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Närvarolista
Beslutande

Ledamöter Ulrika Liljeberg (C), ordf.
Sebastian Larsson (M)
Viktor Zakrisson (S)
Kenneth Dahlström (C)
Karin Byström (C)
Tomas Bergsten (C)
Karin Mikkonen (C)
Kerstin Marits (M)
Kia Rolands (KD)
Inga Westlund (V)

Tjänstgörande ersättare Mats Stenmark (M) ers: Sara Shahryari (M)
Kent Dahlquist (S) ers: Ingrid Rönnblad (S)
Erik Varghans (S) ers: Jan-Olof Karlsson (S)
Åke Arnesson (BP) ers: Gunnar Fälldin (BP)
Håkan Blomkvist (SD) ers: Anna-Lena Blomkvist (SD)

Övriga närvarande

Ej tjänstgörande ersättare Aarno Magnusson (C)
Elisabet Ingels (C)
Rune Bröms (C)
Kerstin Englund (C)
PG Gregard (M)
Margareta Jobs (KD)
Lena Bröms Burman (V)
Björn Larsson (C)

Tjänstemän Kommundirektör Göran Wigert
Kommunsekreterare Björn Arrias
IT-chef Jonas Runefeldt, § 7
Stadsarkitekt Anna Ograhn, § 8
Exploateringsansvarig Per Strid, § 8
Plan- och kartchef Malin Bengtsson, § 8
Trafikingenjör Lars Lindblom, § 12
Trafikhandläggare Ingrid Andrén, § 12

Övriga -
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Ärendelista

§ 1 Fastställande av dagordning
§ 2 Kommundirektören informerar
§ 3 Utskottsordförandena informerar
§ 4 Återrapportering avseende hantering av fullmäktiges beslut om budget 

2020-2022
§ 5 Miljöpolicy och miljömål för Leksands kommun
§ 6 Grafisk profil och kommunikationspolicy för Leksands kommun
§ 7 Samverkansavtal för e-tjänstesamverkan i Dalarna
§ 8 Hållbarhetsprogram för nytt bostadsområde norr om Käringberget
§ 9 Ändring av del av detaljplan för Limhagen (Norra delen) L 386
§ 10 Utbetalning av kommunalt partistöd 2020
§ 11 Samverkansavtal vård- och omsorgscollege 2019-2022
§ 12 De enskilda vägarna i Leksands kommun - Klassificering av vägtyper
§ 13 Avsägelser och fyllnadsval
§ 14 Anmälan av fattade delegationsbeslut
§ 15 Kommunstyrelsens ordförande informerar
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§ 1  

Fastställande av dagordning

Beskrivning av ärendet
Ordföranden meddelar att ärendena Miljöting 2020 samt De enskilda 
vägarna i Leksands kommun – Avtal med vägsamfälligheterna om skötseln 
utgår från dagordningen.

Kommunstyrelsens beslut
1. Fastställa dagordningen i enlighet med kallelsen, med ändringen att 

ärendena Miljöting 2020 samt De enskilda vägarna i Leksands kommun – 
Avtal med vägsamfälligheterna om skötseln utgår.
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§ 2

Kommundirektören informerar

Beskrivning av ärendet
Kommundirektör Göran Wigert informerar om bland annat följande:
- Huvudfokus är ekonomin med verkställigheten av fullmäktiges beslut om 

budget 2020-2022. Förhoppningen är även att ett preliminärt resultat för 
2019 kan delges fullmäktige vid sammanträdet den 17 februari 2020.

- Måndagen den 3 februari 2020 börjar den nya ekonomichefen, 
Anne-Charlotte Zackrisson.

Kommunstyrelsens beslut
1. Lägga informationen till handlingarna.
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§ 3

Utskottsordförandena informerar

Beskrivning av ärendet
Ordföranden i utskottet för samhällsbyggnad, Sebastian Larsson (M), 
informerar om bland annat följande:
- Det är fortsatt många byggärenden i kommunen, ca 440 för 2019.
- Arbetet med att förbereda byggnationen av ny sporthall pågår enligt 

plan.
- Rivning och sanering av området vid södra brofästet, Åkerö, pågår 

enligt plan.
- En ny detaljplan för Torget är på samråd. Syftet med planen är att 

möjliggöra nybyggnation av restaurangbyggnad vid norra delen av 
Torget.

Ordföranden i utskottet för lärande och stöd, Tomas Bergsten (C), informerar 
om bland annat följande:
- Statusuppdatering avseende sammanslagningen av högstadierna. 
- Rapportering avseende anmälningar om kränkande behandling.
- Framtidsplan för förskolan.
- Utskottets kommande besök från kostenheten.

