80-årsjubileum 


Beskrivning av ärendet 
Ansökan från Föreningen Himlaspelet om bidrag till jubileumsfirande har 
inkommit till Leksands kommun.  
Föreningen Himlaspelet vill under vecka 27 utöver själva framförandet av 
Himlaspelet också anordna ett antal andra aktiviteter såsom 
kulturvandringar, bussturer i Himlaspelets spår, föreläsningar med mera. 
Syftet med de planerade aktiviteterna är att lyfta fram Himlaspelets budskap.  
Den totala budgeten är satt till 600 000 kronor varav 45 % beräknas täckas 
av biljettintäkter och resterande medel söks från samarbetspartners. Ansökan 
till Leksands kommun uppgår till 100 000 kronor.  


Sektorns/avdelningens bedömning 
Himlaspelet har varit en del av Leksands kulturarv och varumärke sedan 
1941. Det har stor betydelse för Leksands invånare, ”alla” vet vad 
Himlaspelet är och har på något sätt varit inblandade genom åren, antingen 
som medverkande eller publik.   
 
Det är viktigt att visa att ett jubileum som engagerar flera rikskända 
skådespelare också har stöd från kommunen. Jubileet skapar arbetstillfällen 
för många lokala kulturutövare. Merparten av den totala budgeten går 
tillbaka till Leksands kulturnäring.  
 
Jubileumsfirandet har potential att bli en markör för hur Himlaspelets väg 
framåt ska se ut, med mer fokus på budskapet och ett större engagemang i 
aktiviteter för barn och unga. 


Beslutsunderlag 
Ansökan om stöd - samarbetspartnerskap - för Himlaspelets 80-årsjubileum  
Tjänsteutlåtande daterat 2022-03-29 
Protokollsutdrag allmänna utskottet, 2022-04-19, § 47 


Kommunstyrelsens beslut 
1. Bevilja 60 000 kronor i bidrag 2022. 
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Beslutet skickas till 
Kommunstyrelsen 
Sektorchef samhällsutveckling, Åke Sjöberg  
Kulturchef, Pär Ohlsson 
Föreningen Himlaspelet 
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§ 65 Dnr 2022/382 


Ansökan om bidrag till Folkmusikens Hus 
Stämmovecka 


Beskrivning av ärendet 
Folkmusikens hus har inkommit med en ansökan till Leksands och Rättviks 
kommuner om ett bidrag för att genomföra en så kallad stämmovecka.  
Man ämnar under vecka 27 genomföra en rad olika aktiviteter med 
folkmusiken som utgångspunkt. Ambitionen är att erbjuda ett brett spektrum 
av musik och stilar. Man planerar stämmor, konserter, bystugedanser, kurser 
med mera.  


Sektorns/avdelningens bedömning 
Södra Siljansbygden är ett nationellt centrum för traditionsmusik men saknar 
sedan några år tillbaka en organiserad sommarsatsning. Bedömningen är att 
stämmoveckan har goda förutsättningar att lyckas med sina ambitioner och 
därmed bidra till besöksnäringen och den lokala handeln.  


Beslutsunderlag 
Ansökan daterad 2021-01-28 
Programförslag daterad 2022-03-04 
Tjänsteutlåtande daterat 2022-03-29 
Protokollsutdrag allmänna utskottet daterat 2022-04-19, § 48 


Kommunstyrelsens beslut 
1. Bevilja bidrag enligt ansökan med 100 000 kronor för 2022. 
2. Bidraget gäller under förutsättning att Rättviks kommun beviljar samma 


summa. 
3. Stämmoveckan ska utvärderas.  


Beslutet skickas till 
Kommunstyrelsen 
Folkmusikens hus, Per Gudmundsson 
Kulturchef, Pär Ohlsson 
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Sektorchef samhällsutveckling, Åke Sjöberg 
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§ 66 Dnr 2022/332 


Riktlinjer för informationssäkerhet 


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


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


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


Beslut 
1. Anta riktlinjer för informationssäkerhet i Leksands kommun.  


