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Närvarolista 
Beslutande 

Ledamöter Ulrika Liljeberg (C) (via länk) 
Sebastian Larsson (M) (via länk) 
Viktor Zakrisson (S) (via länk) 
Kenneth Dahlström (C) (via länk) 
Karin Byström (C) (via länk) 
Tomas Bergsten (C) (via länk) 
Karin Mikkonen (C) (via länk) 
Sara Shahryari (M) (via länk) 
Kerstin Marits (M) (via länk) 
Ingrid Rönnblad (S) (via länk) 
Inga Westlund (V) (via länk) 
Jimmy Karlsson (BP) (via länk) 
Anna-Lena Blomkvist (SD) (via länk) 

Tjänstgörande ersättare Per Wiman (KD) ers: Mikael Kyller (KD) (via länk) 
Yvonne Ineteg (V) ers: Jan-Olof Karlsson (S) (via länk) 

Övriga närvarande 

Ej tjänstgörande ersättare Aarno Magnusson (C) (via länk) 
Elisabet Ingels (C) (via länk) 
Björn Larsson (C) (via länk) 
PG Gregard (M) (via länk) 
Margareta Jobs (KD) (via länk) 
Andreas Ruuth (SD) (via länk) 

Tjänstemän Kommundirektör Caroline Smitmanis Smids (via länk) 
Kommunsekreterare Johanna Modigh (via länk) 
Sekreterare Lena Ryen-Laxton (via länk) 

Övriga 
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 § 120 Utskottsordförandena informerar 
 § 121 Delårsbokslut per den 31 augusti 2021 
 § 122 Avfallstaxa 2022 
 § 123 VA-taxa 2022 
 § 124 Taxor och avgifter sociala sektorn 2022 
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§ 119 Dnr DiaNr 

Kommundirektören informerar 

Beskrivning av ärendet 
- Förvaltningen har haft fokus på framtagande av underlag till budget

2022.
- Rådet för kommunanalys, RKA, genomför en övergripande

genomlysning av kommunens verksamhet inom utbildning samt stöd
och omsorg. Den beräknas vara klar inom 2 veckor.

- Kommunens chefer har deltagit i ledarforum med fokus på
utvecklingsfrågor samt verkställande av visionen. Föreläsare var
Johan Åkesson, forskare på Handelshögskolan i Göteborg med fokus
på offentliga chefers roll.

- Läget med anledning av pandemin är lugnt i kommunens verksamhet.
Vaccination av barn 12-15 år har genomförts. Från och med 1
november gäller nya rekommendationer om att stanna hemma vid
symptom samt testning. Socialstyrelsen framhåller vikten av att alla
inom vården och omsorgen säkerställer att arbetet bedrivs på ett
smittsäkert sätt och arbetar utifrån patientsäkerhets- och
kvalitetsperspektiv. Vaccination är den viktigaste åtgärden för att
förhindra smittspridning.

Kommunstyrelsens beslut 
1. Lägga informationen till handlingarna.
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§ 120 Dnr DiaNr 

Utskottsordförandena informerar 

Beskrivning av ärendet 
Ordföranden i utbildningsutskottet Tomas Bergsten (C) informerar om 
följande:  

- På senaste utbildningsutskottet behandlades lokalerna på Sammilsdal 
och framtida planer.  

- Gymnasiechefen och biträdande rektorer deltog på utskottet och 
redogjorde för kommande utmaningar och viljor. Detta ämne ska tas 
upp igen.  

- En genomgång av mål-resultatrapporten gjordes.  
- Nedansiljans lärcentrum har invigts.  
- Nästa möte med utbildningsutskottet är 15 november och kommer 

beröra lokalfrågor  
 
Ordföranden i sociala utskottet, Kenneth Dahlström (C), informerar om 
följande:  

- På sociala utskottet gavs information om ledarskapsutveckling samt 
kompetensutvecklingsplanerna för sociala sektorn. Några chefer har 
förmånen att delta i kommunens nya mentorsprogram. 

- Anneli Omsorg säljer/lämnar över sin verksamhet till den nya 
utföraren inom LOV, Allegio Omsorg AB, från och med 2021-11-01.  

- Utskottet informerades om hur flytten till det nya särskilda boendet 
Lyckavägen ska genomföras. 