Ordföranden i utskottet för vård och omsorg, Kenneth Dahlström (C), 
informerar om bland annat följande:
- Statusuppdatering avseende projektet Heltid som norm.
- Det är aktuellt med en förlängning av avtalet med Limsjögården 

över 2021.
- Personalärenden.

Kommunstyrelsens beslut
1. Lägga informationen till handlingarna.
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§ 4 Dnr 2019/258

Återrapportering avseende hantering av fullmäktiges 
beslut om budget 2020-2022

Beskrivning av ärendet
I fullmäktiges beslut om budget 2020-22, KF 2019-10-14, § 64, finns bl.a. 
63 punkter med effektiviserings- och besparingsåtgärder. 
Samtliga sektorer arbetar löpande med att förbereda eller verkställa åtgärder 
i enlighet med fullmäktiges beslut. Avstämning görs varje vecka vid 
tjänstemannaledningens möten. 
Vid dagens sammanträde för kommunstyrelsen ger kommundirektör Göran 
Wigert en nulägesbeskrivning för samtliga 63 punkter.
Återrapportering kommer även fortsättningsvis att göras sektorsvis till 
utskotten samt för hela förvaltningen till kommande sammanträden för 
kommunstyrelsen.

Beslutsunderlag
Utdrag ur allmänna utskottets sammanträdesprotokoll, daterat 2020-01-20, 
§ 2
Tjänsteutlåtande, daterat 2020-01-27
Lista med status och vidtagna åtgärder per 2020-01-27

Kommunstyrelsens beslut
1. Godkänna rapporteringen.

Beslutet skickas till
Kommundirektör Göran Wigert
Utredare Lotta Arnesson
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§ 5 Dnr 2019/1017

Miljöpolicy och miljömål för Leksands kommun

Beskrivning av ärendet
I mars 2011 antog kommunstyrelsen en miljöpolicy och i november 2012 
antogs de lokala miljömålen som visar hur kommunen ska bidra till en 
hållbar utveckling. 
Målen består av tre delar - en energi- och klimatplan, en miljöplan och en 
naturvårdsplan. I miljömålen finns både åtgärder som ska utföras i den 
kommunala verksamheten och åtgärder som ska rikta sig till kommunens 
hela geografiska område. Åtgärderna ska utföras under tiden 2012-2020.
Förvaltningen mottog vid sammanträdet den 24 september 2019, § 103, ett 
utredningsuppdrag avseende nya miljömål.

Sektorns bedömning
Samhällsbyggnadssektorn föreslår att:
- Naturvårdsplanen utvärderas och uppdateras under 2020. Klardatum 

december med delavstämning vid halvårsskiftet. Ansvarig för detta 
arbete är Åsa Rydell, strategisk planering.

- Miljöplanen utvärderas och uppdateras under 2020. Klardatum december 
2020 med delavstämning vid halvårsskiftet. Ansvarig avdelning är miljö.

- Energi- och klimatplanen utvärderas och uppdateras under 2020. 
Klardatum december 2020 med delavstämning vid halvårsskiftet. 
Ansvarig avdelning är strategisk planering. 

- En kartläggning av inköp av onödiga engångsartiklar görs under våren 
2020 tillsammans med relevanta och genomförbara åtgärder. Klardatum 
30 juni. Ansvarig avdelning är inköpsenheten.   

- En informationsinsats för införande av relevant källsortering görs 
november 2019-januari 2021. För varje arbetsplats kommer en 
avstämning att göras som ser över eventuella brister i systemet och ger 
förslag på förbättring. Klardatum januari 2021.

- En nulägesrapport för folkhälsa i Leksands kommun, inklusive förslag 
till prioriterade områden, görs under våren 2020. Klardatum 30 juni. 
Ansvarig för detta arbete är Lena Ryen Laxton. 
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- En intern arbetsgrupp för hållbar utveckling skapas med uppdrag att på 
ett strategiskt plan stötta de olika processerna och avdelningarna i arbetet 
inom deras specifika områden. I gruppen ingår Åke Sjöberg (sektorschef 
samhällsutveckling), Anna Tägtström Visconti (hållbarhetsstrateg), Åsa 
Rydell (kommunekolog), Johan Lundin (upphandlare), Annika Mårs 
(miljöinspektör), Lena Ryen (folkhälsoplanerare), Ann Lendahl 
(projektledare barnkonventionen) samt eventuellt en representant från 
sektorn lärande och stöd. Styrgrupp för hållbarhetsgruppen blir 
kommunstyrelsens allmänna utskott. 

