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Närvarolista 
Beslutande  

Ledamöter 
 

Ulrika Liljeberg (C), ordf. (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) 
Lars Halvarson (S) 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) 
Margareta Jobs (KD) (via länk) 
Kent Dahlquist (S) (via länk) 
Yvonne Ineteg (V) (via länk) 
Andreas Ruuth (SD) (via länk) 
 
 

Tjänstemän Kommundirektör Caroline Smitmanis Smids 
Sekreterare Lena Ryen-Laxton 
Fastighetsstrateg Veronica Lindberg Lekare, § 3 
Grundskolechef Annica Sandy Hedin, § 3 
 

Övriga - 
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§ 2 Kommundirektören informerar 
§ 3 Utskottsordförandena informerar 
§ 4 Utökad gemensam nämnd Leksand/Rättvik 
§ 5 Länsplan för regional transportinfrastruktur 2022-2033 
§ 6 Tillfällig fullmäktigeberedning om arvoden 
§ 7 Utökning av verksamhetsområde Tunsta       
§ 8 Handelspolicy för Leksands kommun 
§ 9 Återkoppling Arbetsmiljöverket – systematiskt arbetsmiljöarbete 
§ 10 Information om enskilda vägar i Leksands kommun 
§ 11 Coronaviruset och Leksands kommun 
§ 12 Utbetalning av kommunalt partistöd 2022 
§ 13 Granskning av bidrag och stöd till föreningar 2021 
§ 14 Uppföljning av tidigare genomförda revisionsrapporter 
§ 15 Anmälan av ordförandebeslut - Fjärrundervisning vid Leksands 

gymnasium 
§ 16 Val av ledamöter och ersättare till nämnder, styrelser, kommunala bolag 

och övriga förtroendeuppdrag 
§ 17 Anmälan av fattade delegeringsbeslut 2022 
§ 18 Kommunstyrelsens ordförande informerar 
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§ 2  

Kommundirektören informerar 

Beskrivning av ärendet 
• Lyckavägens särskilda boende har öppnat och inflyttning skedde 

inför julhelgen. Ett stort intresse för det nya boendet och en stigande 
smittspridning ledde till en avrådan att besöka boendet under ett par 
veckor. 

• Arbetet med årsbokslutet går planenligt. Prognosen visar på plus 35 
miljoner kronor varav 14 miljoner kronor härrör sig från 
verksamheterna inom förvaltningen. Överskottet beror till stora delar 
på pandemirelaterade faktorer men också på ökade skatteintäkter. 

• Verksamhetsbesök har genomförts på Leksandshallen och HSR-
enheten. 

• Dialog pågår med Leksandsbostäders VD om bolagets färdplan och 
hur den samspelar med kommunens nya vision. 

• Ny tillförordnad avdelningschef på administrativ service har tillsatts 
på ett år. 

• Ny tillförordnad HR-chef har utsetts under 6 månader, då ordinarie 
befattningshavare ska arbeta med beredskaps- och 
säkerhetsverksamheten i kommunen. 

• Ett nytt koncept för chefsträffar har arbetats fram och påbörjats. 
Upplägget innefattar en timmes kort digital information kring 
chefsfrågor och två halvdagar per termin med fördjupning och 
inspiration. 

• År 2022 firar Leksand och Tobetsu 35 år som vänorter. 

Kommunstyrelsens beslut 
1. Lägga informationen till handlingarna. 
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§ 3  

Utskottsordförandena informerar 

Beskrivning av ärendet 
Ordföranden i sociala utskottet, Kenneth Dahlström (C), informerar om 
följande:  

• Åtgärder genomförs för att hantera bemanningssituationen inom 
sociala sektorn. Exempel på åtgärder är översyn av schema, 
mottagande av studenter som går socionomutbildning samt 
omfördelning av arbete inom hemtjänsten för att avlasta 
undersköterskorna. Vissa servicetjänster som handling, städ och ev. 
duschning kan komma att utföras av medarbetare utan 
undersköterskeutbildning.  

 
Ordföranden i samhällsbyggnadsutskottet, Sebastian Larsson (M) informerar 
om följande:  

• Medborgarchatt har genomförts om detaljplan Moskogslänken. 

• Detaljplan Limsjöänget är ute på samråd. 

• Tillstånd har getts för rasriskåtgärder vid Leksands Folkhögskola, 
Åkerö. 

• Ett avtal gällande gatubelysning är nära. 

• Granbergets skidanläggning har försäljningsrekord av säsongskort. 

• Invigning av den nya sporthallen planeras till augusti.  
 
Ordföranden i utbildningsutskottet Tomas Bergsten (C) informerar om 
följande:  

• Pandemiläget med ett stort antal medarbetare och elever som är sjuka 
eller sitter i corona karantän gör att situationen är ansträngd i 
verksamheterna. En klass i år 3 på gymnasiet har fjärrundervisning 
då klustersmitta råder. 
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• Integrationsenheten arbetar just nu intensivt då många kvotflyktingar 
kommit vid under en och samma period. En medarbetare har 
nyanställts för att arbeta året ut.  

• Utskottet har haft extra sammanträden angående avstängningsärende 
gällande elev på gymnasiet. I samband med detta har beslut fattats att 
rutiner kring uppföljning av frånvaro och avstängning ska ses över. 

• Prislistan från Gysam är klar och på kommande utskott kommer 
därför beslut fattas om interkommunala ärenden. 

• Åtgärder för att förbättra arbetsmiljön på Sammilsdalskolan. 
Veronica Lindberg Lekare, fastighetsstrateg och Annica Sandy 
Hedin, grundskolechef deltar och informerar om att de åtgärder som 
man enats om skulle genomföras på kort sikt nu har genomförts i 
stort. Det enda som kvarstår är svar på en klimatundersökning. 
Nu planeras även långsiktiga åtgärderna i form av etablering av en 
temporär skolbyggnad. Genom att skapa fler klassrum och arbetsrum 
inför kommande läsår kan Alléskolan, som orsakat 
arbetsmiljöproblem, helt ersättas.  

Kommunstyrelsens beslut 
1. Lägga ärendet till handlingarna. 
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§ 4 Dnr 2021/801 

Utökad gemensam nämnd Leksand/Rättvik 

Beskrivning av ärendet 
Vid sammanträdet för gemensam nämnd inom vuxenutbildningen Leksand-
Rättvik 2020-02-05 § 6, beslutades om att utreda möjligheterna att utöka 
nämndens ansvarsområden med arbetsmarknadsenheten, AME och 
integrationsenheten från de båda kommunerna.  
Kommunstyrelserna i Leksand, 2021-09-27 § 109 och Rättvik 2021-06-08 § 
86 fattade ett inriktningsbeslut om att ta fram ett förslag på hur den 
gemensamma vuxenutbildningsnämnden kan utökas med 
arbetsmarknadsenhet och integrationsenhet. Den utökade nämnden ska tillika 
vara arbetslöshetsnämnd. I besluten uppdrogs att ta fram förslag till avtal, 
reglemente, budget, lösning för sekretessfrågor samt en tidsplan.  
Utredarna Joel Johansson, Leksands kommun och Kristina Lundberg, 
Rättviks kommun har nu lämnat ett förslag som är färdigt för beslut. 
Förslaget har förhandlats fackligt i båda kommunerna. 
 
Inriktningen i stort är att arbetsmarknadsenheterna, AME, och 
integrationsenheterna i Leksand och Rättvik går över till den utökade 
gemensamma nämnden 1 juli 2022. 

Sektorns/avdelningens bedömning 
Det är förslagsställarnas bedömning att liggande förslag motsvarar de 
direktiv såsom angivna av respektive kommunstyrelse och att förslaget 
möjliggör en god samverkan mellan kommunerna sett till 
kompetensförsörjningsutmaningen och ett mycket effektivt sätt att nyttja de 
gemensamma resurserna. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteutlåtande – Förslag till utökad gemensam nämnd Leksand-Rättvik 
2021-12-01. 
Bildspel – Förslag till utökad gemensam nämnd 2021-12-01 
Förslag till utökad gemensam nämnd. Förarbete till förslag. 2021-12-01 
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Bilaga 1. Förslag till ny överenskommelse avseende den gemensamma 
nämnden Leksand-Rättvik 
Bilaga 2. Förslag till nytt reglemente för den gemensamma nämnden 
Leksand-Rättvik 
Bilaga 3. Förslag till ny delegeringsordning för den gemensamma nämnden 
Leksand-Rättvik 
Bilaga 4. Förslag till budget för den gemensamma nämnden Leksand-Rättvik 
2022 

Yrkanden 
Viktor Zakrisson (S) yrkar bifall till utredarnas förslag. 
 
