
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 
1(3) 

Sammanträdesdatum 
2021-03-08 

Kommunstyrelsen 

Plats och tid Kommunhuset, plenisalen, måndagen den 8 mars 2021,  kl. 13.00-15.30 

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, administrativ service, måndagen den 15 mars 2021, kl. 11.00 

Underskrifter 
Paragrafer 23-33

Ordförande 
Ulrika Liljeberg (C) 

Justerare 
Ingrid Rönnblad (S) 

ANSLAG/BEVIS 
Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 

Organ Kommunstyrelsen 

Sammanträdesdatum 2021-03-08 

Datum då anslaget sätts upp 2021-03-16 Datum då anslaget tas ned 2021-04-07 

Förvaringsplats för protokollet Kommunhuset, administrativ service 

Underskrift 
Björn Arrias 

1



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 
2(3) 

Sammanträdesdatum 
2021-03-08 

 
  

Kommunstyrelsen   

 
Justeras Utdrag bestyrks 
  

Närvarolista 
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Ledamöter 
 

Ulrika Liljeberg (C), ordf. (via länk) 
Sebastian Larsson (M) (via länk) 
Viktor Zakrisson (S) (via länk) 
Kenneth Dahlström (C) (via länk) 
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Tomas Bergsten (C) (via länk) 
Karin Mikkonen (C) (via länk) 
Sara Shahryari (M) (via länk) 
Kerstin Marits (M) (via länk) 
Kia Rolands (KD) (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 Kent Dahlquist (S) ers: Jan-Olof Karlsson (S) (via länk) 
 

Övriga närvarande  

Ej tjänstgörande ersättare 
 

Aarno Magnusson (C) (via länk) 
Elisabet Ingels (C) (via länk) 
Roger Arvidsson (C) (via länk) 
Björn Larsson (C) (via länk) 
Pg Gregard (M) (via länk) 
Per Wiman (KD) (via länk) 
Margareta Jobs (KD) (via länk) 
Per Florén (L) (via länk) 
Yvonne Ineteg (V) (via länk) 
 

Tjänstemän Sektorchef Maria Bond  (via länk) 
Kommunsekreterare Björn Arrias 
Socialchef Ulrika Gärdsback, § 23 (via länk) 
Administrativ koordinator Helén Norling, § 28 (via länk) 
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§ 23  

Förvaltningsledningen informerar 

Beskrivning av ärendet 
Vid dagens sammanträde informerar förvaltningsledningen genom 
sektorchef Maria Bond och socialchef Ulrika Gärdsback om bland annat 
följande: 

Kommunledning 
- Förvaltningsledningen har sedan tidigare tillsatt en extern utredning 

med anledning av att det framkom att även medarbetare som inte 
varit på prioriteringslistan fått vaccin mot sjukdomen covid-19. 
Utredningen ska ta reda på varför prioriteringsordningen inte följts 
och se över riktlinjer, rutiner och intern kontroll. Utredningen, som 
utförs av KPMG, pågår ännu med bland annat intervjuer av 
medarbetare. Utredningen ska vara klar senast den 31 mars 2021. 

- Det är en mindre uppgång i länet avseende spridningen av sjukdomen 
covid-19, även om det är lägre än i riket i stort. Det förekommer s.k. 
klustersmitta i Falun, Borlänge, Mora, Rättvik och Leksand. 
Regionen och kommunerna gör informationsinsatser i hela länet. 

- Sjukfrånvaron inom förvaltningen i sin helhet är alltjämt på normala 
nivåer.  

- Medarbetare som kan göra det, ska fortsatt arbeta hemifrån fram till 
sommaren. 

Utbildningssektorn 
- Gymnasieskolan bedriver distans- och fjärrundervisning för årskurs 1 

och 2, där olika årskurser har skolförlagd undervisning vid olika 
tillfällen. Årskurs 3 har skolförlagd undervisning hela tiden. 

- Högstadiet återgår till mer skolförlagd undervisning efter sportlovet. 
Årskurs 9 ska ha skolförlagd undervisning och årskurserna 7 och 8 gå 
om varandra med skolförlagd undervisning respektive distans- och 
fjärrundervisning. 

- Fritidsgården Jippo hålls alltjämt öppen i den utsträckning det går.  
- Särskilda uppföljningar av ungdomars mående görs. 
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Samhällsutvecklingssektorn 
- Kommunala sporthallar är fortsatt öppna för organiserad idrott för 

barn och unga. Leksandshallens gym är fortsatt stängt. 
- Biblioteket är fortsatt stängt, men möjlighet att låna böcker finns. 