- Alla inom särskilt boende SÄBO har fått sin tredje vaccinationsdos, 
regionen kallar nu alla i ordinärt boende samt de 85+. 

 
Ordföranden i utbildningsutskottet Sebastian Larsson (M) informerar om 
följande:  

- Det har varit samråd kring Åkerö brofäste och SWECO har gjort en 
antikvarisk bedömning av kulturmiljön. Bedömningen har arbetats in 
i detaljplanen.  
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- Bygglovet Storgärdet har överklagats till Mark-och 
miljööverdomstolen.  

- Digitalt samråd kring vattenkraftverk i Limån har genomförts.  
- Ett möte om en ny väg ner till Åhlbyn från Backhällorna har 

genomförts.  
- Arbetet med miljömålsarbetet pågår och planen är att det ska med i 

fullmäktige i februari.  
- Bygget av sporthallen flyter på bra. En ny slutkostnadsprognos visar 

att det kan bli något dyrare på grund av högre materialkostnader.  
- Vi ser ett ökat antal nybyggnadskartor. 
- Det har inkommit ett förslag om en hundpark. Lämpliga plats för 

hundrastgård är vid Siljansvallen.  
 

Kommunstyrelsens beslut  
1. Lägga informationen till handlingarna
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§ 121 Dnr 2021/1089 

Delårsbokslut per den 31 augusti 2021 

Beskrivning av ärendet 
I delårsbokslutet redovisar kommunen ett överskott på ca 35,4 mkr och 
koncernen ett överskott på 49,6 mkr. Delårsresultatet speglar inte fullt ut det 
prognostiserade årsresultatet då semesterlöneskulden ökar under hösten 
vilket belastar verksamheten löpande.  
Det prognostiserade helårsresultatet för kommunen är ett överskott på 19,6 
mkr vilket skulle innebära en resultatförbättring med ca 18,8 mkr jämfört 
med budget. Prognosen för koncernen är 27,9 mkr jämfört med budget på 
3,6 mkr. Det positiva resultatet är fortsatt delvis en effekt av pandemin då 
kommunen har lägre takt i planerad utveckling av verksamhet, längre 
rekryteringsprocesser samt att vikarier inte har tagits in vid kortare frånvaro.  
Även under 2021 har kommunen erhållit kompensation för 
sjuklönekostnader, dock inte på samma höga nivå som 2020.  Även 
skatteintäkterna är högre än budgeterat samtidigt som kommunen har erhållit 
flera mindre riktade statsbidrag.  
Fram till 31 augusti 2021 hade 47 % av kommunens totala investeringsram 
utnyttjats. För helåret ligger prognosen på 75 % av beviljad ram.  
Investeringstakten i kommunen har delvis påverkats genom att en del 
exploateringsprojekt inte kommit igång. Den nya sporthallen ligger delvis 
före tidsplan och kommer behöva utnyttja mer anslag i år.  
Den verksamhetsmässiga måluppfyllelsen bedöms vara hög vid årets slut för 
två mål och godkänd för sju. Ett av målen kommer inte nås under året. 
Kommunen förväntas nå tre av de fem finansiella målen. Målet om 
självfinansiering av investeringar nås inte mot bakgrund av de två större 
byggnationerna. Resultatmålet nås inte heller även om årets prognos är 
positiv på grund av det negativa resultatet 2018.  
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Beslutsunderlag 
Delårsrapport per den 2021-08-31 
Tjänsteutlåtande daterat 2021-10-15 
 

Kommunstyrelsens förslag till beslut i kommunfullmäktige 
1. Godkänna delårsrapporten. 
2. Bevilja tilläggsanslag för sporthallen med 18 mkr för 2021 och 

uppdrag åt förvaltningen att återkomma med en ny slutkostnads-
kalkyl i början på 2022.  

Kommunstyrelsens beslut 
1. Överlämna delårsbokslut per den 31 augusti 2021 till revisorerna för 

granskning. 

Beslutet skickas till 
Kommunfullmäktige  
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§ 122 Dnr 2021/1209 

Avfallstaxa 2022 

Beskrivning av ärendet 
Leksand Vatten AB föreslår kommunfullmäktige i Leksands kommun att 
anta avfallstaxa enligt nedan.  