Kommunstyrelsens förslag till beslut i kommunfullmäktige 
 
1. Arbetsmarknadsenheten och integrationsenheten i Leksands kommun ska 
föras över organisatoriskt till den gemensamma nämnden från 2022-07-01. 

2. Gemensam nämnd inom vuxenutbildningen Leksand-Rättvik byter namn 
till VIA-nämnden. 

3. Anta ny överenskommelse, reglemente och delegeringsordning för den 
gemensamma nämnden. 
 
4. Utse den gemensamma nämnden till arbetslöshetsnämnd. 
 
5. Delegera rätten att begära upplysningar från den gemensamma nämnden, 
enligt 9 kap. 27 § KL, från kommunfullmäktige till kommunstyrelsen. 
 
6. Beslut 2020-11-12 § 27, gemensam nämnd inom vuxenutbildningen 
Leksand-Rättvik ersätts genom antagande av ny överenskommelse och nytt 
reglemente med att förvaltningschef blir skolchef. 
 

Beslutet skickas till 
Caroline Smitmanis Smids, kommundirektör, Leksand 
Ulf Israelsson, kommunchef, Rättvik 
Carin Fredlin, sektorchef, Utbildningssektorn, Leksand 
Lars Kratz, förvaltningschef, Barn- och utbildningsförvaltningen, Rättvik 
Magnus Körberg, rektor, vuxenutbildningen Leksand-Rättvik 
Gunilla Klingh, verksamhetschef, Socialförvaltningen, Rättvik 
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Mikael Sjöström, verksamhetsekonom, Leksand 
Per Andersson, controller, Rättvik 
Kristina Lundberg, kvalificerad handläggare, Rättvik  
Joel Johansson, verksamhetsutvecklare, Leksand 
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§ 5 Dnr 2021/1387 

Länsplan för regional transportinfrastruktur för Dalarna 
2022-2033 

Beskrivning av ärendet 
Region Dalarna har skickat ut förslag på länsplan för regional 
transportinfrastruktur för Dalarna 2022-2033 på remiss till regionens 
kommuner. 

Sektorns/avdelningens bedömning 
Trafikingenjör Lars Lindblom har lämnat följande förslag till remissvar. 
Det nu liggande förslaget till länsplan för perioden 2022-2033 visar med all 
tydlighet att de statligt avsatta medlen för länets infrastruktursatsningar inte 
står i rimlig proportion till vårt regionala behov. Det finns ett antal tydliga 
brister i transportsystemet för att utveckla Dalarna i enlighet med de 
funktioner som tagits fram utifrån de regionala målen. Järnvägsnätet har 
stora kapacitetsbrister och vägnätet har tillgänglighet-, trafiksäkerhets- och 
bärighetsbrister. 
Nu tillkommande förändringar av förutsättningar inför upprättande av ny 
länsplan med kostnadsökningar på ca 420 mkr för två av länsplanens 
namngivna objekt liksom en avräkning med 246 mkr motsvarar tillsammans 
över 50% av den ursprungliga ramen på 1294 mkr. Här behöver regeringen 
ta ansvar för de konsekvenser som nu uppstått för Region Dalarna utifrån de 
direktiv som getts till Trafikverket. Kostnadsökningarna för ett av dessa 
objekt (väg 66) beror i huvudsak på bristande bärighet vilket borde medföra 
att medel för bärighetshöjande åtgärder kan tillskjutas.  
Ytterligare en konsekvens av en minskad ekonomisk ram för länsplanen är 
att inget ekonomiskt utrymme medges för gång- och cykelåtgärder och 
övriga trafiksäkerhetsåtgärder på det statliga vägnätet 2022-2025. Leksands 
kommun har i tidigare yttranden framhållit vikten av ytterligare satsningar på 
gång- och cykelvägar med konkreta sträckor som bör prioriteras och 
inrymmas i länsplanen.  
Om infrastrukturen i vårt län liksom i flera andra nordliga län inte ges 
samma resurser som i södra delen av landet kväver man den positiva 
utveckling som finns i denna del av Sverige. Framtida transportinfrastruktur 
måste ta hänsyn till regionernas bidrag och platsers betydelse för landets 
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konkurrenskraft. Det gäller beslut avseende såväl elektrifiering och 
utveckling av fossilfria drivmedel, som de investeringar av ny infrastruktur i 
norra och mellersta Sverige som måste ske för att möta upp den starka 
utveckling som finns inom exportindustri och besöksnäring 
Med detta som grund förordar Leksands kommun alternativ A i förslag till 
länsplan med tillägg att vi utgår från att regeringen tar sitt ansvar och justerar 
Dalarnas planeringsram så att både etapp 1 och 2 för ombyggnation av väg 
66 (Smedjebacken-Fagersta) tillsammans med väg 70 (Särnaheden) kan 
genomföras inom planperioden 2022-2033. 
Vi ser även ett behov att regeringen tar ett större ansvar och avsätter 
ytterligare medel till länsplanen för elektrifiering och ytterligare utveckling 
av infrastrukturen för cykel. 

Beslutsunderlag 
Utdrag ur sammanträdesprotokoll från allmänna utskottet, daterat 2022-01-
10, § 7 
Tjänsteutlåtande, daterat 2021-12-02 
Remissförslag Länsplan 2022-2033 Region Dalarna, Beslut RUN 2021-10-
28 (Dnr: RD21/04248) 

Kommunstyrelsens beslut 
1. Anta förslag till yttrande som sitt eget och översända det till Region 

Dalarna. 

Beslutet skickas till 
Region Dalarna, ruf.registrator@regiondalarna.se samt 
kent.soderberg@regiondalarna.se, senast 1 / 2 2022 
Trafikingenjör Lars Lindblom 
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§ 6 Dnr 2020/796 

Tillfällig fullmäktigeberedning om arvoden – 
arvodesreglemente 2023-2026 

Beskrivning av ärendet 
I anslutning till fullmäktiges beslut om budget 2020-2022 (KF 2019-10-14, § 
64) uppdrogs fullmäktiges presidium att utreda effektiviseringar inom den 
politiska organisationen. Inom ramarna för detta uppdrag mottog presidiet 
synpunkter och frågor gällande nivåer och konstruktionen för arvoden till 
förtroendevalda.  
I sin rapportering av uppdraget (KF 2020-09-21, § 50) meddelade presidiet 
att den avsåg återkomma med direktiv för en fullmäktigeberedning (tillfällig) 
rörande ersättningar och arvoden till förtroendevalda. Vid fullmäktiges 
sammanträde den 10 december 2020, § 72-73, antogs direktiv till en sådan 
beredning och förrättades val till beredningen. 

Beredningens uppdrag 
Beredningen har av fullmäktige fått i uppdrag att   

− göra en översyn av principer, regler och nivåer för ekonomiska 
ersättningar till kommunens förtroendevalda i nämnder, styrelse, bolag 
och andra organ, från och med nästa mandatperiod  

− upprätta beskrivningar av uppdrag med årsarvoden och vilka övriga 
förtroendeuppdrag som förväntas följa med respektive uppdrag  

− se över och vid behov föreslå ändringar i kommunens regler om 
partistöd.  

I den slutliga rapporteringen skulle ett förslag lämnas avseende nytt 
arvodesreglemente för förtroendevalda i Leksands kommun för 2023-2026.  

Uppdraget är utfört och har rapporterats till kommunfullmäktige 2021-11-29, § 
74. På detta sammanträde uppdrog kommunfullmäktige till kommunstyrelsen att 
bereda förslaget om arvodesreglemente. Kommunfullmäktige entledigade 
samtidigt den tillfälliga arvodesberedningen. 
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Beslutsunderlag 
Utdrag ur sammanträdesprotokoll från kommunfullmäktiges sammanträde 
2021-11-29, § 74. 
Förslag till arvodesreglemente, daterat 2021-12-08 
Redovisning Tillfällig fullmäktigeberedning om arvoden, inkl. redovisning 
av avvikande meningar, daterad 2021-12-08 

Yrkanden 
Inga Vestlund (V) yrkar bifall till Vänsterpartiets förslag om att ersättning 
för kommunstyrelsens ordförande, oppositionsråd samt utskottsordföranden 
ska ligga på samma nivå som förra mandatperioden. 
 