Sociala sektorn 
- Det finns idag inga kända fall av covid-19 på kommunens särskilda 

boenden. 
- Vaccinationerna på kommunens särskilda boenden och för 

hemtjänstkunder är avslutade. Vaccinationerna av medarbetare pågår 
och detta utförs utsträckt över tid för att minska risken för 
sjukfrånvaro till följd av eventuella biverkningar. 

- Arbetet med självskattningstest bland anställda fortsätter.  

Kommunstyrelsens beslut 
1. Lägga informationen till handlingarna. 
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§ 24  

Utskottsordförandena informerar 

Beskrivning av ärendet 
Ordföranden i socialutskottet, Kenneth Dahlström (C), informerar om bland 
annat följande: 

- Vid senaste sammanträdet tog utskottet del av årsbokslutet för 
sektorn och gjorde uppföljningar för framtida åtgärder.  

- Brukarundersökningen från hemtjänsten. 
- Svar på remiss om fast omsorgskontakt i hemtjänsten (SOU 

2020:70). 
- Utmaningar och fokusområden inom sektorn i form av 

äldresatsningen, flytten från Limsjögården samt placeringar inom 
individ- och familjeomsorgen.  

Ordföranden i utbildningsutskottet, Tomas Bergsten (C), informerar om 
bland annat följande: 

- Vid senaste sammanträdet tog utskottet del av årsbokslutet för 
sektorn. Det är har varit ett överskott för gymnasiet och förskolan, 
men underskott för grundskolan.  

- Utbildningssektorn har fått 1,6 miljoner kronor i statsstöd för att 
minska negativa effekter av coronapandemin. Förvaltningen utreder 
hur detta ska användas.  

- Busskort kan nu ansökas om digitalt via en e-tjänst. 
- Vid nästa sammanträde ska fokus vara uppföljningar kring 

grundskolan. 
Ordföranden i samhällsbyggnadsutskottet, Sebastian Larsson (M), 
informerar om bland annat följande: 

- Vid kommande sammanträde för utskottet ska uppföljning av mål 
och resultat göras med fokus på samhällsutvecklingssektorn.   

- Mark- och miljööverdomstolen gav inte prövningstillstånd till 
överklagandet från Norets byalag avseende Natura 2000-tillståndet 
vid Limsjöänget. Mark- och miljödomstolen har sedan tidigare 
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avslagit byalagets överklagande av tillståndet. Exploateringsarbetet 
kan därmed fortsätta enligt plan.  

- Detaljplanearbetet avseende södra brofästet, Åkerö, fortsätter. Det 
inväntas nu en antikvarisk konsekvensanalys innan nästa steg. 

- Arbetet med byggnation av ny sporthall vid Leksandshallen fortsätter 
enligt plan. 

- Arbetet med Lummerhöjden fortsätter enligt plan. Fullmäktiges 
partier har bjudits in för informationsmöte. 

- Ett förslag på nytt naturreservat på Åkersön är ute på remiss.  

Kommunstyrelsens beslut 
1. Lägga informationen till handlingarna.
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§ 25 Dnr 2021/99 

Framtagande av ny vision för Leksands kommun 

Beskrivning av ärendet 
Leksands kommuns vision ”Vision 2025” beslutades av kommunfullmäktige 
2012 och sträcker sig till år 2025. Visionen beskriver ett önskat tillstånd och 
är kommunorganisationens yttersta styrdokument och målbild. Med visionen 
som grund utformas årligen ett antal mål för att utveckla verksamheterna. 
Förvaltningen beskriver därefter i sina verksamhetsplaner hur arbetet ska gå 
till för att nå målen. Visionen är därför jämte nationell lagstiftning samt 
lokala planer och program ett viktigt verktyg för styrning, ledning och 
uppföljning. 
Sedan 2012 har det skett en omfattande utveckling av kommunen och 
omvärlden har genomgått stora förändringar. Utmaningarna inom miljö- och 
klimatfrågan, demografin med en åldrande befolkning, bristen på viss 
kompetens och behovet av digitalisering är några exempel på skeenden i 
omvärlden som på djupet påverkar kommunens förutsättningar. Leksands 
kommun är i behov av en ny vision som grund för den fortsatta inriktningen 
och utvecklingen av kommunens verksamheter. 

Inriktning, omfattning och avgränsning 
Visionen ska tas fram med utgångspunkt i Agenda 2030 och dess tre 
dimensioner ekonomisk, social och miljömässig hållbarhet. Visionen avser 
den kommunala organisationen. Visionens värden utgör kommunens 
värdegrund. Tidshorisonten är Vision 2030. Samordning ska ske med 
framtagandet av andra planer förvaltningen har i uppdrag att påbörja under 
2021, t ex ny översiktsplan och nya miljömål.  