1. Höjning av avfallstaxan med 5 % 

- Höjningen är en konsekvens av nya regeringsbeslut gällande 
hämtning och behandling av returpapper samt ökade 
kostnader för farligt avfall. Det är fortsatt ökade kostnader för 
behandling av brännbart restavfall samt brännbart grovavfall 
från ÅVC på grund av ändrade priser mot upphandlad 
förbränningsanläggning (till följd av skärpta utsläppskrav). 

- Höjning föreslås avseende fast avgift (avser behandling 
grovavfall, farligt avfall och returpapper).    

- Höjning föreslås avseende hämtningsavgifter endast för de 
tjänster i avfallstaxan som avser brännbart restavfall då de 
ökade kostnaderna i huvudsak avser förbränning.  

- Avgift för gemensamt hämtställe föreslås höjas för att bättre 
motsvara de kostnader som följer av ett gemensamt hämtställe 
bland annat då det inkommer större mängder hushållsavfall än 
vid enskild hämtning vilket ger ökade kostnader, därtill även 
skötsel och underhåll för dessa platser. Avgiften föreslås 
höjas både för brännbart restavfall samt för matavfall. 

- Hämtningsavgifter för hushåll som har lite restavfall/är 
duktiga på att källsortera höjs ej (var åttonde vecka och 
delning av kärl). 

 

2. I övrigt mindre redaktionella ändringar i förtydligande syfte. 

3. I övrigt oförändrad avfallstaxa.  

9



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 
2(2) 

Sammanträdesdatum 
2021-10-25 

 
  

Kommunstyrelsen   

 
 Utdrag bestyrks 
  

4. I övrigt oförändrad slamtaxa. 

Beslutsunderlag 
Utdrag ur Leksand Vatten AB:s styrelses sammanträdesprotokoll 2021-09-
27 
Tjänsteutlåtande Leksand Vatten AB, daterat 2021-09-16 
Bilaga - § 37 Avfallstaxa 2022 Leksand Vatten AB 
 

Kommunstyrelsens förslag till beslut i kommunfullmäktige 
1. Anta avfallstaxa för 2022, i enlighet med förslaget. 
2. Ny taxa gäller från 1 januari 2022 och ersätter tidigare taxa. 

 

Beslutet skickas till 
Kommunfullmäktige
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§ 123 Dnr 2021/1211 

VA-taxa 2022 

Beskrivning av ärendet 
Leksand Vatten AB rekommenderar kommunfullmäktige i Leksands 
kommun att anta följande förslag: 

1. Brukningsavgifterna höjs med 5 % och höjningen är en konsekvens 
av  

- ökade krav och kontroller på arbetsmiljö-, säkerhets och 
miljöområdet 

- ökade avskrivningskostnader till följd av investeringar 
(nyinvesteringar och reinvestering samt renovering) 
kostnadsökningar personalkostnader (lönerevision) 
kostnadsökningar på VA-material 

 

2. Anläggningsavgiften höjs med 10 % och höjningen är en konsekvens 
av   

- att anläggningsavgiften i dagsläget inte täcker 
utbyggnadskostnaden för VA-anslutning (sett till varje 
enskild fastighet). 

 

Beslutsunderlag 
Utdrag ur Leksand Vatten AB:s sammanträdesprotokoll, daterat 2021-09-16 
Tjänsteutlåtande, daterat 2021-09-16 
Förslag till taxa för vattentjänster 2022 
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Kommunstyrelsens förslag till beslut i kommunfullmäktige  
1. Anta taxa för allmänna vattentjänster (VA-taxa) för 2022, i enlighet 

med förslaget. 
2. Ny taxa gäller från 1 januari 2022 och ersätter tidigare taxa 

 

Beslutet skickas till 
Kommunfullmäktige 
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§ 124 Dnr 2021/1269 

Taxor och avgifter sociala sektorn 2022 

Beskrivning av ärendet 
En översyn har gjorts av avgiftsnivåer inom sociala sektorn.  