Beslutsordning 
Ordförande ställde Inga Vestlunds förslag mot arvodesberedningens förslag 
och fann att kommunstyrelsen beslutar i enlighet med arvodesberedningens 
förslag.  

Kommunstyrelsens förslag till beslut i kommunfullmäktige  
1. Anta arvodesreglemente för Leksands kommun, i enlighet med förslaget. 
2. Reglementet ska tillämpas från 1 januari 2023, då motsvarande 

reglemente upphör att gälla 
3. Nivåerna i bilagan ska från 1 januari 2023 anpassas utifrån de nivåer på 

jämförelsebelopp som gäller vid den tidpunkten. 

Deltog inte i beslutet 
Jimmy Karlsson (BP) deltog inte i beslutet 

Reservationer 
Inga Vestlund (V) reserverar sig mot beslutet. 

 
Beslutet skickas till 
Anna-Carin Ingels, administrativ service 
Lönekontoret 
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§ 7 Dnr 2021/     

Utökning av verksamhetsområde Tunsta       

Beskrivning av ärendet 
Styrelsen i Leksand Vatten AB föreslår en utökning av verksamhetsområdet 
för vatten och spillvatten, ej dagvatten, för fastigheten Tunsta        
Inom Tunsta       finns sedan 2005 en detaljplan med byggrätter för 
småhus. Området ligger till viss del utanför nuvarande verksamhetsområde. 
Fastighetsägaren har nu inkommit med ansökan om VA-anslutning. 

Sektorns/avdelningens bedömning 
Förslaget till utökning av VA - verksamhetsområdet innebär att ytterligare 3 
fastigheter, idag obebyggda, kan anslutas. 
Nu aktuella VA-anläggningsavgifter bedöms täcka de kostnader som uppstår 
för att anlägga servisledningar. 

Beslutsunderlag 
Utdrag ur sammanträdesprotokoll för allmänna utskottet, daterat 2022-01-10, 
§ 10 
Tjänsteutlåtande från Dala Vatten och Avfall AB, daterat 2021-06-15 
inklusive bilagor 
Protokoll Leksand Vatten AB, daterat 2021-09-16 
Yttrande från miljöenheten, Leksands kommun, daterat 2021-10-18 

Kommunstyrelsens förslag till beslut i kommunfullmäktige 
1. Utöka verksamhetsområdet för vatten och avlopp, ej dagvatten, i enlighet 

med karta i bilaga 1. 

Beslutet skickas till 
Miljöinspektör Petrus Tengnér 
Anna Almlöf VD Dala Vatten och Avfall AB 
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§ 8 Dnr 2017/1755 

Handelspolicy för Leksands kommun 

Beskrivning av ärendet 
Handelspolicyn är ett stöddokument som ska visa på ståndpunkter och 
riktlinjer för lokalisering av utveckling och tillkommande handelsaktörer i 
Leksands kommun. Policyn behövs för att öka tydligheten i vilka 
handelsområden som är prioriterade för olika slag av handel och för fortsatt 
utveckling i Leksands kommun. 
Leksands kommun är i behov av en ny handelspolicy. Den tidigare antagna 
policyn är från 2003 och många av förutsättningarna för etablering av handel 
i kommunen har förändrats sedan dess. Handel har tillkommit och utvecklas 
på flera platser, bland annat Hjultorget i Insjön.  
En kraftig expansion av utbud och omfattning av handel har skett i 
omkringliggande kommuner. En utveckling som i allra högsta grad påverkar 
förutsättningarna för etableringar och utveckling av handeln i Leksands 
kommun.  
På senare tid har framför allt har handeln på olika digitala plattformar, e-
handeln, utmanat den fysiska handeln generellt. Tillväxten inom e-handeln 
har ökat allt snabbare under pandemin.  

Sektorns/avdelningens bedömning 
Ett omfattande arbete lades ner på att ta fram grunden till handelspolicyn 
under 2016. Den utredning som gjordes 2017 av HUI Research var mycket 
väl genomarbetad och till skillnad från alla tidigare gjorda utredningar 
adderades de positiva effekterna från besöksnäringen till analysen. Inklusive 
det så för kommunen viktiga fritidshusboendet. HUI:s rapport bekräftade i 
stort alla dess delar det arbete som gjordes i samverkan med näringen.   
Utvecklingen av handeln har genom pandemin drivits på. Förutsättningarna 
har förändrats. Hur dessa långsiktigt kommer att påverka handeln i Leksands 
kommun behöver utredas och resultatet menar vi ska ingå i en ny version av 
en handelspolicy. Vår bedömning är att ett sådant arbete kan inledas under 
hösten 2022 under förutsättning att resurser avsätts för detta då 
förutsättningarna för handeln efter pandemin blivit mer konstanta. 
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Beslutsunderlag 
Utdrag ur sammanträdesprotokoll från allmänna utskottet, daterat 2022-01-
10, § 5 
Tjänsteutlåtande, daterat 2021-12-01 
Handelspolicy daterad 2021-12-14 
Sammanställning av remissvaren från näringslivsorganisationerna 
Remissvar Gagnefs kommun 

Yrkanden 
Sebastian Larsson (M), Anna-Lena Blomqvist (SD), Per Wiman (KD) och 
Jimmy Karlsson (BP) yrkade bifall till förslaget. 

Kommunstyrelsens förslag till beslut i kommunfullmäktige  
1. Anta föreslagen handelspolicy att gälla från och med 14 februari 2022 
 
2. Tidigare handelspolicy från 2003 upphör att gälla. 

Deltog inte i beslutet 
Viktor Zakrisson (S), Ingrid Rönnblad (S), Lars Halvarsson (S) och Inga 
Vestlund (V) deltog inte i beslutet. 
 
Beslutet skickas till 
Näringslivschef Per Strid 
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§ 9 Dnr 2021/1158 

Återkoppling Arbetsmiljöverket – systematiskt 
arbetsmiljöarbete 

Beskrivning av ärendet 
Arbetsmiljöverket har genomfört en nationell tillsyn av systematiskt 
arbetsmiljöarbete (SAM) i politikerstyrda organisationer 
Tillsynen har bestått av två steg: 

• Politikerinformation 2019 – första delen  
• Tillsyn, med särskilt fokus på SAM - årlig uppföljning  

Mål för tillsynen är: 
• Aktivt arbetsmiljöarbete i kommunen i alla beslutsnivåer, inklusive 

den politiska  
• Att kommunen ska kontrollera och utveckla sitt systematiska 

arbetsmiljöarbete genom den årliga uppföljningen 
Arbetsmiljöverket har meddelat resultatet av tillsynen. 
 
Kommundirektör Caroline Smitmanis Smids informerar om tillsynen, 
resultatet samt åtgärdsplaneringen.  

Beslutsunderlag 
Skrivelse från Arbetsmiljöverket, Resultat av inspektion, daterad 2021-12-09 
Presentation, Återkoppling av inspektion Arbetsmiljöverket, daterad 2022-
01-24 

Kommunstyrelsens beslut 
1. Ge förvaltningen i uppdrag att ta fram en åtgärdsplan och återrapportera 

arbetet löpande till dess tillsynsärendet är avslutat. 

Beslutet skickas till 
Kommundirektör Caroline Smitmanis Smids 
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§ 10 Dnr 2016/716 

Information om enskilda vägar i Leksands kommun 

Beskrivning av ärendet 
Kommundirektör Caroline Smitmanis Smids informerar om nuläget gällande 
ärendet ”Enskilda vägar”.  
 
Just nu genomförs olika kommunikationsinsatser, bland annat en 
informationsfilm som visas på kommunens webbsida. 
 
Under våren planeras cirka femton förrättningsmöten. Kommunen erbjuder 
möjlighet till chatt mellan berörda parter inför dessa. 
Den 25 januari håller Lantmäteriet förrättningsmöte för Rönnäs.  