Arbetsprocess 
Processen är en viktig del av resultatet. Det som medverkar till att en målbild 
blir verklighet är förståelsen för nyttan, helheten, målbilden och den 
medvetenhet som värderingar för med sig. 
Förankringen av en ny vision i organisationen och möjligheten att den ska bli 
verklighet blir på det sättet djupare och går lättare med en process som 
involverar både kommunens förtroendevalda och medarbetare. En 
projektplan och en plan för det interna förankringsarbetet ska tas fram. 
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Dialog, workshops eller liknande aktiviteter ska genomföras med 
förtroendevalda och medarbetare. Aktiviteter ska i möjligaste mån 
samordnas med arbetet med översiktsplanen, de nya miljömålen och 
kommunens mål för 2022. Visionen ska redan under framtagandet även vara 
ledande för övriga styr- och inriktningsdokument som tas fram under 2021 
med fokus på 2022 och framåt. 
En omvärldsorientering som togs fram 2018 ska uppdateras. Tidigare 
uppföljningar som medborgarundersökning, löpande insikt m.fl. ska 
användas som underlag.  Det önskade läget för Leksands kommun ska utgå 
från perspektiven medborgare, näringsliv, föreningsliv. 
Begreppet vision ska definieras för att ge en gemensam bild av vad en vision 
är. 

Tidplan 
En ny vision ska antas i november vid fullmäktiges sista sammanträde 2021. 
Delrapportering ska göras kontinuerligt till kommunstyrelsen. Tid för arbetet 
med visionen bör i möjligaste mål beredas på redan inplanerade politiska 
möten. Förvaltningens arbete med visionen sker i särskild projekt-
organisation. 

Finansiering 
Externa förläsare/processledare kommer att anlitas. Kostnaderna finansieras 
genom prioriteringar inom befintlig ram. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteutlåtande från kommundirektör Caroline Smitmanis Smids, daterat 
2021-02-25 
Utdrag ur allmänna utskottets sammanträdesprotokoll, daterat 2021-02-16, 
§ 28 

Kommunstyrelsens beslut 
1. Inleda ett arbete med att ta fram en ny vision med målet att den nya 

visionen ska beslutas av kommunfullmäktige i november 2021. 
2. Ge kommundirektören i uppdrag att vara kommunstyrelsens stöd i 

arbetet med att ta fram en ny vision för Leksands kommun, i enlighet 
med förslaget. 

Beslutet skickas till 
Förvaltningens ledningsgrupp
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§ 26 Dnr 2019/42 

Framtidens styrning, ledning och organisation av 
kommunens fastigheter, gata/park och bostadsbolag  

Beskrivning av ärendet 
Vid kommunstyrelsens sammanträde den 11 mars 2019, § 20, beslutades att 
uppdra till förvaltningen att bl.a. utreda och föreslå det lämpligaste sättet att 
organisera kommunens fastigheter och vid behov komma med förslag för att 
renodla och utveckla Leksandsbostäder som ett bostadsbolag. 
Under 2019 och 2020 har utredning pågått och delredovisades i 
krisledningsnämnden i maj 2020. Ansvariga för utredningens slutliga rapport 
är samhällsutvecklingschef Åke Sjöberg och VD Leksandsbostäder AB 
Anders Eklund. 
Leksands kommun med dess helägda bolag är en koncern. I den kontexten är 
Leksandsbostäder AB att betrakta som ”en del av kommunen”. Översyn av 
vilka kompetenser som finns inom koncernen och hur vi bäst kan nyttja dem 
har genomförts. Samtidigt behöver rollerna renodlas för att vi ska bli än mer 
effektiva i vårt arbetssätt. Det kräver att vi samarbetar för att tillsammans 
lyckas med uppdraget och är en förutsättning för en effektiv organisation. 
Under utredningen har en gemensam målbild växt fram och processen har 
fört kommunen och Leksandsbostäder AB mot en samsyn om hur en bra 
verksamhet kan göras ännu bättre och effektivare. 