Sektorns/avdelningens bedömning 
Maxtaxan inom äldreomsorgen i Leksands kommun årligen regleras från 1 
januari i enlighet med vad som följer av förslag från regeringen. Den nya 
nivån för maxtaxan 2022 är ännu inte fastställd nationellt. 
Sektorn bedömer att måltidsavgifterna inte ska regleras då 
konsumentprisindex för 2021 är mindre än 0,4 procent för första halvåret. En 
höjning skulle inte få någon effekt. En ny översyn kommer att göras inför 
varje nytt år. 
Resor till och från dagverksamhet SoL och dagligverksamhet LSS höjs 
utifrån Dalatrafiks biljettkostnader. 
Hemtjänstavgift till kund är kopplat till årlig höjning av maxtaxan och där av 
bör även timkostnaden höjas, vilket inte har justerats sedan införandet av 
LOV 2011 och gäller endast ett fåtal kunder som inte kommer upp i 
maxtaxan vilket är cirka 5 timmar per månad. 
Ändrade avgiftsnivåer från 1 januari 2022 föreslås enligt nedan. 

 Avgift 2021 Förslag 2022 
Resor dagverksamhet för 
1-10 enkelresor per 
månad  

290 kr/mån 
 
350 kr/mån  

Resor dagverksamhet 
SoL/LSS fler än 10 
resor/månad motsvarar 
månadskort 

546 kr/mån 

 
557 kr/månad 
 

Personlarm/nödsändare  400 kr/månad 250 kr /månad 
Trygghetslarm 220 kr /månad 250 kr /månad 
Engångsavgift 
installation trygghetslarm  1000 kr 0 kr 

Maxtaxan inom 
äldreomsorgen 
 

2 125kr/månad 

 
Enligt det fastställda 
nationella belopp när detta 
beslutas i november 

Hemtjänstavgift för kund 380 kr / timme 445 kr /timme 
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Dagverksamhet  380 kr /månad 445 kr/månad 
Ledsagare / 
kontaktperson 380 kr / månad 445 kr / månad 

    

Beslutsunderlag 
Tjänsteutlåtande daterat 2021-09-24, reviderat 2021-10-22 
Utdrag ur sociala utskottets sammanträdesprotokoll daterat 2021-10-19, § 47  
 

Kommunstyrelsens förslag till beslut i kommunfullmäktige 
1. Anta ändrade avgiftsnivåer inom sociala sektorn, i enlighet med förslaget  
2. Fastställa maxtaxa inom äldreomsorgen inom Leksands kommun i 

enlighet med Socialstyrelsens rekommendationer för 2022 
3. Maxtaxan inom äldreomsorgen gäller från 1 januari 2022 och ersätter 

tidigare maxtaxa. 

Beslutet skickas till 

Kommunfullmäktige
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§ 125 Dnr 2021/1179 

Externa taxor kost och lokalvård 2022 

Beskrivning av ärendet 
En översyn har gjorts av taxor inom kosten och lokalvården. Taxorna 
relaterar enbart till extern debiteringen, exempelvis då föräldrar äter 
tillsammans med sina barn på skolan eller då lokalvården städar i fastigheter 
som inte ägs av kommunen men där kommunal verksamhet bedrivs.  

Sektorns/avdelningens bedömning 
Sektorn finner det motiverat att reglera taxorna utifrån årliga prishöjningar 
av kem, förbrukningsmaterial, livsmedel samt ökade personalkostnader. 
Senaste prishöjningen för lokalvård/timme var 2019 och kostens lunchpriser 
var 2018. 
Ändrade taxor från 1 januari 2022 föreslås enligt nedan. 

Typ av taxa  Pris 2021 Förslag på pris 2022 

Lokalvård/timme, (i 
priset ingår 
personalkostnad, 
förbrukningsmaterial, 
ställtid och ev. kem) 

281kr/timme 290kr/timme 

Skollunch 70kr 75kr 

Lunch, servicehus 75kr 80kr 

Lunch, servicehus. 
Helg 

90kr 95kr 

Lunch servicehus, 
Storhelg 

110kr 120kr 

Julbord 150kr 160kr 
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Beslutsunderlag 
Tjänsteutlåtande, daterat 2021-08-18 
Utdrag ur allmänna utskottets sammanträdesprotokoll, daterat 2021-10-11, 
§98 

Kommunstyrelsens förslag till beslut i kommunfullmäktige 
1. Anta taxa för kost och lokalvård 2022, i enlighet med förslaget. 
2. Ny taxa gäller från 1 januari 2022 och ersätter tidigare taxa. 