Kommunstyrelsens beslut 
1. Lägga informationen till handlingarna 

Beslutet skickas till 
Kommundirektör Caroline Smitmanis Smids 
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§ 11 Dnr 2020/324 

Coronaviruset och Leksands kommun 

Beskrivning av ärendet 
Kommundirektör Caroline Smitmanis Smids informerar om nuläget. 
 
Pandemin gör att bemanningsläget är ansträngt inom de flesta verksamheter. 
Svårast läge är det inom skola, vård, omsorg, kost och städ. Verksamheter 
inom förskola och skola fungerar ändå tillfredsställande i nuläget, då 
barngrupperna är mindre i och med att även ett stort antal barn är sjuka eller 
i karantän.  
 
Förvaltningen följer utvecklingen genom dagliga stabsorienteringar.  
 
Förberedelse för personalrangering pågår inom i första hand vård och 
omsorg. Inom skolan och förskolan planeras olika åtgärder som till exempel 
vädjansbrev till föräldrar och delvis fjärrundervisning.  

Kommunstyrelsens beslut 
1. Lägga informationen till handlingarna 

Beslutet skickas till 
Kommundirektör Caroline Smitmanis Smids 
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§ 12 Dnr 2021/1572 

Utbetalning av kommunalt partistöd 2022 

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 15 februari 2021, § 12, beslutades att 
utbetala kommunalt partistöd för 2021. 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 lämnat in detta. 

Sektorns/avdelningens bedömning 
Det finns idag åtta partier representerade i fullmäktige och som därmed är 
berättigade grundstöd. Samtliga 49 mandat har en ledamot som är fastställd 
enligt vallagen och som därmed berättigar mandatstöd. Mot bakgrund av att 
samtliga partier i fullmäktige lämnat in skriftlig redovisning rörande tidigare 
års utbetalning av partistöd är samtliga partier som idag sitter i fullmäktige 
berättigade nytt partistöd (grundstöd och mandatstöd). 
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Prisbasbeloppet för 2022 är 48 300 kronor. Ovannämnda bestämmelse om 
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 ger:   

• Grundstödet ska därmed vara 12 075 kronor 
• Mandatstöd för mandat 1-9 ska vara 12 075 kronor 
• Mandatstöd för mandat 10-x ska vara 8 050 kronor.  
 

Utifrån grundstöd och antalet mandat föreslås därför att utbetala partistöd för 
2022 enligt följande. 

Parti Mandat Partistöd (SEK) 
Centerpartiet 15 169 050 
Socialdemokraterna  10 128 800 
Moderaterna 8 108 675 
Kristdemokraterna 4 60 375 
Vänsterpartiet 4 60 375 
Sverigedemokraterna 4 60 375 
Bygdepartiet 3 48 300 
Liberalerna 1 24 150 
  Totalt (SEK): 660 100     

 

Beslutsunderlag 
Tjänsteutlåtande, daterat 2022-01-10 

Kommunstyrelsens förslag till beslut i kommunfullmäktige  
1. Utbetala kommunalt partistöd för 2022 om totalt 660 100 kronor med 

fördelning i enlighet med förslaget. 
2. Ställa kravet att respektive mottagande parti senast den 30 juni 2023 ska 

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

Beslutet skickas till 
Partierna i kommunfullmäktige genom dess gruppledare 
Ekonomiavdelningen 
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§ 13 Dnr 2021/1344 

Granskning av bidrag och stöd till föreningar 2021 

Beskrivning av ärendet 
Leksands kommuns revisorer har gett KPMG i uppdrag att granska 
kommunens rutiner avseende föreningsbidrag. Uppdraget ingår i 
revisionsplanen för år 2021.  
Syftet med granskningen var att konstatera om kommunstyrelsen har 
ändamålsenliga rutiner och tillfredställande intern kontroll avseende 
handläggningen av föreningsbidrag. 
Utifrån genomförd granskning är KPMG:s sammanfattande bedömning att 
kommunstyrelsen inte har ändamålsenliga rutiner och tillfredställande intern 
kontroll avseende handläggningen av föreningsbidrag. 
Bedömningen baserar KPMG bland annat på att det vid intervjuer 
framkommer att ingen systematisk uppföljning genomförs av föreningarnas 
verksamhet för att kontrollera om bidrag använts enligt ansökan och inte 
heller kontrolleras att uppgifter i inkomna handlingar vid ansökan är 
korrekta. 
KPMG noterar att bidragsgivningen hanteras som en tjänstemannafråga och 
vi ser ett behov att uppdatera kommunstyrelsens delegationsordning för att 
tydliggöra att delegationen avser beslut om bidrag till föreningar. I 
delegationsordningen bör även beloppsnivåer anges. Kommunen måste även 
säkerställa att dessa delegationsbeslut rörande utbetalning av föreningsbidrag 
tydligt dokumenteras. 
Vidare anser KPMG att styrdokument för bidragsgivning till föreningar bör 
uppdateras med aktuella uppgifter, samt riktlinjer för återbetalningskrav 
samt stöd för tjänstemännen att prioritera mellan föreningars ansökningar, 
detta för att slippa att på egen hand prioritera mellan föreningars 
ansökningar. 
Vidare noterade KPMG i den genomförda stickprovsgranskningen flertalet 
avvikelser från det antagna styrdokumentet (Policyn och riktlinjer – Stöd till 
föreningar och organisationer). Bland annat saknas beslut om tilldelat bidrag 
för samtliga av fritidsavdelningens granskade bidrag och det saknas 
motiveringar i de fall där annan summa än den som föreningen ansökt om 
betalats ut. 
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Sektorns/avdelningens bedömning 
Se över och uppdatera styrdokument för bidragsgivning till föreningar. 

• Avdelningarna kultur och fritid kommer under 2022 se över och 
revidera styrdokumentet - ” Policy och riktlinjer – Stöd till föreningar 
och organisationer”. Ny policy kommer beslutas av förtroendevalda.  

Revidera kommunstyrelsens delegeringsordning avseende bidragsgivning till 
föreningar samt säkerställ att delegationsbeslut presenteras för 
kommunstyrelsen. 

• Revidera delegeringsordningen i enlighet med revisorernas förslag.  

• Rutin för att återrapportera fattade delegeringsbeslut finns, avdelning 
fritid kommer se över sin rutin för att säkerställa att delegeringsbeslut 
återrapporteras enligt rutin.  

• Avdelning kultur rapporterar redan i dagsläget delegeringsbeslut i 
enlighet med fastlagd rutin.  

Säkerställa att samtliga beslut om utbetalning av föreningsbeslut 
dokumenteras.  

• I dagsläget registrerar avdelningen fritid samtliga ansökningar och 
relaterade handlingar i systemet FRI. Under 2022 kommer 
avdelningen se över om nuvarande rutin behöver förbättras för att 
säkerställa att all relevant dokumentation registreras.  

• Kulturavdelningen använder sig redan idag av 
ärendehanteringssystemet Evolution för att registrera inkomna 
ansökningar samt beslut om beviljat stöd alternativt avslag. Dessa 
beslut rapporteras även till kommunstyrelsen på regelbunden basis 
genom att nämndsekreteraren skapar listor i 
ärendehanteringssystemet Evolution som delges kommunstyrelsen. 
Dessa listor visar vilka delegeringsbeslut som fattats och vem som 
fattat dem.    

Säkerställ att det i handläggningsprocessen genomförs kontroller av 
föreningarnas verksamhet för att säkerställa att bidraget använts på korrekt 
sätt. 

• Avdelningarna kultur och fritid kommer tillskapa en styrgrupp för att 
tillsammans hantera inkommande ansökningar. Styrgruppen kommer 
bestå av avdelningscheferna från respektive avdelning, sektorns 
kvalitetsutvecklare samt två administratörer.  

• Kulturavdelningen genomför redan i dagsläget kontroller i samband 
med att ansökningarna inkommer. Detta görs genom att gå igenom 
efterfrågad dokumentation såsom revisionsrapport och 
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årsredovisning. Enstaka stickprov genomförs i de fall frågetecken 
uppstår.  

• Baserat på nytt styrdokument kommer fritidsavdelningen arbeta fram 
nya rutiner för att säkerställa förbättrad kontroll av föreningarnas 
verksamheter.  