- Under arbetets gång sker kontakt och dialog med externa, lokala 
referensgrupper för ungdomar och näringsliv samt byarna via 
kommunbygderådet. I dagsläget finns ingen upparbetad referensgrupp 
för ungdomar och för näringsliv.

Samlat blir naturvårdsplanen, energi- och klimatplanen samt miljöplanen 
Leksands kommuns miljömål.

Beslutsunderlag
Utdrag ur allmänna utskottets sammanträdesprotokoll, daterat 2020-01-20, 
§ 11
Tjänsteutlåtande daterat 2019-11-27
Miljöplan 2012-2020
Energi- och klimatplan 2012-2020
Naturvårdsplan 2012-2020

Yrkanden
Ulrika Liljeberg (C) yrkar enligt följande:
1. Ge förvaltningen i uppdrag att utvärdera de nu gällande miljömålen samt 

ta fram förslag på inriktning och ambitionsnivå för nya miljömål för 
beslut kring detta i kommunstyrelsen under våren 2020.

2. Ge förvaltningen i uppdrag att under 2020 inom kommunens alla 
verksamheter införa relevant källsortering samt sluta använda onödiga 
engångsartiklar.  

3. I övrigt arbeta vidare i enlighet med förvaltningens tjänsteutlåtande.
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Kommunstyrelsens beslut
1. Ge förvaltningen i uppdrag att utvärdera de nu gällande miljömålen samt 

ta fram förslag på inriktning och ambitionsnivå för nya miljömål för 
beslut kring detta i kommunstyrelsen under våren 2020.

2. Ge förvaltningen i uppdrag att under 2020 inom kommunens alla 
verksamheter införa relevant källsortering samt sluta använda onödiga 
engångsartiklar.  

3. I övrigt arbeta vidare i enlighet med förvaltningens tjänsteutlåtande.

Beslutet skickas till
Sektorschef Åke Sjöberg
Hållbarhetsstrateg Anna Tägtström Visconti 
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§ 6 Dnr 2019/1016

Grafisk profil och kommunikationspolicy för Leksands 
kommun

Beskrivning av ärendet
Leksands kommun har en av kommunfullmäktige år 2012 antagen 
kommunikationspolicy samt en av kommunfullmäktige år 2013 antagen 
grafisk profil. Kommunikationspolicyn och den grafiska profilen är 
tillsammans viktiga dokument för att skapa effektivitet och enhetlighet i 
kommunikationsinsatserna och är en viktig del i arbetet med att stärka 
kommunens varumärke. 
Sedan antagandet av dessa dokument har framväxten av elektroniska 
kommunikativa möjligheter ökat och det har även påverkat användandet av 
kommunikativa kanaler. 
Kommunikationsavdelningen har av förvaltningen fått i uppdrag att 
uppdatera nu gällande grafiska profil och kommunikationspolicy, där en 
lägesrapport om arbetet med uppdraget ska redovisas till kommunstyrelsen.

Sektorns/avdelningens bedömning
Kommunikationspolicyn är ett styrdokument som gäller för alla Leksands 
kommuns medarbetare. Här finns de grunder som kommunens 
kommunikationsarbete bygger på. Policyn visar hur kommunen bäst 
planerar, genomför och utvecklar vår kommunikation. 
Kommunikationsavdelningen har påbörjat revidering av policyn. Fokus är att 
dokumentet ska vara hållbart över tid och anpassat på ett sätt så att alla kan 
ta till sig av informationen.
I kommunikationspolicyn och dess underliggande bilagor kommer 
kommunikationsavdelningen även tydliggöra ansvarsfördelningen avseende 
kommunikation samt de riktlinjer som varje avdelning behöver förhålla sig 
till avseende användandet av digitala kanaler.
Ett viktigt syfte med kommunens grafiska profil är att kommunens 
kommunikation ska bli enhetlig och lätt att känna igen. Avdelningen har 
identifierat svårigheter för medarbetarna att följa de riktlinjer som gäller i 
enlighet med policyn. Typsnitten som ingår i profilen i dag finns inte 
tillgängliga för alla system som kommunen arbetar med idag och det ger ett 
spretigt intryck. 
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Därför kommer en extern konsult tas in med uppdrag att se över typografin och 
förenkla, digitalisera och modernisera mallarna med målet att det ska vara lätt 
för alla anställda att göra rätt.

Logotyp och färgkod är starka igenkänningsfaktorer för Leksands kommun och 
kvarstår därför i enlighet med grafisk profil antagen 2013.