Beslutet skickas till 
Informationssäkerhetssamordnare Andrew Tutt-Wixner  
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§ 67 Dnr 2022/56 


Inbjudan till medfinansiering Leader 2023 - 2030 


Beskrivning av ärendet 
Leksands kommun tillsammans med Borlänge, Falun, Gagnef, Malung-
Sälen, Mora, Orsa, Rättvik, Vansbro och Älvdalens kommuner har sedan 
2016 ingått i Leader Dalälvarnas utvecklingsområde.  
 
Leksands kommuns andel av medfinansieringen i projektet har varit: 
- 2016–2022: 2 698 979 kronor uppdelat på 7 år, d.v.s. 385 568 kronor per år 
- 2023–2024: 724 100 kronor uppdelat på 2 år, dvs 362 050 kronor per år.   
  Beviljat KS 2021-06-16 § 74 
Sammanlagt har Leksands kommun genom tidigare beslut medfinansierat 
Dalarnas Utvecklingsområde med 3 423 079 kronor.  
Ett erbjudande finns nu att ingå i Leaderområde 2023–2030 för att stimulera 
utveckling av landsbygden i EU:s medlemsländer. Syftet med Leader är att 
utveckla idéer som främjar utveckling och skapar arbetstillfällen på 
landsbygden.  
 
En viktig del är kommunernas obligatoriska medfinansiering, genom den kan 
godkända projekt finansieras fullt ut, vilket underlättar för projektägare att 
kunna genomföra sina idéer.  
 
Förslaget till strategi bygger på Dalastrategin och befintliga planer inom 
varje kommun. Förslaget till övergripande vision lyder: ”En tilltalande 
landsbygd där samarbete lönar sig och nyfikenhet ska ge en hållbar tillväxt 
på djupet.” För att följa visionen och nå uppsatta mål föreslås att insatserna 
skall riktas till tre insatsområden 
1. Livsmiljöer och lokalt engagemang  
2. Digitalisering, infrastruktur och service  
3. Hållbart näringsliv och en livskraftig landsbygd 
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Sektorns/avdelningens bedömning 
Möjligheten att skapa tillväxt, utveckling och förnyelse genom samordnade 
insatser är bra. För att realisera enskilda projekt är finansieringen direkt 
avgörande om de ska bli verklighet eller inte. Genom DUO har sammantaget 
betydande belopp tillskapats för att finansiera olika projekt fördelade i de tio 
kommunerna. 
Med delaktighet, transparens, förankring, kommunikation och 
återrapportering föreslås en medfinansiering med 2 699 000 vilket motsvarar 
539 800 årligen under perioden 2025-2029. 


Beslutsunderlag 
Tjänsteutlåtande daterat 2022-03-30 
Bilaga 1. Erbjudande om deltagande i Leaderperiod 2023–2030 
Bilaga 2. Lokal utvecklingsstrategi för Dalälvarnas utvecklingsområde -   
Sammanfattning 
Protokollsutdrag allmänna utskottet, 2022-04-19, § 52 


Kommunstyrelsens förslag till beslut i kommunfullmäktige 
1. Att ingå i Leaderområdet 2023–2030 genom medlemskap och 


finansiering i den ideella föreningen (under förutsättning att övriga nio 
kommuner deltar). 


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


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


Beslutet skickas till 
Kommundirektör, Caroline Smitmanis Smids 
Sektorchef samhällsbyggnad, Åke Sjöberg 
Ekonomichef, Ann-Charlotte Zackrisson 
Näringslivschef, Per Strid 
Leksands representant i DUO Dalälvarna, Marika Sernfält, 
marika@mazeproduction.se 
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§ 68 Dnr 2022/357 


Bygdemedel 2022 


Beskrivning av ärendet 
Länsstyrelsens enhet för landsbygd och tillväxt delar ut bidraget 
Bygdemedel (vattenregleringsfonder). Detta bidrag kan sökas för att 
förbättra den allmänna livsmiljön för medborgarna i de kommuner som 
berörs av vattenregleringspåverkan i sjösystemet.  
Bidraget kan sökas av vem som helst men ska enligt en kommunal 
beredningsgrupp kunna relateras till vattenregleringsskador. Länsstyrelsen 
tar stor hänsyn till kommunens bedömning och utlåtande när de beslutar om 
utbetalning av medel.  
Det tillgängliga bidragsbeloppet för Leksands kommun 2022 gällande 
ansökningar av bygdemedel är 120 000 kronor.  