Sektorns bedömning 
Genom att samordna verksamheten till Leksandsbostäder AB, såväl personal 
som material och fordon, och samtidigt införa dialog- och prioriteringsmöten 
mellan kommunen och Leksandsbostäder AB anser vi verksamheten rustad 
för framtidens krav om effektivisering.  Vi anser att Leksandsbostäder har en 
organisation för att kunna landa denna förändring och tillsammans med 
kommunen bygga upp en samlad och effektiv verksamhet.  
Genom att se koncernnyttan har vi möjlighet att prioritera uppdragen så att 
maximal nytta uppnås.  
Tydlighet om vad som ska prioriteras i verksamheten görs via dialog- och 
prioriteringsmöten som införs för såväl fastighetssidan som inom utemiljö. I 
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de mötena ligger också uppföljning av verksamheterna samt planering och 
samordning av investeringar. 
Gatuchef respektive fastighetschef på Leksandsbostäder AB får uppdraget att 
bygga upp sina utökade verksamheter och samordna befintlig personal till 
fungerande team. Verksamheten ska också öppna upp för ett tydligt 
samarbete med arbetsmarknadsenheten (AME) och vara öppen för att ta 
emot praktikanter och tillfälliga tjänster. 
Tillsättande av en tjänst som lokalstrateg som blir ansvarig för 
lokalförsörjningsplan blir viktig.  Lokalstrategen ska se till verksamheternas 
bästa med ändamålsenliga lokaler samtidigt som helhetens fastighets-
ekonomi hålls i och där finns förutsättningar för en effektivisering av vårt 
lokalnyttjande.  

Finansiering 
Bedömningen är att sammanslagningen kan göras inom befintlig budget men 
att budgeten måste långsiktigt förstärkas för tjänsten som lokalstrateg. 
Fordon och utrustning ska Leksandsbostäder AB köpa av kommunen till 
bokfört värde och leasingavtal övertas där det är aktuellt. 

Beslutsunderlag 
Utdrag ur allmänna utskottets sammanträdesprotokoll, daterat 2021-02-16, 
§ 25 
Tjänsteutlåtande från samhällsbyggnadschef Åke Sjöberg och VD 
Leksandsbostäder AB Anders Eklund, daterat 2021-01-28 
Slutrapport - utredning av framtidens styrning, ledning och organisation av 
kommunens fastigheter, Gata/park och bostadsbolag 

Kommunstyrelsens beslut 
1. Ge förvaltningen i uppdrag att i samverkan med Leksandsbostäder AB 

genomföra förändringar i enlighet med utredningen. 
2. Återrapportering av genomförandeprocessen ska ske till allmänna 

utskottets sammanträden. 

Beslutet skickas till 
Sektorchef Åke Sjöberg 
VD Leksandsbostäder AB Anders Eklund
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§ 27 Dnr 2019/1388 

Bostadsförsörjningsplan för Leksands kommun 

Beskrivning av ärendet 
Enligt lagen (2000:1383) om kommunernas bostadsförsörjningsansvar ska 
varje kommun ta fram riktlinjer för bostadsförsörjningen. Riktlinjer, mål och 
insatser dokumenteras i en bostadsförsörjningsplan. Syftet med planeringen 
är att skapa förutsättningar för alla i kommunen att leva i goda bostäder samt 
att främja att ändamålsenliga åtgärder för bostadsförsörjningen förbereds och 
genomförs. 
Bostadsförsörjningsplanen ska innehålla uppgifter om kommunens mål för 
bostadsbyggande och utveckling av bostadsbeståndet, kommunens planerade 
insatser för att nå uppsatta mål samt hur kommunen har tagit hänsyn till 
relevanta nationella och regionala mål, planer och program som är av 
betydelse för bostadsförsörjningen. 
Bostadsförsörjningsplanen ska antas av kommunfullmäktige under varje 
mandatperiod. Förändras förutsättningarna för den antagna planen ska en ny 
bostadsförsörjningsplan upprättas och antas av kommunfullmäktige. 
Kommunen upprättade år 2016 den första bostadsförsörjningsplanen, som 
sträckte sig mellan åren 2016 och 2020. Den har utvärderats fram till år 
2019, för att se hur väl de mål och insatser som sattes upp har uppfyllts och 
hur befolkningen och bostadsbeståndet har utvecklats under den aktuella 
perioden. Därtill har förslag till en ny bostadsförsörjningsplan, som sträcker 
sig mellan åren 2021 och 2025, tagits fram. 