 

Beslutet skickas till 
Kommunfullmäktige 
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§ 126 Dnr 2021/691 

Mål och budget 2022-2024 

Beskrivning av ärendet 
Förvaltningens förslag till budgetramar för åren 2022-2024 tar sin 
utgångspunkt i beslutade ramar för 2021-2023 inklusive beslutade åtgärder 
och besparingar. Justeringar har gjorts för volymer inom utbildningssektorn 
och inom sociala sektorn. Budget har även lagts för kapitalkostnader, samt 
för lönerelaterade kostnader så som kommande löneökningar och pensioner.  
En god tillväxt av skatteintäkterna gör att ekonomin ser relativt ljus ut även 
2022 och prognosen för skatteintäkter har löpande justerats upp under året. 
Pandemin har påverkat flera verksamheter och det är ännu svårt att se de 
långsiktiga effekterna och hur kostnadsutvecklingen framåt kommer 
påverkas.  
För att klara kommunens fortsatta utvecklingsambitioner är det viktigt att 
kommunen har ett positivt resultat. Besparingar har lagts inom vissa 
verksamheter och ett fortsatt arbete med att analysera och följa 
kostnadsutvecklingen ska göras under 2022.  
Förvaltningens förslag på resultatmål är: 

 2022: + 19,5 mkr 

 2023: + 38,6 mkr  

 2024 + 47,9 mkr 
De föreslagna ramarna innebär att kommunen når målet om 2% överskott 
under planeringsperioden.  Resultatmål för 2023-2024 utgör en 
framskrivning av verksamheten och skatteunderlagsprognos från september 
2021 och befolkningsutfall till och med augusti 2021. 
Investeringarna föreslås uppgå till 144,5 mkr under 2022. Målet för 
självfinansieringsgrad föreslås sänkas till 75% under planeringsperioden. 
Under 2022 beräknas självfinansieringsgraden stanna på ca 50%. 
Med utgångspunkt i den kritik som revisorerna framfört i samband med 
granskningen av årsredovisningen 2020 vad gäller bedömningen om 
Leksands kommuns måluppfyllelse, samt att det pågår ett arbete med att 
formulera en ny vision för kommunen bedömer förvaltningen att det finns ett 
behov av en uppdaterad och förtydligad styrmodell. Leksands kommuns 
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styrmodell utgår i dag från mål-och resultatstyrning. Det saknas dock delar 
och definitioner som skulle behöva tillföras och tydliggöras för att modellen 
ska få större genomslagskraft och tydlighet i förvaltningen. Förvaltningen 
föreslår att Kommunfullmäktige i samband med beslut om budget 2022, ger 
förvaltningen i uppdrag att revidera kommunens styrmodell utifrån följande 
principer:  

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

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

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

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

 Styrmodellen ska även innefatta de kommunala bolagen. 

 Den nya modellen ska börja användas som planeringsunderlag från 
hösten 2021. 

Vid dagens sammanträde presenterar Alliansen (Centerpartiet, Moderaterna, 
Kristdemokraterna och Liberalerna) sitt förslag till budget 2022-2024. 