Säkerställ att kontroller av ansökningarnas uppgifter genomförs. 

• Avdelningarna kommer arbeta fram rutiner som säkerställer att 
samtliga handlingar som efterfrågas i ansökningsförfarandet 
inkommer och granskas. Detta arbete kommer vara en del av den ny 
styrgruppens arbetssätt.  

 
Allmänna utskottet beslutade 2022-01-10, § 8, att ge förvaltningen i uppdrag 
att vidta de åtgärder som redovisats i yttrandet och återrapportera till 
allmänna utskottet den 19 april 2022. 

Beslutsunderlag 
Utdrag ur sammanträdesprotokoll från allmänna utskottet, daterat 2022-01-
10, § 8. 
Tjänsteutlåtande daterat 2021-11-03 
Revisionsrapport; Granskning av bidrag och stöd till föreningar               
daterad 21-09-28 

Kommunstyrelsens förslag till beslut i kommunfullmäktige 
1. Anta yttrandet i enlighet med förslaget och översända det till 

revisorerna 

Beslutet skickas till 
Sektorchef samhällsutveckling Åke Sjöberg  
Fritidschef  Torkel Holst 
Kulturchef Pär Ohlsson 
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§ 14 Dnr 2021/1343 

Uppföljning av tidigare genomförda revisionsrapporter 

Beskrivning av ärendet 
På uppdrag av de förtroendevalda revisorerna i Leksands kommun har 
KPMG genomfört en uppföljning av ett antal granskningar genomförda åren 
2016 till 2018. De granskningar som ingått i uppföljningen är: 

• Granskningen avseende kommunens lönehantering, år 2016 

• Granskning avseende delegering och återrapportering av 
delegeringsbeslut, år 2017 

• Granskning av hemtjänst, år 2018 
Utifrån genomförd uppföljning är Leksands kommuns revisorers 
sammanfattande bedömning att kommunen övergripande har arbetat aktivt 
med de rekommendationer som lämnades i samband med tidigare 
granskningar. Inom lönehantering finns utifrån den uppföljande 
granskningen mer att göra för att säkerställa att ändamålsenliga åtgärder 
vidtagits utifrån varje rekommendation. 
Revisionen rekommenderar fullmäktige att, från kommunstyrelsen begära in 
ett yttrande avseende de förbättringsområden och rekommendationer som 
framgår av revisionsrapporten till fullmäktiges sammanträde i februari år 
2022. 
De identifierat förbättringsområdena och rekommendationerna är följande:  
Granskning avseende lönehantering  

• Säkerställa skriftliga rutiner för signering av utbetalning hos bank. 

• Säkerställa att intern kontrollplan fastställs i enlighet med 
reglementet. 

• Säkerställa skriftliga rutiner som stöd för chefer vid godkännande av 
utanordningslista. 

Granskning avseende delegering och återrapportering av delegeringsbeslut 

• Ytterligare förtydliga ärendena Farmorsprincipen samt 
Förhandlingsrätt i delegeringsordningen. 
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Granskning av hemtjänst 

• Säkerställa att fastställda rutiner uppdateras utifrån arbetssätt. 

Sektorns/avdelningens bedömning 
Granskning avseende lönehantering  

• Säkerställa skriftliga rutiner för signering av utbetalning hos bank. 

• Säkerställa att intern kontrollplan fastställs i enlighet med 
reglementet. 

• Säkerställa skriftliga rutiner som stöd för chefer vid godkännande av 
utanordningslista. 

Svar/åtgärd:  
Arbetet med att se och dokumentera roller i Heroma pågår och förväntas 
vara klart i vår. Vakans på avdelningen har försenat arbetet, och rollerna 
finns i Heroma men ska dokumenteras i systemdokumentationen.  
 
Arbetet med interkontroll kommer återupptas efter årsskiftet när 
personalstyrkan är fulltalig. Vissa kontroller och åtgärder har redan vidtagits 
så som ex mer detaljerad kontroll inför utanordning.  
 
Granskning avseende delegering och återrapportering av delegeringsbeslut 

• Ytterligare förtydliga ärendena Farmorsprincipen samt 
Förhandlingsrätt i delegeringsordningen. 

Svar/åtgärd:  
Förvaltningen kommer i början av 2022 uppdatera delegeringsordningen där 
de två områdena kommer förtydligas.  
 
Granskning av hemtjänst 
Säkerställa att fastställda rutiner uppdateras utifrån arbetssätt. 
Svar/åtgärd:  
Sociala sektorn kommer arbeta in rekommendationen under 2022. 
 
Allmänna utskottet beslutade 2022-01-10, § 9, att ge förvaltningen i uppdrag 
att vidta de åtgärder som redovisats i yttrandet och återrapportera till 
allmänna utskottet den 19 april 2022. 
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Beslutsunderlag 
Utdrag ur sammanträdesprotokoll från allmänna utskottet, daterat 2022-01-
10, § 9 
Tjänsteutlåtande daterat 2021-12-17 
Revisionsrapport, daterad 2021-09-02 

Kommunstyrelsens förslag till beslut i kommunfullmäktige  
1. Anta yttrandet i enlighet med förslaget och översända det till 

revisorerna. 

Beslutet skickas till 
Tf. sektorchef verksamhetsstöd Ann-Charlotte Zakrisson 
Socialchef Ulrika Gärdsback 
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§ 15 Dnr 2021/1504 

Anmälan av ordförandebeslut - Fjärrundervisning vid 
Leksands gymnasium 

Beskrivning av ärendet 
En huvudman som fattar beslut att använda fjärrundervisning i visst ämne 
eller kurs ska anmäla beslutet till Skolinspektionen. 
Vad anmälan ska innehålla framgår av Skolinspektionens föreskrifter 
(SKOLFS 2020:227) om anmälan att bedriva fjärrundervisning. Här framgår 
bland annat att anmälan ska avse beslut om fjärrundervisning vid en viss 
skolenhet, att anmälan ska göras på den blankett som finns på 
Skolinspektionens webbplats samt att en redogörelse ska lämnas för de 
uppgifter som efterfrågas i blanketten. 
Att anmälan ska avse beslut om fjärrundervisning vid en viss skolenhet 
innebär att det ska framgå vilken skolenhet som anmälan avser samt att de 
uppgifter som efterfrågas i blanketten ska redovisas per skolenhet. En 
anmälan per skolenhet ska göras även om huvudmannen har beslutat att 
bedriva fjärrundervisning vid flera skolenheter. Detta gäller även om själva 
beslutet att använda fjärrundervisningen gäller flera skolenheter. 
Huvudmannens ansvar 
Det behövs inget särskilt tillstånd för att bedriva fjärrundervisning i enlighet 
med de bestämmelser och begränsningar som finns i 21 kap. skollagen, 5 a 
kap. skolförordningen och 4 a kap. gymnasieförordningen. Huvudmannen 
ansvarar dock för att undervisningen bedrivs i enlighet med författningarnas 
krav. Det innefattar även att beslutet att bedriva fjärrundervisning, och 
anmälan av beslutet, ska göras i enlighet med författningarna. 
För läsåret 21 - 22 innebär det fjärrundervisning inom moderna språken, ca 
1% av samtliga kurser som genomförs på Leksands gymnasium. 
Med hänsyn till ärendets brådskande natur och att kommunstyrelsens möte 
därmed inte kan avvaktas beslutar kommunstyrelsens ordförande i frågan. 
 
Kommunstyrelsens ordförande beslutade 2021-12-15 att Leksands 
gymnasium får bedriva fjärrundervisning inom moderna språk vilket utgör 
ca 1 % av gymnasiets utbildning. Beslutet gäller läsåret 2021-2022. 
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Sektorns/avdelningens bedömning 
Sektorn bedömer att Leksands gymnasium kan bedriva fjärrundervisning 
som ett komplement till ordinarie undervisning enligt av rektor gjord 
bedömning.  

Beslutsunderlag 
Ordförandebeslut, daterat 2021-12-15 

Kommunstyrelsens beslut 
1. Godkänna redovisningen av ordförandebeslut gällande 

fjärrundervisning inom moderna språk läsåret 2021-2022.  