För att säkerställa att kommunikationspolicyn och den grafiska profilen 
efterlevs av organisationen kommer avdelningen lägga stor vikt på 
implementeringen. Ett steg i detta är att ta fram en digital utbildning där 
medarbetare och chefer lär sig förstå varför de behöver följa 
kommunikationspolicy och grafisk profil samt instruktionsfilmer som visar hur 
de använder sig av policy och mallar för grafisk profil i vardagen. 

Kommunikationsavdelningen föreslår följande tidsplan för fortsatt arbete med 
revidering av grafisk profil och kommunikationspolicy.

 16/3 Kommunikationspolicy och manual för grafisk profil behandlas i 
allmänna utskottet 

 6/4 Kommunikationspolicy och manual för grafisk profil behandlas i 
kommunstyrelsen

 4/5 Beslut tas i kommunfullmäktige

Beslutsunderlag
Utdrag ur allmänna utskottets sammanträdesprotokoll, daterat 2020-01-20, 
§ 3
Tjänsteutlåtande, daterat 2019-12-02

Kommunstyrelsens beslut
1. Anta tidsplan för fortsatt revidering av kommunikationspolicy och 

grafisk profil, i enlighet med förslaget.

Beslutet skickas till
Kommunikationschef Kristina Backlund
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§ 7 Dnr 2020/43

Samverkansavtal för e-tjänstesamverkan i Dalarna

Beskrivning av ärendet
Beslut om att ingå samverkansavtal kring upphandling och drift av e-
tjänsteplattform samt utveckling av e-tjänster. Avtalet träffas mellan Mora 
kommun och 11 andra dalakommuner.
Ett e-samverkanskontor sätts upp i Mora där gemensamt finansierade 
personalresurser kommer att arbeta med koordinering av support, 
samordning av e-tjänsteutveckling samt inrättandet av ett e-
samverkansforum för de samverkande kommunerna. Detta innebär att Mora 
kommun kommer att genomföra upphandlingen och fatta tilldelningsbeslutet 
samt teckna avtal för kommunerna. 
Leksand kommer även att bidra med 50% tjänst som projektledare vid e-
samverkanskontoret, som då finansieras gemensamt av de samverkande 
kommunerna.

Sektorns bedömning
Vi vill så snabbt som möjligt komma igång med smarta e-tjänster för att 
skapa nytta hos medborgarna och öka effektiviteten hos våra verksamheter.
Genom samordnad supportfunktion gentemot driftleverantören får vi ner 
priset, och drar samtidigt nytta av andra kommuners erfarenheter. Utveckling 
av nya e-tjänster kommer att gynnas av både den centrala resursen som 
utgörs av e-samverkanskontoret samt det kontinuerliga samarbete som 
kommer att pågå i vårt e-samverkansforum.
Att Leksand har en personalresurs på plats vid e-samverkanskontoret är 
positivt. Resursen bekostas av samverkande kommuner, och kommer 
samtidigt att kunna bidra med kunskaper och erfarenheter från arbetet vid e-
samverkanskontoret här i kommunen.
Alternativet till att ingå i denna samverkan skulle vara att upphandla 
motsvarande plattform på egen hand och hantera drift och support av e-
tjänsteplattformen själva. Visst samarbete kring e-tjänsteutveckling skulle 
kunna ske inom ramen för det befintliga nätverket kring IT och digitalisering 
i Dalarna, men det bedöms inte ge samma goda resultat.
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Denna samverkan bedöms alltså vara det mest effektiva sättet för Leksands 
kommun att komma igång med kvalitativa e-tjänster, internt hos 
verksamheterna och externt gentemot våra medborgare.

Beslutsunderlag
Utdrag ur allmänna utskottets sammanträdesprotokoll, daterat 2020-01-20. 
§ 5
Tjänsteutlåtande, daterat 2020-01-13
Samverkansavtal, E-tjänstesamverkan Dalarna (eDala)

Kommunstyrelsens beslut
1. Godkänna samverksamsavtal avseende drift, förvaltning och utveckling 

av gemensam e-tjänsteplattform i Dalarna, i enlighet med förslaget.