Samråd 
Vid planeringen av bostadsförsörjningen ska kommunen samråda med 
berörda kommuner och ge Länsstyrelsen, Region Dalarna och andra 
regionala organ tillfälle att yttra sig. Under samrådstiden, den 9 januari till 
den 14 februari 2020, inkom 3 stycken yttranden utan synpunkter från 
Länsstyrelsen, Falu kommun och Gagnefs kommun.  
Antagandet har fördröjts med anledning av covid-19 och redaktionella 
ändringar, främst vad gäller befolkningsstatistik, har gjorts. Ändringarna är 
dock inget som bedöms föranleda ett nytt samråd.  
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Sektorns bedömning 
Bostadsförsörjningsplanen är en viktig del för att nå kommunens tillväxtmål 
om 18 000 invånare år 2025. I slutet av år 2020 var befolkningen i 
kommunen ca 15 800 personer. En förutsättning för att nå målet är tillgången 
på planlagd mark för att kunna bygga attraktiva och ändamålsenliga bostäder 
i takt med att befolkningen ökar. Bostadsförsörjningsplanen ger en bild av 
hur de övergripande bostadsfrågorna i kommunen ska hanteras samt 
redovisar vilka konkreta åtgärder som kommunen ska vidta och vilka 
områden som ska prioriteras. Bostadsförsörjningsplanen grundar sig på de 
områden som är redovisade som möjliga för nya bostäder i översiktsplanen 
från 2014.  
Bostadsförsörjningsplanen visar på en planberedskap som möjliggör en 
befolkningsökning med ca 3000 personer.  

Beslutsunderlag 
Utdrag ur samhällsbyggnadsutskottets sammanträdesprotokoll, daterat 2021-
01-21, § 15 
Tjänsteutlåtande, daterat 2020-12-22 
Förslag till bostadsförsörjningsplan 2021-2025 
Uppföljning bostadsförsörjningsplan 2016-2020 

Yrkanden 
Ulrika Liljeberg (C) och Viktor Zakrisson (S) yrkar bifall till förslaget med 
ändringen att planperioden ska vara 2021-2023. 

Kommunstyrelsens förslag till beslut i kommunfullmäktige 
1. Anta föreslagen bostadsförsörjningsplan för åren 2021-2023. 

Beslutet skickas till 
Kommunfullmäktige 
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§ 28 Dnr 2021/185 

Information om införandet av digital signering av 
protokoll 

Beskrivning av ärendet 
Vid dagens sammanträde informerar administrativ koordinator Helén 
Norling om införandet av digital signering av protokoll. 
Per den 1 april 2021 kommer justeringen av protokoll för 
kommunfullmäktige, jävsnämnden samt kommunstyrelsen och dess utskott 
att i första hand ske digitalt med hjälp av bank-ID. Tjänsten som ska 
användas är integrerad i e-tjänsteplattformen.  
Fördelar med denna utökade digitalisering är bland annat att det är 
platsoberoende och mer tidseffektivt. 

Kommunstyrelsens beslut 
1. Lägga informationen till handlingarna. 

Beslutet skickas till 
Administrativ koordinator Helén Norling

14



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 
1(3) 

Sammanträdesdatum 
2021-03-08 

 
  

Kommunstyrelsen   

 
Justeras Utdrag bestyrks 
  

§ 29 Dnr 2020/1380 

Granskning av internprissättning inom kommunen – 
yttrande till revisionen 

Beskrivning av ärendet 
KPMG har på uppdrag av de förtroendevalda revisorerna genomfört en 
granskning av interna förehavande i syfte att säkerställa att och 
internprissättningen inom kommunen är ändamålsenlig.  
Den samlade bedömningen utifrån granskningen är att kommunstyrelsen inte 
i tillräcklig utsträckning säkerställt ändamålsenligheten gällande 
internprissättningen. Detta då det bland annat saknas mål, syfte, styrande- 
och stödjande dokument för de interna förehavandena.  
Revisionen konstaterar att det finns rutiner men att det saknas 
dokumenterade kommungemensamma regelverk och rutiner.  
Revisionen konstaterar även att de övergripande kostnaderna på ca 50 
miljoner kronor fördelas utifrån det ekonomiska utfallet för respektive 
verksamhet. Revisionen menar att fördelning utifrån utfall sannolikt innebär 
att de faktiska kostnaderna blir missvisande för respektive verksamhet.  
Mot bakgrund av granskningen rekommenderar revisorerna 
kommunstyrelsen att: 
− fastslå syfte och mål med vad de interna förehavenda förväntas bidra 

med för effekter 
− ta fram regelverk med tillhörande rutinbeskrivningar för de interna 

förehavandena 
− tydliggöra, vara transparent och kommunicera vilka parametrar som 

ingår/ska ingå i respektive interna förehavande. 
− Fördela de gemensamma/övergripenade kostnaderna utifrån faktiskt 

utnyttjande så som IT-system, centrala funktioner etc. 