Sektorns/avdelningens bedömning 
Länsstyrelsen har tagit emot två ansökningar till Siljans- och 
Snesen/Flatensjöarnas regleringsfond för 2022. Båda ansökningarna kommer 
från Grytnäs by samfällighet.   
Den ena ansökan är på 75 000 kronor och kan relateras till 
vattenregleringsskador och den andra ansökan är på 37 000 kronor och kan 
relateras till tillgänglighetsperspektivet och är således en nytta för bygden.  


Beslutsunderlag 
- Tjänsteutlåtande daterat 2022-03-23 
- Ansökan 1 bygdemedel Grytnäs by samfällighet 
- Ansökan 2 bygdemedel Grytnäs by samfällighet 
- Protokollsutdrag allmänna utskottet, daterat 2022-04-19, § 55 


Kommunstyrelsens beslut 
1. Rekommendera Länsstyrelsen att tilldela Grytnäs by samfällighet 75 000 


kronor i bidrag avseende vattenreglering och 37 000 kronor i bidrag 
avseende tillgänglighetsanpassning.  
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Beslutet skickas till 
Länsstyrelsen Dalarna 
Grytnäs by 
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§ 69 Dnr 2021/1351 


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


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


Sektorns/avdelningens bedömning 
Vår planet befinner sig i ett allvarligt läge, precis som det konstateras i 
motionen. Klimatet förändras och Leksands kommun behöver ta sin del av 
ansvaret för att minska klimatavtrycken vi behöver också klimatanpassa vår 
kommun inför framtida extremväder så som värmeböljor och stora mängder 
nederbörd. 
I motionen föreslår Vänsterpartiet att kommunen ska utlysa klimatnödläge 
men de preciserar inte närmare vad det innebär och vilka konkreta 
handlingar ett sådant utlysande skulle medföra mer än en symbolisk 
handling. Klimatnödlägets innebörd är heller inte legalt definierad, ett 
utlysande skulle således kunna innebära att utrymme för olika tolkningar vad 
gäller ansvar och åtgärder uppstår. Det föreligger också en risk att 
förväntningar på kommunen skapas som ligger utanför dess kompetens och 
rådighet. 
Kommunen kan på ett långsiktigt, tydligt och konkret sätt arbeta för att 
minska den egna belastningen på klimatet samt främja invånares, företags 
och organisationers möjligheter att göra egna hållbara val. I dagsläget arbetar 
kommunen med klimatfrågorna i hela vår organisation bland annat har vi 
ställt om vår fordonsflotta till fossilfria drivmedel dels genom att investera i 
elbilar men inte minst genom att köra befintliga fordon på HVO istället för 
diesel. Tillsammans med Leksandsbostäder AB har vi genomfört ett stort 
energieffektiviseringsprojekt, projektet har lett till att värmeförbrukningen 
minskade med 23% och elförbrukningen minskade med 17% i de 
kommunala fastigheterna. 
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Vad gäller våra nybyggda fastigheter så investerar vi i solceller och andra 
miljövänliga och smarta lösningar som marknaden kan erbjuda för att 
reducera vår klimatpåverkan.  
Syftet med den av Vänsterpartiet föreslagna fullmäktigeberedningen är att ta 
fram en plan för åtgärder som Leksands kommun kan göra för att motverka 
klimatförändringarna. 
Det pågår redan ett omfattande arbete med kommunens kommande 
miljömål, ett arbete som har varit föremål för en informations- och 
workshopförmiddag den 24 januari 2021. Samtliga partier representerade i 
kommunfullmäktige var inbjudna att delta och genomförde det som delvis 
kan tolkas in i motionens andemening med en fullmäktigeberedning.  
 
Vi ser dock risker med att tillsätta en regelrätt fullmäktigeberedning som har 
till syfte att åstadkomma det som redan görs inom ramen för arbetet med nya 
kommunala miljömål. De nya målen kommer behandlas av kommunens 
politiker och så småningom antas i kommunfullmäktige. Ett tillsättande av 
en ny fullmäktigeberedning skulle försena och underminera det pågående 
arbetet. Vår bedömning är därför att fokus bör ligga på den befintliga 
process som pågår och inte skapa nya sidospår.  
 