Beslutet skickas till
Kommundirektör Göran Wigert
IT-chef Jonas Runefelt
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§ 8 Dnr 2019/1394

Hållbarhetsprogram för nytt bostadsområde norr om 
Käringberget

Beskrivning av ärendet
Leksands kommun planerar för ett nytt bostadsområde norr om 
Käringberget. Det nya bostadsområdet ska präglas av hållbarhet.
Som en del av det fortsatta arbetet har ett hållbarhetsprogram tagits fram. 
Programmet ligger till grund för utformningen av området och åtgärder som 
föreslås i programmet ska i första hand stödja kommunens detaljplanearbete 
och kan i förlängningen även stödja arbetet med markanvisning och 
försäljning av tomtmark.
Totalt innehåller programmet följande nio mål för olika områden:
- Attraktiv boendemiljö
- God hälsa och välbefinnande
- Jämlikhet, jämställdhet och social sammanhållning
- Trygg och säker livsmiljö
- God ekonomisk hushållning
- Resurshushållning
- Hållbara transporter
- Minimerad negativ natur- och miljöpåverkan
- Resiliens och flexibilitet
Vid dagens sammanträde föredras ärendet av stadsarkitekt Anna Ograhn, 
plan- och kartchef Malin Bengtsson samt exploateringsansvarig Per Strid.

Beslutsunderlag
Utdrag ur utskottet för samhällsbyggnads sammanträdesprotokoll, daterat 
2020-12-12, § 191
Tjänsteutlåtande, daterat 2019-12-10 med därtill bilagt hållbarhetsprogram
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Kommunstyrelsens beslut
1. Lägga informationen till handlingarna.

Beslutet skickas till
Sektorschef Åke Sjöberg
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§ 9 Dnr 2018/1457

Ändring av del av detaljplan för Limhagen (Norra delen) 
L 386

Beskrivning av ärendet
Utskottet för samhällsbyggnad gav vid sammanträdet den 12 december 2018, 
§ 168, positivt planbesked för upprättande av ovanstående ändring av 
detaljplan. 
Planförslaget godkändes för samråd av utskottet för samhällsbyggnad vid 
sammanträdet den 25 april 2019, § 70. Förslag till ändring av del av 
detaljplan syftar till att upphäva en del av den prickmark som i planen anger 
att marken inte får bebyggas. Med ett minskat prickmarksområde möjliggör 
detaljplanen en större byggbar yta för småindustri inom fastigheterna 
NORET 2:32, 2:41, 2:46 och 2:47.
Detaljplanen har varit utsänd för samråd enligt reglerna för normalt
planförfarande från den 8 maj till den 5 juni 2019. Berörda sakägare,
markägare, remissinstanser och övriga berörda har beretts tillfälle till samråd
genom utskick av samrådsinbjudan per post samt annonsering i
Leksandsbladet den 8 maj 2019. Samrådshandlingarna har varit utställda på
kommunhuset och på kommunens hemsida samt funnits tillgängliga på
biblioteket i Leksand. 
Under samrådet inkom fem stycken yttranden, varav fyra stycken utan 
erinran. Inkomna synpunkter har sammanfattats och kommenterats i en 
samrådsredogörelse. 
Till granskningen omarbetades planförslaget utifrån ett av de inkomna 
yttrandena från samrådet genom att datum har skrivits in i plankartan för att 
tydliggöra när den gällande detaljplanen, LIMHHAGEN (NORRA DELEN), 
togs fram. 
Utskottet för samhällsbyggnad beslutade vid sammanträdet den 26 
september 2019, § 145, att ställa ut planförslaget för granskning. 
Planförslaget har varit utställt för granskning från den 9 oktober 2019 till den 
31 oktober 2019. Underrättelse om granskningen har
gjorts genom utskick av brev till berörda sakägare, markägare,
remissinstanser och övriga berörda samt genom annonsering i Magasin
Leksand. Handlingarna har varit även utställda i kommunhusets
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foajé och på kommunens webbplats samt funnits tillgängliga på biblioteket i
Leksand. Under granskningstiden inkom 6 stycken yttranden utan erinran

Sektorns bedömning
Plan- och kartavdelningen bedömer att ändring av del av detaljplan kan
godkännas och skickas vidare till kommunstyrelsen för antagande. 
Ändringen bekostas av sökanden.

Beslutsunderlag
Utdrag ur utskottet för samhällsbyggnads sammanträdesprotokoll, daterat 
2019-12-12, § 193
Tjänsteutlåtande daterat 2019-11-22
Utdrag ur plankarta med tillägg
Tillägg till planbeskrivning
Undersökning om betydande miljöpåverkan
Samrådsredogörelse
Granskningsutlåtande

Kommunstyrelsens beslut
1. Anta ändring av del av detaljplan för Limhagen (Norra delen), L 386, i 

enlighet med förslaget.