Avdelningens bedömning 
Avdelningen delar revisorernas bedömning avseende riktlinjer och rutiner 
och har sedan tidigare initierat ett arbete för att tydliggöra och dokumentera 
principer och rutiner. Stor personomsättning och begränsade 
utvecklingsresurser har dock inneburit att detta arbete blivit försenat.  
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De stora kostnaderna där avdelningen anser att ett arbete behöver göras 
redan under 2021 är kopplat till internhyror. Underlaget från 2017 är gediget 
och behöver uppdateras och ses över i grunden.  
Lokalstrategen som kommer att rekryteras under våren får en viktig roll i 
detta arbete för att också titta på incitament att effektivisera lokal-
användningen.   
När det gäller internfakturering och av mindre belopp så som AME, 
vaktmästeri etc. ses detta över för att säkerställa transparens och en enhetlig 
beräkningsgrund. Förvaltningens inriktning är dock att förenkla. Viss intern-
fakturering kan få motsatt effekt genom att verksamheten istället för att 
utnyttja samlad kompetens inom kommunen utför uppgifterna själva. Det 
finns därför skäl att försöka undvika viss internfakturering – särskilt vid 
lägre belopp. Kostnader bör dock fördelas på de verksamheter som utnyttjar 
tjänsterna. Denna parameter kommer beaktas i framtagandet av lämplig 
modell.  
Fördelningen av gemensamma kostnader sker idag enligt SCB-nyckeln och 
avdelningens bedömning att mindre kostnader även fortsättningsvis kan 
fördelas på detta sätt. Ett arbete har dock initierats för att se om andra 
parametrar kan användas. Avdelningen anser dock att det är viktigt att ta 
hänsyn till de interna admonitions- och transaktionskostnaderna då de 
interna resurserna för att förvalta en komplex modell idag saknas. 
Kommunens redovisning till SCB:s räkenskapssammanställning (RS) är idag 
mycket resurskrävande och avdelningen vill under 2021 i första hand 
prioritera arbetet med att förenkla rapporteringen och harmonisera 
kodstrukturen. Avdelningen har dock påbörjat ett arbete med att se över 
fördelningen av vissa övergripande kostnader så som exempelvis kundtjänst 
som eventuellt redan för 2020 kan fördelas mot verksamheterna enligt en 
specificerad nyckel.  
Ekonomiavdelningen är mycket hårt belastad under 2021 och arbetar 
systematiskt med att dokumentera rutiner och ta fram styrande riktlinjer 
inom en rad områden. En ändamålsenlig fördelning av interna kostnader är 
en viktig del i en fungerade ekonomistyrning. Belastningen på avdelningen 
innebär dock att andra än mer strategiska frågor prioriteras högre under 
2021, så som exempelvis arbetet med att ta fram nya finansiella mål, en ny 
investeringsprocess, samt en övergripande styrmodell. 

Beslutsunderlag 
Utdrag ur allmänna utskottets sammanträdesprotokoll, daterat 2021-02-16, 
§ 27 
Tjänsteutlåtande daterat 2021-01-20 
Rapport från KPMG angående internprissättningen daterad 2020-11-01 
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Missiv KPGM revisionens granskning av internprissättningen daterat  
2020-11-11 

Kommunstyrelsens beslut 
1. Anta yttrandet som kommunstyrelsens, i enlighet med förslaget, och 

översända det till kommunens revisorer. 
2. Uppdra åt förvaltningen att återkomma med en plan för arbetet med 

riktlinjer och rutiner. Planen ska vara klar senast 31 maj 2021. 
3. I samband med rapporteringen till SCB:s räkenskapssammanställning 

avseende verksamhetens kostnader år 2020 pröva möjligheten att fördela 
vissa kostnader baserat på faktiskt utnyttjande.  

4. Löpande återrapportera hur arbetet fortlöper och i första hand fokusera 
arbetet på de kostnader som har stor påverkan på redovisningen av 
verksamheternas kostnader. 

5. Översända yttrandet till kommunfullmäktige för kännedom. 

Beslutet skickas till 
Revisionen och dess biträde 
Ekonomiavdelningen 
Kommunfullmäktige
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§ 30 Dnr 2014/667 

Begäran om förtida lösen av anläggningsarrende - 
Tällbergsbyarnas Golfklubb 

Beskrivning av ärendet 
Tällbergsbyarnas Golfklubb (TGK) har i en skrivelse till Leksands kommun 
framfört en begäran om att i förtid lösa det anläggningsarrende som är 
skrivet mellan TGK och kommunen. Anläggningsarrendet som avses är del 
av fastigheten Plintsberg  och fastigheten Plintsberg  i 
Leksands kommun. Syftet med anläggningsarrendet av dessa fastigheter är 
att kunna uppföra byggnader som är relaterade till golfverksamhet. De 
fastigheter som begäran om förtida lösen avser är således inte de fastigheter 
som det i huvudsak spelas golf på. Detta arrende kvarstår, d.v.s. huvudparten 
av Plintsberg   
Anläggningsarrendet upprättades 2007-08-21 och justerades genom ett 
tilläggsavtal 2014-11-05. Av det senare framgår det att anläggningsarrendet 
löper ut 2034-12-31. 