Beslutet skickas till 
Marcus Zetterlund, rektor Leksands gymnasium 
Carin Fredlin, sektorchef utbildningssektorn 
 

29KS 22-01-24 normal justering
(Signerat, SHA-256 BFEA1D485DC2C016ED85F6BAD923C1F29936B686190C3DF3A078C226FA3F0597)

Sida 29 av 35



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 
1(2) 

Sammanträdesdatum 
2022-01-24 

 
  

Kommunstyrelsen   
 

 
 Utdrag bestyrks 
  

 

§ 16 Dnr 2018/1486 

Val av ledamöter och ersättare till nämnder, styrelser, 
kommunala bolag och övriga förtroendeuppdrag 

Beskrivning av ärendet 
Revisor och revisorsersättare för Gustaf Ankarcronas stiftelse 
 
Leksands kommun ska enligt Gustaf Ankarcronas stiftelses stadgar utse 
revisor och revisorsersättare för Gustaf Ankarcronas stiftelse.  
 
Enligt § 4 i stadgarna: ”Stiftelsens räkenskaper och styrelsens förvaltning 
skall årligen granskas av två revisorer. En av revisorerna utses av Leksands 
kommun och en av hemslöjdsföreningen. Två ersättare utses i samma 
ordning. Revisorernas berättelse skall överlämnas till kommunen och 
hemslöjdsföreningen." 
 
Styrelsen har lämnat följande förslag på revisor och revisorsersättare:  
Revisor: Ulrika Hagberg, från QRev AB 
Ersättare revisor: Slott Sofie Lindberg, från QRev AB 
 
Fyllnadsval ersättare i kommunstyrelsen och ledamot samt 1:e vice 
ordförande i utbildningsutskottet  
PG Gregard (M) har inkommit med en avsägelse avseende samtliga politiska 
uppdrag; ersättare i individnämnden, ersättare i kommunstyrelsen, ersättare i 
valberedningen, ledamot i kommunfullmäktige, 1:e vice ordförande i 
utbildningsutskottet och ledamot i Leksandsbostäder AB styrelse. 
Avsägelsen godkändes av kommunfullmäktige 2021-11-29, § 79.  
 
Moderaterna föreslår Kaj Bergenhill (M) som ersättare i kommunstyrelsen 
samt som ledamot och 1:e vice ordförande i utbildningsutskottet. 

Beslutsunderlag 
 Tjänsteutlåtande, daterat 2022-01-11 
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Kommunstyrelsens förslag till beslut i kommunfullmäktige:  
1. Utse Ulrika Hagberg på QRev AB till revisor i Gustaf Ankarcronas 

stiftelse  
2. Utse Slott Sofie Lindberg, QRev AB till ersättande revisor i Gustaf 

Ankarcronas stiftelse  
3. Utse Kaj Bergenhill (M) till ersättare i kommunstyrelsen efter PG 

Gregard (M) till och med 2022-12-31. 
 

 
Kommunstyrelsens beslut 
1. Utse Kaj Bergenhill (M) till 1:e vice ordförande i utbildningsutskottet 
efter PG Gregard (M) från och med den 2022-02-15 till och med 2022-12-
31, förutsatt att kommunfullmäktige beslutar att Kaj Bergendal väljs till 
ersättare i kommunstyrelsen. 
 

Beslutet skickas till 
Eva Kempff ordförande Gustaf Ankarcronas stiftelse 
Pär Ohlsson kulturchef och sekreterare Gustaf Ankarcronas stiftelse  
Ulrika Hagberg 
Slott Sofie Lindberg 
Anna-Carin Ingels, administrativ service 
Kah Bergenhill 
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§ 17 Dnr 2022/9 

Anmälan av fattade delegeringsbeslut 2022 

Beskrivning av ärendet 

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

Byggchef, byggnadsinspektör, bygglovhandläggare, miljö och 
handläggare bostadsanpassning 

• Delegeringsbeslut bostadsanpassning november 2021. 

• Delegeringsbeslut miljö, november 2021. 

• Delegeringsbeslut bygglov, november 2021.  
Trafikärenden 

• Delegeringsbeslut trafik, november 2021 

Utskotten 
• Delegeringsbeslut av socialutskottet enligt sammanträdesprotokoll 

daterat 2021-12-15 

• Delegeringsbeslut av samhällsbyggnadsutskottet enligt 
sammanträdesprotokoll 2021-11-18 

• Delegeringsbeslut av utbildningsutskottet enligt 
sammanträdesprotokoll 2021-12-13 

Personalärenden 
• Personalärenden 2021-11-26  
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Beslutsunderlag 
1. Protokoll och listor. 

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

protokoll och listor per den 24 januari 2022. 

Beslutet skickas till 
Administrativ service  
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§ 18  

Kommunstyrelsens ordförande informerar 

Beskrivning av ärendet 
Kommunstyrelsens ordförande Ulrika Liljeberg (C) informerade om: 

• Ett förslag på ny finansieringsmodell och nytt avtal för Visit Dalarna 
kommer inom kort att komma till ägarkommunerna för beslut. 

• Digitala samrådsgrupper och chattar har genomförs i ärendena 
Moskogslänken och Limsjöänget. 

Kommunstyrelsens beslut 
1. Lägga informationen till handlingarna 
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Närvarolista 
Beslutande  


Ledamöter 
 


Ulrika Liljeberg (C), ordf. (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) 
Lars Halvarson (S) 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) 
Margareta Jobs (KD) (via länk) 
Kent Dahlquist (S) (via länk) 
Yvonne Ineteg (V) (via länk) 
Andreas Ruuth (SD) (via länk) 
 
 


Tjänstemän Kommundirektör Caroline Smitmanis Smids 
Sekreterare Lena Ryen-Laxton 
Fastighetsstrateg Veronica Lindberg Lekare, § 3 
Grundskolechef Annica Sandy Hedin, § 3 
 


Övriga - 
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och övriga förtroendeuppdrag 
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§ 2  


Kommundirektören informerar 


Beskrivning av ärendet 
• Lyckavägens särskilda boende har öppnat och inflyttning skedde 


inför julhelgen. Ett stort intresse för det nya boendet och en stigande 
smittspridning ledde till en avrådan att besöka boendet under ett par 
veckor. 


• Arbetet med årsbokslutet går planenligt. Prognosen visar på plus 35 
miljoner kronor varav 14 miljoner kronor härrör sig från 
verksamheterna inom förvaltningen. Överskottet beror till stora delar 
på pandemirelaterade faktorer men också på ökade skatteintäkter. 


• Verksamhetsbesök har genomförts på Leksandshallen och HSR-
enheten. 


• Dialog pågår med Leksandsbostäders VD om bolagets färdplan och 
hur den samspelar med kommunens nya vision. 


• Ny tillförordnad avdelningschef på administrativ service har tillsatts 
på ett år. 


• Ny tillförordnad HR-chef har utsetts under 6 månader, då ordinarie 
befattningshavare ska arbeta med beredskaps- och 
säkerhetsverksamheten i kommunen. 


• Ett nytt koncept för chefsträffar har arbetats fram och påbörjats. 
Upplägget innefattar en timmes kort digital information kring 
chefsfrågor och två halvdagar per termin med fördjupning och 
inspiration. 


• År 2022 firar Leksand och Tobetsu 35 år som vänorter. 


Kommunstyrelsens beslut 
1. Lägga informationen till handlingarna. 
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§ 3  


Utskottsordförandena informerar 


Beskrivning av ärendet 
Ordföranden i sociala utskottet, Kenneth Dahlström (C), informerar om 
följande:  


• Åtgärder genomförs för att hantera bemanningssituationen inom 
sociala sektorn. Exempel på åtgärder är översyn av schema, 
mottagande av studenter som går socionomutbildning samt 
omfördelning av arbete inom hemtjänsten för att avlasta 
undersköterskorna. Vissa servicetjänster som handling, städ och ev. 
duschning kan komma att utföras av medarbetare utan 
undersköterskeutbildning.  


 
Ordföranden i samhällsbyggnadsutskottet, Sebastian Larsson (M) informerar 
om följande:  


• Medborgarchatt har genomförts om detaljplan Moskogslänken. 


• Detaljplan Limsjöänget är ute på samråd. 


• Tillstånd har getts för rasriskåtgärder vid Leksands Folkhögskola, 
Åkerö. 