Beslutet skickas till
Plan- och kartavdelningen
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§ 10 Dnr 2020/50

Utbetalning av kommunalt partistöd 2020

Beskrivning av ärendet

Tillämpliga bestämmelser 
I 4 kap. 2932 §§ kommunallagen (2017:725) finns bestämmelser som ger 
kommunerna möjlighet att ge ekonomiskt bidrag till politiska partier för att 
stärka deras ställning i den kommunala demokratin (partistöd).
Beslut om partistöd ska, enligt 4 kap. 32 § KL, bland annat innehålla ett krav 
på att mottagaren av partistödet årligen ska lämna en skriftlig redovisning 
som visar hur partistödet hur använts.
Leksands kommunfullmäktige har vid sammanträdet den 19 februari 2018, 
se § 9, antagit Reglemente för kommunalt partistöd. Av reglementet följer 
bland annat att grundstöd ska ges till de partier som finns representerade i 
fullmäktige samt att mandatstöd ska ges för mandat för vilket en vald 
ledamot är fastställd enligt vallagen (2005:837).
Enligt Bestämmelser om ekonomisk kompensation (arvoden) till 
förtroendevalda i Leksands kommun 2019-2022 kan varje parti per år i 
ekonomiskt stöd få 1/4 prisbasbelopp i grundstöd samt 1/4 prisbasbelopp per 
mandat 1-9 i kommunfullmäktige och 1/6 prisbelopp per mandat 10-x i 
kommunfullmäktige.

Redovisning rörande tidigare utbetalat partistöd 
Vid fullmäktiges sammanträde den 19 februari 2018, § 9, beslutades att 
utbetala kommunalt partistöd för 2018. Av beslutet följer även att respektive 
mottagande parti i enlighet med reglementet för kommunalt partistöd ska 
lämna en skriftlig redovisning av hur partistödet används. Samtliga partier 
som idag sitter i fullmäktige har i rätt tid lämnat in detta och redovisningarna 
har lämnats till fullmäktiges presidium.

Avdelningens bedömning
Det finns idag åtta partier representerade i fullmäktige och som därmed är 
berättigade grundstöd. Samtliga 49 mandat har en ledamot som är fastställd 
enligt vallagen och som därmed berättigar mandatstöd. Mot bakgrund av att 
samtliga partier i fullmäktige lämnat in skriftlig redovisning rörande tidigare 
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års utbetalning av partistöd är samtliga partier som idag sitter i fullmäktige 
berättigade nytt partistöd (grundstöd och mandatstöd).
Prisbasbeloppet för 2020 är 47 300 kronor. Grundstödet ska därmed vara 
11 825 kronor och samma belopp i mandatstöd för mandat 1-9 och 7 883 
kronor för mandat 10-x.
Utifrån grundstöd och antalet mandat föreslås därför att utbetala partistöd för 
2020 enligt följande.
Parti Mandat Partistöd (SEK)
Centerpartiet 15 165 548
Socialdemokraterna 10 126 133
Moderaterna 8 106 425
Kristdemokraterna 4 59 125
Vänsterpartiet 4 59 125
Sverigedemokraterna 4 59 125
Bygdepartiet 3 47 300
Liberalerna 1 23 650

Totalt (SEK):      646 431

Kommunstyrelsens förslag till beslut i kommunfullmäktige
1. Utbetala kommunalt partistöd för 2020 om totalt 646 431 kronor med 

fördelning i enlighet med förslaget.
2. Ställa kravet att respektive mottagande parti senast den 30 juni 2021 ska 

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

Beslutet skickas till
Kommunfullmäktige
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§ 11 Dnr 2018/1309

Samverkansavtal vård- och omsorgscollege 2019-2022

Beskrivning av ärendet
Vård och omsorgscollege är en samverkansform mellan 
utbildningsanordnare och arbetslivet inom vård och omsorg. Inom VO-
college Dalarna samverkar 13 kommuner, Region Dalarna samt fackliga 
organisationer och Arbetsförmedlingen med de utbildningsanordnarna som 
bedriver Vård och omsorgsutbildningar i länet på gymnasial nivå. Denna 
samverkansform är ett led i att effektivt kunna arbeta för att säkerhetsställa 
kompetensförsörjningen inom vård och omsorg. Den ska även bidra till en 
ökad attraktivitet till utbildning och arbetsmarknaden.
Denna samverkan syftar till att säkerhetsställa att arbetslivet har och kan 
rekrytera kompetent personal, samt kunna erbjuda kvalitetssäkrade 
utbildningar.
Samverkans målsättning är att: 
- Parterna samverkar kring utbildningskvalitén för att möta upp de krav 

som ställs på arbetsmarknaden.
- Samtliga arbetsgivare har kvalificerade handledare på sina arbetsplatser 

för att kvalitetssäkra det arbetsplatsförlagda lärandet för elever under 
utbildning. 