Avdelningens bedömning 
Näringslivsavdelningens bedömning är att det inte finns någon anledning att 
inte bifalla TGK:s begäran om förtida lösen av anläggningsarrendet för de 
aktuella fastigheterna eftersom det framgår av avtalstexten att TGK ändå 
kommer att få äganderätten av de fastigheter som avtalet avser efter att 
avtalstiden löpt ut. De villkor som i ursprungsavtalet reglerar ”om 
verksamheten skulle upphöra” bedöms inte längre vara aktuell eftersom 
Tällbergsbyarnas Golfklubb är etablerad som golfbana.     

Beslutsunderlag 
Utdrag ur allmänna utskottet sammanträdesprotokoll, daterat 2021-02-16, 
§ 29 
Tjänsteutlåtande, daterat 2021-02-05 
Skrivelse från TGK, bilaga 1 
Anläggningsarrende, bilaga 2 
Tillägg till anläggningsarrende, bilaga 3 
Karta med aktuella fastigheter som avser förtida lösen, bilaga 4 
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Kommunstyrelsens beslut 
1. Ge näringslivschefen i uppdrag att teckna nytt anläggläggningsarrende 

för den del av fastigheten  som omfattar övrig mark för 
golfverksamhet. Äganderätten kvarstår hos Leksands kommun.  

2. Genom förtida lösen överlåta äganderätten till fastigheterna Plintsberg 
 i Leksands kommun till Tällbergsbyarnas Golfklubb. 

Tällbergsbyarnas Golfklubb betalar som ersättning för detta 541 394 
kronor räknat från 2021. Detta förutsätter att Tällbergsbyarnas Golfklubb 
inte har några upplupna skulder till Leksands kommun vid ingången av 
2021. Finns sådan ska dessa läggas till detta belopp. 

Beslutet skickas till 
Näringslivschef Per Strid 
Tällbergsbyarnas golfklubb 
Ekonomichef Lotta Zackrisson
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§ 31 Dnr 2020/1555 

Remiss - Frivillig skattskyldighet för mervärdesskatt 
vid uthyrning av lokaler 

Beskrivning av ärendet 
Regeringen har skickat ut en promemoria på remiss till ett antal kommuner 
och regioner samt SKR. Leksand är en av kommunerna som fått 
promemorian på remiss.  
Syftet med promemorian är att ersätta en s.k. hearing som initialt var 
planerad till våren 2020, och att ge departementet ett så brett beslutsunderlag 
som möjligt genom att i ett tidigt skede få in synpunkter från berörda parter 
kring den möjliga förändringen. Den beskrivna förändringen är i nuläget inte 
något förslag från Finansdepartementet. 
Promemorians huvudsakliga innehåll  
I promemorian beskrivs de generella förutsättningarna för en eventuell 
förändring av mervärdesskattereglerna så att frivillig skattskyldighet blir 
möjlig även vid uthyrning av lokaler till hyresgäster som inte bedriver 
mervärdesskattepliktig verksamhet eller har rätt till återbetalning. Det anges 
även vissa avgränsningar avseende en sådan förändring. I promemorian ställs 
även ett antal frågor till remissinstanserna att besvara.  

Sektorns bedömning 
I promemorian återfinns en redogörelse av effekter för aktörerna och för 
staten, men effekterna för kommuner och regioner berörs inte. Om det blir 
möjligt för fastighetsägare att debitera moms (med 25 %) på lokalhyror vid 
uthyrning till skattefinansierad privat välfärdsverksamhet (vård, skola och 
omsorg) kommer kostnaderna öka för hyresgästerna. Med hur mycket är 
dock en osäkerhetsfaktor som omnämns i promemorian. Ett införande av 
hyresmoms på lokaler till aktörer som saknar avdragsrätt för den debiterade 
momsen kommer sannolikt leda till kostnadsökningar. Dessa 
kostnadsökningar kan komma att behöva finansieras genom höjda 
ersättningsnivåer till privata aktörer inom vår, skola och omsorg.  
Kommunala skattemedel kan vid ett införande, utan en modell för 
kompensation, komma att finansiera ett införande av en statlig skatt (moms) 
på i dag momsfria hyror. Förslaget kan även förväntas få effekter för ideella 
verksamheter. 
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Att svara på remissen är frivilligt, men givet de ekonomiska konsekvenser 
som än ändring av den frivilliga skattskyldigheten kan medföra föreslår 
avdelningen att kommunen ska lämnar ett yttrande.  
Avdelningens rekommendation är dock att invänta den gemensamma 
beredningen och bredare utredning kring effekter som SKR kommer att 
genomföra. Ett utkast till remissvar beräknas kunna vara klart i början på 
mars.  
Remissvaret ska ha inkommit till finansdepartementet senast den 21 mars 
2021. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteutlåtande daterat 2021-01-20 
Missiv och promemoria kring frivillig skattskyldighet för merväderskatt vid 
uthyrning av lokaler, daterat 2020-12-18 