Alliansens bedömning   
Pandemin har tydligt visat att kommunens verksamhet är mycket viktig och 
efterfrågad. Vi ser i den nya visionen som siktar mot år 2030 att vi behöver 
skapa en mer socialt, ekonomiskt och miljömässigt hållbar kommun – både 
som organisation och som bygd. 
Den nya visionen adresserar bland annat de utmaningar som finns med fler 
barn/unga & äldre, med färre personer i arbetskraften och med bristen på 
viss kompetens. Vidare lyfts i visionen vikten av att erbjuda en mycket god 
utbildning och omsorg, ha en bra integration samt att vara en trygg kommun. 
Vi delar i stort förvaltningens förslag till budget som ger en god ekonomisk 
sits för kommande år. Under budgetperioden kommer omslutningen att 
överstiga 1 miljard kr per år och av dessa medel går årligen ca 350 miljoner 
kr vardera till utbildningssektorn och socialsektorn. Sektorn för 
verksamhetsstöd omsätter drygt 100 miljoner kr och sektorn för 
samhällsutveckling ca 60 miljoner kr. Med dessa ekonomiska och personella 
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resurser står vi relativt väl rustade för en fortsatt utveckling av vår kommun. 
Under de gångna åren med den pågående pandemin har vi på ett 
imponerande sett nya arbetssätt och metoder snabbt implementeras inom 
både politik och förvaltning. 
De justeringar som Alliansen föreslår är ett återinförande av kulturbidragen 
med 250 tkr/år för hela planperioden och ett nytt stöd till lokala föreningar 
som arbetar med barn och unga med 150 tkr för år 2022. Förslaget är att 
kommunstyrelsen får i uppdrag att närmare fatta beslut om regelverk och 
formalia avseende dessa kultur- och föreningsstöd.  
Vidare föreslås mot bakgrund av Coronakommissionens rapport och vår 
egen medarbetarundersökning, där vikten av en god arbetsmiljö och ett gott 
ledarskap lyfts, att 2 miljoner kr/år anslås till kommundirektörens förfogande 
för perioden 2022-2023. Detta för att utveckla både organisation och 
arbetssätt/metoder för styrning och ledning av hela förvaltningen och alla 
medarbetare. 
Avseende investeringarna är de stora posterna färdigställandet av sporthallen 
och Lyckavägens särskilda boende, nytt kök på Edshult särskilda boende 
samt för exploateringar av nya bostadsområden. Det finns även mer medel 
avsatta för satsningar på vägar, vägförbättringar, vägbelysning och gång- och 
cykelvägar. Det finns även satsningar på både arbetsmiljö och fortsatt 
digitalisering.  
 
I övrigt hänvisas till förvaltningens förslag.  
  

Beslutsunderlag 
Tjänsteutlåtande ekonomiska ramar 2022-2024 
Förvaltningens förslag till Mål och Budget 2022-2024 inklusive 
investeringsbudget 
Alliansens förslag till Mål och budget 2022-2024, daterat 2021-10-25 
 

Yrkanden  
Ulrika Liljeberg (C) yrkar bifall till Alliansens förslag till budget 2022-2024. 
Viktor Zakrisson (S), Anna-Lena Blomkvist (SD) och Jimmy Karlsson (BP) 
yrkar bifall till beslutspunkt 1.  
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Kommunstyrelsens förslag till beslut i kommunfullmäktige 
1. Fastställa skattesatsen för Leksands kommun 2022 till 21,82 kr per 

skattekrona. 
2. Anta förvaltningens förslag till verksamhetsmässiga och finansiella 

mål och ramar för budget 2022–2024 samt investeringsbudget 2022–
2025, med de förändringar som angetts ovan. 

3. Uppdra till förvaltningen att se över kommunens styrmodell i 
enlighet med förslaget till inriktning och återkomma med information 
och underlag för erforderliga beslut i syfte att skapa en mer långsiktig 
styrning med en tydlig process även för planering och uppföljning.  
 

Deltar inte i beslutet  
Viktor Zakrisson (S) deltar inte i beslutspunkt 2. 
Anna-Lena Blomkvist (SD) deltar inte i beslutspunkt 2.  
Jimmy Karlsson (BP) deltar inte i beslutspunkt 2 och 3. 
Ingrid Rönnblad (S) deltar inte i beslutspunkt 2.  
Inga Westlund (V) och Yvonne Ineteg (V) deltar inte i punkt 1, 2 och 3. 
 

Beslutet skickas till 
Kommunfullmäktige 
Kommundirektör Caroline Smitmanis Smids  
Ekonomichef Lotta Zackrisson 
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§ 127 Dnr 2016/625 

Ny- och ombyggnation av Tibble särskilda boende 

Beskrivning av ärendet 
Bakgrund  
Kommunstyrelsen beslutade att det nya särskilda boendet ska byggas vid 
Tibble. Som beslutsunderlag fanns rapporten Framtidens särskilda boende 
2017-11-08.  
Vid kommunfullmäktige 2019-11-25 beslutades att godkänna den beräknade 
produktionskostnaden om cirka 182 mnkr.  
Prognoserna visar att tillträde till nya Tibble, Lyckavägens särskilda boende, 
kommer att ske enligt plan från 1 december 2021 och därefter påbörjas 
anpassningarna av Hus C.  
Tillsammans med Leksandsbostäder utreds att nyttja det s.k. Gamla Tibble, 
hus A och B. I september 2021 presenteras en första kalkyl för 
verksamhetsanpassningarna av hus A och B och ett underlag för beslut tas 
fram om att flytta verksamheterna från Limsjögården under 2022. 
Anpassningskostnaderna beräknas inte överstiga 48 mnkr exkl moms. 
 