- Parterna samverkar kring attraktion till utbildning och yrket.
Avtalsparterna är överens om att delta i regional styrgrupp och det 
utvecklingsarbete som behövs för att nå VO-college Dalarnas målsättning. 
Den regionala styrgruppen har det övergripande ansvaret för kvalitetssäkring 
av samverkansarbetet som sker både regionalt och lokalt. Samtliga parter 
åtar sig att bidra och engagera sig i det kvalitets- och utvecklingsarbete som 
krävs inom VO-colleges ramar.
Avtalet avser samverkan för perioden 2019-01-01 till 2021-12-31. 

Sektorns/avdelningens bedömning
Sektorn instämmer i rekommendationen angående att förlänga avtalet då 
samarbetet inom vård och omsorgscollege har resulterat i många aktiviteter 
som utvecklat länets kompetensförsörjningsarbete och bidragit till att stärka 
och utveckla kvalitén i utbildningen till vård och omsorg.
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Beslutsunderlag
Samverkansavtal Regionalt Vård och Omsorgscollege Dalarna
Tjänsteutlåtande skrivet av sektorchef vård och omsorg, 2019-12-11

Kommunstyrelsens beslut
1. Godkänna förlängning av samverkansavtal vård- och omsorgscollege 

2019-2022, i enlighet med förslaget.

Beslutet skickas till
Region Dalarna 
Sektorchef vård och omsorg, Ulrika Gärdsback 
Avdelningschef Marie van Geffen Blomberg
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§ 12 Dnr 2016/716

De enskilda vägarna i Leksands kommun - 
Klassificering av vägtyper

Beskrivning av ärendet
Kommunfullmäktige beslutade vid sammanträdet den 12 juni 2019, § 37, att 
resultat av klassificering av vägtyper i enlighet med 2.1 i Leksands kommuns 
Regler för kommunalt stöd till enskilda vägar ska redovisas till 
kommunstyrelsen senast januari 2020.

Resultatet redovisades på kommunstyrelsens sammanträde den 12 december 
2019. I samband med detta beslutade kommunstyrelsen bl.a. att uppdra till 
förvaltningen att beräkna kostnaden för att ge alla vägtyper både vinter- och 
sommarskötsel. 
Vid dagens sammanträde föredras ärendet av trafikingenjör Lars Lindblom 
och trafikhandläggare Ingrid Andrén.

Sektorns bedömning
Bedömningen är att kommunens kostnader kan öka med ca 1,2 miljoner 
kronor per år om alla enskilda vägar ska erbjudas såväl barmarks- som 
vinterskötsel jämfört med om vissa vägar enbart erbjuds vinterskötsel. 
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Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande, daterat 2020-01-27

Kommunstyrelsens beslut
1. Godkänna redovisningen.

Beslutet skickas till
Trafikenheten
Gatuchef Leksandsbostäder AB, Olle Oskarsson
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§ 13 Dnr 2018/1555

Avsägelser och fyllnadsval

Beskrivning av ärendet
Vid dagens sammanträde hanteras inkomna avsägelser samt görs fyllnadsval. 

Beslutsunderlag
Avsägelse Lotten Kluck (L), inkommen 2019-12-12
Avsägelse Sofia Lysén (C), inkommen 2020-01-07
Avsägelse Gunilla Klingh (M), inkommen 2020-01-19
Skrivelse från Centerpartiet, inkommen 2019-12-17

Kommunstyrelsens beslut
1. Bevilja avsägelse från Sofia Lysén (C), avseende platsen som ersättare i 

utskottet för samhällsbyggnad.
2. Välja Ella Gyllenhak-Liss (C) till ny ersättare i utskottet för 

samhällsbyggnad, till och med 2022-12-31. Valet gäller under 
förutsättning att Gyllenhak-Liss väljs till ny ersättare i kommunstyrelsen. 

3. Välja Karin Mikkonen (C) till ny ledamot i utskottet för lärande och stöd, 
att byta plats med Karin Qvicker (C), som blir ny ersättare i utskottet, till 
och med 2022-12-31.

4. Bevilja avsägelse från Lotten Kluck (L) avseende platsen som ersättare i 
allmänna utskottet och lämna platsen vakant tills vidare.

5. Bevilja avsägelse från Gunilla Klingh (M) avseende platsen som ledamot 
i utskottet för vård och omsorg och lämna platsen vakant tills vidare.