Kommunstyrelsens beslut 
1. Delegera till kommunstyrelsens ordförande att svara på remissen. 

Beslutet skickas till 
Kommunstyrelsens ordförande Ulrika Liljeberg (C) 
Ekonomichef Lotta Zackrisson 
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§ 32 Dnr 2021/23 

Anmälan av fattade delegeringsbeslut 

Beskrivning av ärendet 

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

Byggchef, byggnadsinspektör, bygglovhandläggare och 
bostadsanpassare: 

− Bostadsanpassningsärenden enligt bostadsanpassningslagen 
december 2020 och januari 2021 

− Byggärenden enligt plan- och bygglagen december 2020 och januari 
2021 

Miljö/livsmedel 
− Tillsynsärenden enligt livsmedelslagen och miljöbalken september 

2020 till och med januari 2021 
Trafikärenden 

− Trafikärenden 2020-12-01-2021-01-31 
Näringsliv 

− Köpekontrakt/köpebrev 2020-12-01-2021-01-31 
 

Utbildningssektorn 
Rektor Anna Witasp, Tällberg och Ullvi skolor 

− Fyra beslut om dispens fritidshemsplats gällande elever på Tällberg 
respektive Ullvi skola 

Sektorchef Carin Fredlin 
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− Beslut om delvis avslag på begäran om utlämnande av allmän 
handling, 2021-01-27, dnr 2021/74 

− Beslut om delvis avslag på begäran om utlämnande av allmän 
handling, 2021-01-26, dnr 2021/71 

Personalärenden 
- Personalärenden 2021-01-01—2021-01-31 

Utskotten 
− Delegationsbeslut av utbildningsutskottet enligt 

sammanträdesprotokoll daterat 2021-01-26 
− Delegationsbeslut av utskottet för samhällsbyggnad enligt 

sammanträdesprotokoll daterat 2021-01-21 
− Delegeringsbeslut av socialutskottet enligt sammanträdesprotokoll 

daterat 2021-02-08 
− Delegeringsbeslut av allmänna utskottet, enligt 

sammanträdesprotokoll daterat 2021-02-16 

Beslutsunderlag 
Tjänsteutlåtande daterat 2021-02-26 
Protokoll och listor 

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

och listor per den 26 februari 2021. 

Beslutet skickas till 
Administrativ service
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§ 33  

Kommunstyrelsens ordförande informerar 

Beskrivning av ärendet 
Kommunstyrelsens ordförande, Ulrika Liljeberg (C), informerar om bland 
annat följande: 

- Kronprinsessparet gör en digital rundresa i Sveriges kommuner och 
har på det sättet träffat kommunstyrelsens ordförande. 

- Kommunstyrelsens ordförande och kommundirektören har genomfört 
digitala företagsbesök och på det sättet i närtid haft möten med VD:n 
för Leksand Resort och VD:n för Bergkvist-Siljan AB. Inom kort ska 
möte även hållas med VD:n för Clas Ohlson AB. 

- Diskussioner förs mellan kommunstyrelsens presidium, fullmäktiges 
presidium och gruppledarna avseende beslutsprocesserna för ny 
vision, nya miljömål och budgetarbetet.  

- Årsredovisningen för Brandkåren Norra Dalarna. 
- Tusse Chiza från Tällberg deltar i finalen av Melodifestivalen 2021. 

Planering görs för att uppmärksamma detta på lämpligt sätt. 
- Vid sammanträde för kommunstyrelsen under våren kommer 

förvaltningen att återrapportera arbetet med flytten från 
Limsjögården samt arbetet med utvecklingsgruppen för Djura. 

Kommunstyrelsens beslut 
1. Lägga informationen till handlingarna. 
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