Utredning 
Avsikten när Gamla Tibble skulle tomställas efter kommunens 
verksamhetsflytt var att kommunen skulle köpa en del (Hus C) av den äldre 
Tibblebyggnaden av Leksandsbostäder efter att kommunen investerat och 
gjort klart anpassningarna en bit in i 2022. Kostnad för detta inkluderas i den 
totala budgeten för nyproduktionen. 
 
När verksamheten i september 2021 föreslår att flytta korttidsboende, 
dagverksamhet, HSR och hemtjänst till gamla Tibble så blir påföljden att 
kommunen kvarstår som hyresgäst i hela fastigheten. I Leksands kommun 
finns idag fem särskilda boenden med service och omvårdnad dygnet runt: 
Björkbacken, Edshultsgården, Limsjögården, Solhem och Tibble. De är alla 
inhyrda av andra fastighetsägare. Samtliga ägs av Leksandsbostäder bortsett 
från Limsjögården som ägs av SBB. 
 
Då det i dagsläget finns olika ägandeförhållanden av verksamhetslokaler så 
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har utredningen förutsättningslöst analyserat de olika möjligheter som finns 
kring Tibble. Utredningen har belyst momspåverkan, skatteeffekter, 
värdeförändringar, hyresrelationer och investeringsutrymmen och resulterat i 
fem alternativ som presenteras nedan. 
 
2.1 Fem alternativ gällande ägande och inhyrning 
LK = Leksands kommun LBAB= Leksandsbostäder 
 
Alternativ 1:  LK äger nyproduktionen. 

LK köper hus C samt lämnar hus A och B. 
Lokalisering av verksamheterna som kvarstår i Limsjögården saknas. 

Alternativ 2:  LK äger nyproduktionen. 
LK köper hus C samt hus A och B. 
LK lämnar Limsjögården. 

Alternativ 3: LK säljer nyproduktionen till LBAB. 
LBAB hyr ut nyproduktionen samt hus A-C till LK 
LK lämnar Limsjögården. 

Alternativ 4: LK äger nyproduktionen.  
LBAB hyr ut hus C och kommunen står för investeringen.  
LBAB hyr ut hus A och B men kommunen investerar i 
verksamhetsanpassningarna. 
LK lämnar Limsjögården. 

Alternativ 5: LK äger nyproduktionen.  
LBAB hyr ut hus C och kommunen står för investeringen.  
LBAB hyr ut renoverade lokaler i hus A och B, dvs investerar i 
verksamhetsanpassningarna. 
LK lämnar Limsjögården. 

Sektorns/avdelningens bedömning 
Alternativ 5 ger störst handlingsutrymme och säkerställer samtidigt att 
verksamheterna har lokaler under 2022 som är långsiktigt anpassade efter 
verksamheternas behov för en bra permanent lokalisering.  
 
Leksands kommun hyr Limsjögården av SBB/Region Dalarna. Denna 
hyresvärd har kommit med bra hyresavtalsförslag där kommunen kan göra 
etappvis avflyttning under 2022 i takt med att Gamla Tibble 
verksamhetsanpassas. Investeringen om maximalt 48 miljoner kronor som 
belastar Leksandsbostäder kommer hanteras via ett nytt längre hyresavtal 
och läggas på hyran.  
Alternativ 5 ovan ger även möjlighet att framöver analysera ägandet av 
kommunens särskilda boenden ytterligare. 
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Beslutsunderlag 
Tjänsteutlåtande om och nybyggnation Tibble 2016 625 
Utdrag ut allmänna utskottets sammanträdesprotokoll, daterat 2021-10-11, § 
103 

Yrkanden  
Viktor Zakrisson (S) yrkar bifall till förslaget.  

Kommunstyrelsens beslut 
1. Leksands kommun äger fortsatt nyproduktionen samt investerar i hus 

C vilket kvarstår i Leksandsbostäder. 
2. Leksandsbostäder hyr fortsatt ut hus A och B till Leksands kommun 

samt verksamhetsanpassar dessa under förutsättning att sociala 
sektorn beslutar att flytta verksamheter från Limsjögården. 