Slutligen kan konstateras att kommunfullmäktige antagit en ny vision - 
vision 2030. Den nya visionens grund utgår från de tre 
hållbarhetsdimensionerna om social, ekonomisk och miljömässig hållbarhet. 
Med vision 2030 som grund kommer vi arbeta intensivt med 
hållbarhetsfrågorna i all vår verksamhet.  


Beslutsunderlag 
Motion från Vänsterpartiet, 2021-10-22 
Motionssvar, daterat 2022-04-12 
Protokollsutdrag allmänna utskottet, daterat 2022-04-19, § 56 
 
Yrkanden  
Inga Westlund (V) yrkar bifall till motionen.  
Sebastian Larsson (M) yrkar avslag till motionen. 
 
Propositionsordning 
Ordförande ställer Inga Vestlunds (V) yrkande om bifall mot Sebastian 
Larssons (M) yrkande om avslag och finner att kommunstyrelsen beslutar i 
enlighet med Sebastian Larssons (M) yrkande. 


Kommunstyrelsens förslag till beslut i kommunfullmäktige 
1. Avslå motionen 
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Beslutet skickas till 
Vänsterpartiet 
Administrativ service 
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§ 70 Dnr 2021/831 


Delgivning från JO handläggning av begäran om 
registerutdrag 


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


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


Beslutsunderlag 
Tjänsteutlåtande - Kritik mot kommunstyrelsen för handläggningen av en 
begäran om ett registerutdrag, daterat 2022-04-29 
Beslut från JO 2022-04-20. 


Kommunstyrelsens beslut 
1.Lägga ärendet till handlingarna. 


Beslutet skickas till 
Andrew Tutt-Wixner, Dataskyddsombud Leksands kommun 
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§ 71 Dnr 2022/421 


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


Beskrivning av ärendet 
Individnämnden ansvarar för utredning och beslut i ärenden som avser 
bistånd enligt 4 kapitlet 1 § socialtjänstlagen och insatser enligt 9 § LSS och 
har rapporteringsskyldighet till kommunfullmäktige enligt 16 kapitlet 6 h § 
socialtjänstlagen samt 28 § LSS.  
Rapporten ska avse de ärenden som utmynnat i ett gynnande beslut som inte 
verkställts inom tre månader. Rapporten ska även avse ärenden där 
verkställighet påbörjats men av någon anledning avbrutits och inte 
verkställts på nytt inom tre månader. 
Rapporten ska rapporteras kvartalsvis.  
För 1 kvartalet 2022 finns 6 ej verkställda beslut att rapportera.  
Ärende 1 – Kvinna 
Beslut: Socialtjänstlagen, Särskilt boende (Enligt 4 kapitlet 1 §) 
Datum för gynnande beslut: 2021-12-03 
Ärende 2 – Man 
Beslut: Socialtjänstlagen, Särskilt boende (Enligt 4 kapitlet 1 §) 
Datum för gynnande beslut: 2021-12-13 
Ärende 3 – Man 
Beslut: Socialtjänstlagen, Särskilt boende (Enligt 4 kapitlet 1 §) 
Datum för gynnande beslut: 2021-12-17 
Ärende 4 – Man 
Beslut: Socialtjänstlagen, Särskilt boende (Enligt 4 kapitlet 1 §) 
Datum för gynnande beslut: 2021-12-21 
Ärende 5 – Kvinna 
Beslut: Socialtjänstlagen, Särskilt boende (Enligt 4 kapitlet 1 §) 
Datum för gynnande beslut: 2021-12-27 
Ärende 6 – Kvinna 
Beslut: Socialtjänstlagen, Särskilt boende (Enligt 4 kapitlet 1 §) 
Datum för gynnande beslut: 2021-12-30 
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Beslutsunderlag 
Tjänsteutlåtande, daterat 2022-03-28 
Protokollsutdrag individnämnden, daterat 2022-04-05 § 59 


Kommunstyrelsens förslag till beslut i kommunfullmäktige 
1. Godkänna rapporteringen. 