Beslutet skickas till
Samtliga valda
Nämndsekreterare Sophia Ek
Nämndsekreterare Lena Niskakoski
Nämndsekreterare Anna-Carin Ingels
Lön- och bemanning
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§ 14 Dnr 2020/19

Anmälan av fattade delegationsbeslut

Beskrivning av ärendet

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

Sektor samhällsutveckling
Byggchef, byggnadsinspektör, bygglovhandläggare och 
bostadsanpassare:

 Bostadsanpassningsärenden enligt bostadsanpassningslagen 2019-11-
01 till och med 2019-12-31

 Byggärenden enligt plan- och bygglagen 2019-11-01 till och med 
2019-12-31

Miljöchef, alkoholhandläggare och miljöinspektörer:

 Tillsynsärenden enligt alkohollagen, livsmedelslagen och 
miljöbalken 2019-11-01 till och med 2019-12-31

Plan

 Plan – Rättidsprövning avvisande. 
Trafik

 Parkeringstillstånd 2019-11-01 till och med 2019-12-31

 Trafik - Sjögårdarna 2019. Ansökan om kommunal skötsel av väg, 
Sjögårdarna Tällberg. KOS 2019/490.

 Trafik – yttrande transportdispens. Transportdispens, bred transport. 
KOS 2019/1280.

 Trafik – yttrande transportdispens tung och bred transport. KOS 
2019/1283.
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 Trafik – yttrande Svenska ishockeyförbundet landskamp Leksand 
2019. Anmälan om idrottsarrangemang/offentlig tillställning. 
Leksands IF Elithockey säsongen 2019/2020. KOS 2019/952.

 Trafik – yttrande tillstånd Leksands IF ishockey. Anmälan om 
idrottsarrangemang/offentlig tillställning. Leksands IF Elithockey 
säsongen 2019/2020. KOS 2019/952.

 Trafik – Nysvedsvägen, Tasbäck 2019. Ansökan om kommunal 
skötsel av Nysvedsvägen. KOS 2019/483.

 Trafik – Myran, Leksand 2019. Ansökan om bidrag för vinterskötsel. 
KOS 2019/856.

 Trafik – Öälvsvägen, Åhl-Kilen 2019. Näbbuddsvägens 
Samhällsförening. KOS 2019/1336.

 Trafik – Lomnäsvägen 12, Åkersbodarna 2019. Ansökan om 
kommunal vägskötsel till Lomnäs 12, Åkersbodarna. KOS 
2019/1337.

 Trafik – yttrande tillstånd. Ansökan om tillstånd enligt ordningslagen 
och lokala föreskrifter. KOS 2019/1339.

 Trafik – yttrande tillstånd. Ansökan om tillstånd enligt ordningslagen 
och lokala föreskrifter. Uppställning av träskulptur. KOS 2019/1355.

 Trafik – yttrande tillstånd. Ansökan om tillstånd enligt ordningslagen 
och lokala föreskrifter. Evenemang Torget. KOS 2019/1395.

 Trafik – yttrande transportdispens Norsbro. Transportdispens, tung 
transport Norsbro. KOS 2019/1389.

 Trafik – yttrande transportdispens, tung transport. KOS 2019/1475.

 Trafik – yttrande tillstånd. Ansökan om tillstånd enligt ordningslagen 
och lokala föreskrifter. Nyårsfyrverkeri Åkerblads hotell. KOS 
2019/1482.

Utbildningssektorn
Beslut fattade av rektor Johan Nilsson 13-53/2019

Personalärenden
Personalärenden 2019-11-01-2019-12-31, enligt listor.

Utskotten
 Delegationsbeslut av utskottet för samhällsbyggnad enligt 

sammanträdesprotokoll daterat 2019-12-12
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 Delegationsbeslut av utskottet för vård och omsorg enligt 
sammanträdesprotokoll daterat 2019-12-10

 Delegationsbeslut av utskottet för lärande och stöd enligt 
sammanträdesprotokoll daterat 2019-12-16

 Delegationsbeslut av allmänna utskottet enligt sammanträdesprotokoll 
daterat 2019-11-14

Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande av kommunsekreterare Björn Arrias, daterat 2020-01-15
Delegeringslistor och protokoll

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

och listor per den 15 januari 2020.

Beslutet skickas till
Administrativ service
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§ 15

Kommunstyrelsens ordförande informerar

Beskrivning av ärendet
Kommunstyrelsens ordförande, Ulrika Liljeberg (C), informerar om bland 
annat följande:
- Totalförsvaret har hållit en första övning under 2020. Flera från 

kommunen deltog. Fler övningar är att vänta under året.
- Kommande möten inom ramarna för Region Dalarnas samarbetsorgan.

Kommunstyrelsens beslut
1. Lägga informationen till handlingarna.
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