• Ett avtal gällande gatubelysning är nära. 


• Granbergets skidanläggning har försäljningsrekord av säsongskort. 


• Invigning av den nya sporthallen planeras till augusti.  
 
Ordföranden i utbildningsutskottet Tomas Bergsten (C) informerar om 
följande:  


• Pandemiläget med ett stort antal medarbetare och elever som är sjuka 
eller sitter i corona karantän gör att situationen är ansträngd i 
verksamheterna. En klass i år 3 på gymnasiet har fjärrundervisning 
då klustersmitta råder. 
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• Integrationsenheten arbetar just nu intensivt då många kvotflyktingar 
kommit vid under en och samma period. En medarbetare har 
nyanställts för att arbeta året ut.  


• Utskottet har haft extra sammanträden angående avstängningsärende 
gällande elev på gymnasiet. I samband med detta har beslut fattats att 
rutiner kring uppföljning av frånvaro och avstängning ska ses över. 


• Prislistan från Gysam är klar och på kommande utskott kommer 
därför beslut fattas om interkommunala ärenden. 


• Åtgärder för att förbättra arbetsmiljön på Sammilsdalskolan. 
Veronica Lindberg Lekare, fastighetsstrateg och Annica Sandy 
Hedin, grundskolechef deltar och informerar om att de åtgärder som 
man enats om skulle genomföras på kort sikt nu har genomförts i 
stort. Det enda som kvarstår är svar på en klimatundersökning. 
Nu planeras även långsiktiga åtgärderna i form av etablering av en 
temporär skolbyggnad. Genom att skapa fler klassrum och arbetsrum 
inför kommande läsår kan Alléskolan, som orsakat 
arbetsmiljöproblem, helt ersättas.  


Kommunstyrelsens beslut 
1. Lägga ärendet till handlingarna. 
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§ 4 Dnr 2021/801 


Utökad gemensam nämnd Leksand/Rättvik 


Beskrivning av ärendet 
Vid sammanträdet för gemensam nämnd inom vuxenutbildningen Leksand-
Rättvik 2020-02-05 § 6, beslutades om att utreda möjligheterna att utöka 
nämndens ansvarsområden med arbetsmarknadsenheten, AME och 
integrationsenheten från de båda kommunerna.  
Kommunstyrelserna i Leksand, 2021-09-27 § 109 och Rättvik 2021-06-08 § 
86 fattade ett inriktningsbeslut om att ta fram ett förslag på hur den 
gemensamma vuxenutbildningsnämnden kan utökas med 
arbetsmarknadsenhet och integrationsenhet. Den utökade nämnden ska tillika 
vara arbetslöshetsnämnd. I besluten uppdrogs att ta fram förslag till avtal, 
reglemente, budget, lösning för sekretessfrågor samt en tidsplan.  
Utredarna Joel Johansson, Leksands kommun och Kristina Lundberg, 
Rättviks kommun har nu lämnat ett förslag som är färdigt för beslut. 
Förslaget har förhandlats fackligt i båda kommunerna. 
 
Inriktningen i stort är att arbetsmarknadsenheterna, AME, och 
integrationsenheterna i Leksand och Rättvik går över till den utökade 
gemensamma nämnden 1 juli 2022. 


Sektorns/avdelningens bedömning 
Det är förslagsställarnas bedömning att liggande förslag motsvarar de 
direktiv såsom angivna av respektive kommunstyrelse och att förslaget 
möjliggör en god samverkan mellan kommunerna sett till 
kompetensförsörjningsutmaningen och ett mycket effektivt sätt att nyttja de 
gemensamma resurserna. 


Beslutsunderlag 
Tjänsteutlåtande – Förslag till utökad gemensam nämnd Leksand-Rättvik 
2021-12-01. 
Bildspel – Förslag till utökad gemensam nämnd 2021-12-01 
Förslag till utökad gemensam nämnd. Förarbete till förslag. 2021-12-01 
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Bilaga 1. Förslag till ny överenskommelse avseende den gemensamma 
nämnden Leksand-Rättvik 
Bilaga 2. Förslag till nytt reglemente för den gemensamma nämnden 
Leksand-Rättvik 
Bilaga 3. Förslag till ny delegeringsordning för den gemensamma nämnden 
Leksand-Rättvik 
Bilaga 4. Förslag till budget för den gemensamma nämnden Leksand-Rättvik 
2022 


Yrkanden 
Viktor Zakrisson (S) yrkar bifall till utredarnas förslag. 
 
Kommunstyrelsens förslag till beslut i kommunfullmäktige 
 
1. Arbetsmarknadsenheten och integrationsenheten i Leksands kommun ska 
föras över organisatoriskt till den gemensamma nämnden från 2022-07-01. 


2. Gemensam nämnd inom vuxenutbildningen Leksand-Rättvik byter namn 
till VIA-nämnden. 


3. Anta ny överenskommelse, reglemente och delegeringsordning för den 
gemensamma nämnden. 
 
4. Utse den gemensamma nämnden till arbetslöshetsnämnd. 
 
5. Delegera rätten att begära upplysningar från den gemensamma nämnden, 
enligt 9 kap. 27 § KL, från kommunfullmäktige till kommunstyrelsen. 
 
6. Beslut 2020-11-12 § 27, gemensam nämnd inom vuxenutbildningen 
Leksand-Rättvik ersätts genom antagande av ny överenskommelse och nytt 
reglemente med att förvaltningschef blir skolchef. 
 


Beslutet skickas till 
Caroline Smitmanis Smids, kommundirektör, Leksand 
Ulf Israelsson, kommunchef, Rättvik 
Carin Fredlin, sektorchef, Utbildningssektorn, Leksand 
Lars Kratz, förvaltningschef, Barn- och utbildningsförvaltningen, Rättvik 
Magnus Körberg, rektor, vuxenutbildningen Leksand-Rättvik 
Gunilla Klingh, verksamhetschef, Socialförvaltningen, Rättvik 
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Mikael Sjöström, verksamhetsekonom, Leksand 
Per Andersson, controller, Rättvik 
Kristina Lundberg, kvalificerad handläggare, Rättvik  
Joel Johansson, verksamhetsutvecklare, Leksand 
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§ 5 Dnr 2021/1387 


Länsplan för regional transportinfrastruktur för Dalarna 
2022-2033 


Beskrivning av ärendet 
Region Dalarna har skickat ut förslag på länsplan för regional 
transportinfrastruktur för Dalarna 2022-2033 på remiss till regionens 
kommuner. 


Sektorns/avdelningens bedömning 
Trafikingenjör Lars Lindblom har lämnat följande förslag till remissvar. 
Det nu liggande förslaget till länsplan för perioden 2022-2033 visar med all 
tydlighet att de statligt avsatta medlen för länets infrastruktursatsningar inte 
står i rimlig proportion till vårt regionala behov. Det finns ett antal tydliga 
brister i transportsystemet för att utveckla Dalarna i enlighet med de 
funktioner som tagits fram utifrån de regionala målen. Järnvägsnätet har 
stora kapacitetsbrister och vägnätet har tillgänglighet-, trafiksäkerhets- och 
bärighetsbrister. 
Nu tillkommande förändringar av förutsättningar inför upprättande av ny 
länsplan med kostnadsökningar på ca 420 mkr för två av länsplanens 
namngivna objekt liksom en avräkning med 246 mkr motsvarar tillsammans 
över 50% av den ursprungliga ramen på 1294 mkr. Här behöver regeringen 
ta ansvar för de konsekvenser som nu uppstått för Region Dalarna utifrån de 
direktiv som getts till Trafikverket. Kostnadsökningarna för ett av dessa 
objekt (väg 66) beror i huvudsak på bristande bärighet vilket borde medföra 
att medel för bärighetshöjande åtgärder kan tillskjutas.  
Ytterligare en konsekvens av en minskad ekonomisk ram för länsplanen är 
att inget ekonomiskt utrymme medges för gång- och cykelåtgärder och 
övriga trafiksäkerhetsåtgärder på det statliga vägnätet 2022-2025. Leksands 
kommun har i tidigare yttranden framhållit vikten av ytterligare satsningar på 
gång- och cykelvägar med konkreta sträckor som bör prioriteras och 
inrymmas i länsplanen.  
Om infrastrukturen i vårt län liksom i flera andra nordliga län inte ges 
samma resurser som i södra delen av landet kväver man den positiva 
utveckling som finns i denna del av Sverige. Framtida transportinfrastruktur 
måste ta hänsyn till regionernas bidrag och platsers betydelse för landets 
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konkurrenskraft. Det gäller beslut avseende såväl elektrifiering och 
utveckling av fossilfria drivmedel, som de investeringar av ny infrastruktur i 
norra och mellersta Sverige som måste ske för att möta upp den starka 
utveckling som finns inom exportindustri och besöksnäring 
Med detta som grund förordar Leksands kommun alternativ A i förslag till 
länsplan med tillägg att vi utgår från att regeringen tar sitt ansvar och justerar 
Dalarnas planeringsram så att både etapp 1 och 2 för ombyggnation av väg 
66 (Smedjebacken-Fagersta) tillsammans med väg 70 (Särnaheden) kan 
genomföras inom planperioden 2022-2033. 
Vi ser även ett behov att regeringen tar ett större ansvar och avsätter 
ytterligare medel till länsplanen för elektrifiering och ytterligare utveckling 
av infrastrukturen för cykel. 