Beslutet skickas till 
Socialchef, Ulrika Gärdsback 
Avdelningschef, chef Johan Karén 
Enhetschef,  Malin Hed 
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§ 72 Dnr 2022/423 


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


Beskrivning av ärendet 
Individnämnden ansvarar för utredning och beslut i ärenden som avser 
bistånd enligt 4 kapitlet 1 § socialtjänstlagen och insatser enligt 9 § LSS och 
har rapporteringsskyldighet till kommunfullmäktige enligt 16 kapitlet 6 h § 
socialtjänstlagen samt 28 § LSS.  
Rapporten ska avse de ärenden som utmynnat i ett gynnande beslut som inte 
verkställts inom tre månader. Rapporten ska även avse ärenden där 
verkställighet påbörjats men av någon anledning avbrutits och inte 
verkställts på nytt inom tre månader. 
Rapporten ska rapporteras kvartalsvis.  
För 1 kvartalet 2022 finns 2 ej verkställda beslut att rapportera.  
Ärende 1 – pojke 
Beslut: Socialtjänstlagen, kontaktperson (Enligt 4 kapitlet 1 § 
socialtjänstlagen) 
Datum för gynnande beslut: 2021-10-18 
Ärende 2 – flicka 
Beslut: Socialtjänstlagen, kontaktperson (Enligt 4 kapitlet 1 § 
socialtjänstlagen) 
Datum för gynnande beslut: 2021-10-18 


Beslutsunderlag 
Tjänsteutlåtande, daterat 2020-03-21 
Protokollsutdrag individnämnden 2022-04-05, § 56 


Kommunstyrelsens förslag till beslut i kommunfullmäktige 
1. Godkänna rapporteringen. 


Beslutet skickas till 
Socialchef,  Ulrika Gärdsback 
Avdelningschef, Katja Vestling 
Socialsekreterare, Gunilla Andersson 
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§ 73 Dnr 2022/9 


Anmälan av fattade delegeringsbeslut 2022 


Beskrivning av ärendet 


Kommunallagen föreskriver att en nämnd får uppdra åt ett utskott, åt en 
ledamot eller ersättare eller åt en anställd hos kommunen att besluta på 
nämndens vägnar i ett visst ärende eller viss grupp av ärenden. 
Beslut som fattas med ovanstående stöd ska återrapporteras till nämnden. 
Härmed återrapporteras följande delegeringsbeslut: 
 
Sektorn för samhällsutveckling 


Byggchef, byggnadsinspektör, bygglovhandläggare, miljö och 
handläggare bostadsanpassning 


• Delegeringsbeslut bostadsanpassning mars och april 2022 


• Delegeringsbeslut miljö mars och april 2022 


• Delegeringsbeslut bygglov mars och april 2022 
Trafikärenden 


• Delegeringsbeslut trafik mars och april 2022 
Näringsliv 


• Delegeringsbeslut köpekontrakt mars 2022 
Plan, mät och karta 


• Delegeringsbeslut rättidsprövning överklagan mars 2022 


• Delegeringsbeslut markingenjör april 2022 
Kultur 


• Delegeringsbeslut bidrag mars 2022 
Samhällsutveckling övrigt 


• Delegeringsbeslut servitutsavtal mars 2022 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 
2(2) 


Sammanträdesdatum 
2022-05-16 


 
  


Kommunstyrelsen   
 


 
 Utdrag bestyrks 
  


 


Utskotten 
• Delegeringsbeslut av socialutskottet enligt sammanträdesprotokoll 


daterat 2022-04-12 


• Delegeringsbeslut av samhällsbyggnadsutskottet enligt 
sammanträdesprotokoll 2022-03-24, sammanträdesprotokoll 2022-
03-24 omedelbart justerat samt sammanträdesprotokoll 2022-04-21.  


• Delegeringsbeslut av utbildningsutskottet enligt 
sammanträdesprotokoll  


Personalärenden 
• Personalärenden  


Beslutsunderlag 
1. Protokoll och listor. 


Kommunstyrelsens beslut 
1. Godkänna redovisning av de delegeringsbeslut som förtecknas i 


protokoll och listor per den 16 maj 2022. 


Beslutet skickas till 
Administrativ service  
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