Beslutet skickas till 
Sektorchef Ulrika Gärdsback 
Sektorchef Åke Sjöberg 
Processledare Nina Lehtonen 
Fastighetsstrateg Veronica Lindberg Lekare 
Leksandsbostäders VD Anders Eklund 
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§ 128 Dnr 2021/1278 

Verksamhetsflytt från Limsjögården till Tibble 

Beskrivning av ärendet 
Hyreskontraktet på Limsjögården löpte ut mars 2021 och skapade behov av ny 
lokalisering för hemtjänsten, hälso- sjukvård och rehabenheten (HSR-enheten), 
korttidsenheten samt administration. 

Tillsammans med Leksandsbostäder AB sker en fortsatt utredning av om 
verksamheterna kan inrymmas i de delar av så kallade Gamla Tibble. Kalkyler och 
ett inplaceringstest visar att lokalerna som kommunen lämnar när Lyckavägens 
särskilda boende är klart bli funktionella för verksamheterna. 

Dagverksamheten för dementa är tänkt att vara kvar i Tibble om än i annan lokal 
med egen entré och egen trädgård. 

Många äldre har behov av flera insatser, medan andra inte har regelbundna insatser. 
Ofrivillig ensamhet skapar otrygghet och sämre välbefinnande och för att i 
möjligaste mån upptäcka och förhindra den typen av icke välmående, är samverkan 
mellan sektorns alla enheter av stor betydelse. Med anledning av att sektorn vill 
samla verksamheten till en och samma lokalisering behöver det ske i en fastighet 
med ytmässiga förutsättningar inom och utomhus. I Tibble finns plats för 
korttidsboende i befintligt hus, dagverksamhet, HSR och hemtjänst, 
parkeringsplatser i tillräcklig omfattning, källare med yta för nödvändiga förråd och 
andra gemensamma lokaler samt möjlighet till trivsam utemiljö med trädgård.  

Ytterligare fördelar följande:   

 
Kommunens fördelar består bland annat av samordningsvinster i form av: 

 tidsbesparingar genom närhet till varandra, samarbete och snabb 
informationsöverföring angående nya och förändrade insatser hos 
befintliga och nya brukare.  

 lokalbesparingar då flera ytor kan samnyttjas. 
 samla kompetens och stöd på samma plats, exempelvis demenssköterska, 

medicinskt ansvarig sköterska och medicinskt ansvarig rehabilitering. 

 
 

 

 

Fördelarna för den äldre/brukaren handlar framför allt om: 
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 ökad trygghet och tydlighet då alla förebyggande insatser är samlade och 
utgår från samma plats. 

 kontinuitet och igenkänning genom hela vårdkedjan. 
 
 

Sektorns/avdelningens bedömning 
En samlad lokalisation av korttidsboendet, hemtjänst, HSR-enheten, 
dagverksamhet för dementa skapar hög kvalitet på samtliga tjänster som kan 
samverka härifrån, vilket leder till att icke välmående eller övriga behov hos 
omsorgstagare i möjligaste mån upptäcks och förhindras. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteutlåtande, daterat 2021-10-09 

Yrkanden  
Viktor Zakrisson (S) yrkar bifall till förslaget.  

Kommunstyrelsens beslut  
1. Godkänna verksamhetsflytt av hemtjänsten, HSR-enheten, 

korttidsenheten samt administration från Limsjögården till Gamla Tibble. 

Beslutet skickas till 
Socialchef, Ulrika Gärdsback  
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§ 129 Dnr DiaNr 

Kommunstyrelsens ordförande informerar 

Beskrivning av ärendet 
- Beslut om översyn av den gemensamma vuxenutbildningsnämnden 

Leksand-Rättvik blev framflyttat till kommunfullmäktige i november 
men det ska inte påverka tidsplanen.  

- Storgärdet inväntar byggstart i och med en ny överklagan.  
- Möte har genomförts med Dalarnas kommunförbund för samsyn 

kring besöksnäringen samt regionalt kollektivtrafikavtal.  
- Avtackning av Tomoku Hus AB nuvarande VD och välkomnande av 

ny VD har ägt rum. 
- I november kommer det genomföras Handikappråd, samråd med 

kommunbygderådet samt ägarråd Dala Vatten och Avfall.   

Kommunstyrelsens beslut 
1. Lägga informationen till handlingarna. 
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