Beslutsunderlag 
Utdrag ur sammanträdesprotokoll från allmänna utskottet, daterat 2022-01-
10, § 7 
Tjänsteutlåtande, daterat 2021-12-02 
Remissförslag Länsplan 2022-2033 Region Dalarna, Beslut RUN 2021-10-
28 (Dnr: RD21/04248) 


Kommunstyrelsens beslut 
1. Anta förslag till yttrande som sitt eget och översända det till Region 


Dalarna. 


Beslutet skickas till 
Region Dalarna, ruf.registrator@regiondalarna.se samt 
kent.soderberg@regiondalarna.se, senast 1 / 2 2022 
Trafikingenjör Lars Lindblom 
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§ 6 Dnr 2020/796 


Tillfällig fullmäktigeberedning om arvoden – 
arvodesreglemente 2023-2026 


Beskrivning av ärendet 
I anslutning till fullmäktiges beslut om budget 2020-2022 (KF 2019-10-14, § 
64) uppdrogs fullmäktiges presidium att utreda effektiviseringar inom den 
politiska organisationen. Inom ramarna för detta uppdrag mottog presidiet 
synpunkter och frågor gällande nivåer och konstruktionen för arvoden till 
förtroendevalda.  
I sin rapportering av uppdraget (KF 2020-09-21, § 50) meddelade presidiet 
att den avsåg återkomma med direktiv för en fullmäktigeberedning (tillfällig) 
rörande ersättningar och arvoden till förtroendevalda. Vid fullmäktiges 
sammanträde den 10 december 2020, § 72-73, antogs direktiv till en sådan 
beredning och förrättades val till beredningen. 


Beredningens uppdrag 
Beredningen har av fullmäktige fått i uppdrag att   


− göra en översyn av principer, regler och nivåer för ekonomiska 
ersättningar till kommunens förtroendevalda i nämnder, styrelse, bolag 
och andra organ, från och med nästa mandatperiod  


− upprätta beskrivningar av uppdrag med årsarvoden och vilka övriga 
förtroendeuppdrag som förväntas följa med respektive uppdrag  


− se över och vid behov föreslå ändringar i kommunens regler om 
partistöd.  


I den slutliga rapporteringen skulle ett förslag lämnas avseende nytt 
arvodesreglemente för förtroendevalda i Leksands kommun för 2023-2026.  


Uppdraget är utfört och har rapporterats till kommunfullmäktige 2021-11-29, § 
74. På detta sammanträde uppdrog kommunfullmäktige till kommunstyrelsen att 
bereda förslaget om arvodesreglemente. Kommunfullmäktige entledigade 
samtidigt den tillfälliga arvodesberedningen. 
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Beslutsunderlag 
Utdrag ur sammanträdesprotokoll från kommunfullmäktiges sammanträde 
2021-11-29, § 74. 
Förslag till arvodesreglemente, daterat 2021-12-08 
Redovisning Tillfällig fullmäktigeberedning om arvoden, inkl. redovisning 
av avvikande meningar, daterad 2021-12-08 


Yrkanden 
Inga Vestlund (V) yrkar bifall till Vänsterpartiets förslag om att ersättning 
för kommunstyrelsens ordförande, oppositionsråd samt utskottsordföranden 
ska ligga på samma nivå som förra mandatperioden. 
 
Beslutsordning 
Ordförande ställde Inga Vestlunds förslag mot arvodesberedningens förslag 
och fann att kommunstyrelsen beslutar i enlighet med arvodesberedningens 
förslag.  


Kommunstyrelsens förslag till beslut i kommunfullmäktige  
1. Anta arvodesreglemente för Leksands kommun, i enlighet med förslaget. 
2. Reglementet ska tillämpas från 1 januari 2023, då motsvarande 


reglemente upphör att gälla 
3. Nivåerna i bilagan ska från 1 januari 2023 anpassas utifrån de nivåer på 


jämförelsebelopp som gäller vid den tidpunkten. 


Deltog inte i beslutet 
Jimmy Karlsson (BP) deltog inte i beslutet 


Reservationer 
Inga Vestlund (V) reserverar sig mot beslutet. 


 
Beslutet skickas till 
Anna-Carin Ingels, administrativ service 
Lönekontoret 
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§ 7 Dnr 2021/1212 


Utökning av verksamhetsområde Tunsta 15:26 


Beskrivning av ärendet 
Styrelsen i Leksand Vatten AB föreslår en utökning av verksamhetsområdet 
för vatten och spillvatten, ej dagvatten, för fastigheten Tunsta 15:26.  
Inom Tunsta 15:26 finns sedan 2005 en detaljplan med byggrätter för 
småhus. Området ligger till viss del utanför nuvarande verksamhetsområde. 
Fastighetsägaren har nu inkommit med ansökan om VA-anslutning. 


Sektorns/avdelningens bedömning 
Förslaget till utökning av VA - verksamhetsområdet innebär att ytterligare 3 
fastigheter, idag obebyggda, kan anslutas. 
Nu aktuella VA-anläggningsavgifter bedöms täcka de kostnader som uppstår 
för att anlägga servisledningar. 


Beslutsunderlag 
Utdrag ur sammanträdesprotokoll för allmänna utskottet, daterat 2022-01-10, 
§ 10 
Tjänsteutlåtande från Dala Vatten och Avfall AB, daterat 2021-06-15 
inklusive bilagor 
Protokoll Leksand Vatten AB, daterat 2021-09-16 
Yttrande från miljöenheten, Leksands kommun, daterat 2021-10-18  


Kommunstyrelsens förslag till beslut i kommunfullmäktige 
1. Utöka verksamhetsområdet för vatten och avlopp, ej dagvatten, i enlighet 


med karta i bilaga 1. 


Beslutet skickas till 
Miljöinspektör Petrus Tengnér 
Anna Almlöf VD Dala Vatten och Avfall AB 
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§ 8 Dnr 2017/1755 


Handelspolicy för Leksands kommun 


Beskrivning av ärendet 
Handelspolicyn är ett stöddokument som ska visa på ståndpunkter och 
riktlinjer för lokalisering av utveckling och tillkommande handelsaktörer i 
Leksands kommun. Policyn behövs för att öka tydligheten i vilka 
handelsområden som är prioriterade för olika slag av handel och för fortsatt 
utveckling i Leksands kommun. 
Leksands kommun är i behov av en ny handelspolicy. Den tidigare antagna 
policyn är från 2003 och många av förutsättningarna för etablering av handel 
i kommunen har förändrats sedan dess. Handel har tillkommit och utvecklas 
på flera platser, bland annat Hjultorget i Insjön.  
En kraftig expansion av utbud och omfattning av handel har skett i 
omkringliggande kommuner. En utveckling som i allra högsta grad påverkar 
förutsättningarna för etableringar och utveckling av handeln i Leksands 
kommun.  
På senare tid har framför allt har handeln på olika digitala plattformar, e-
handeln, utmanat den fysiska handeln generellt. Tillväxten inom e-handeln 
har ökat allt snabbare under pandemin.  


Sektorns/avdelningens bedömning 
Ett omfattande arbete lades ner på att ta fram grunden till handelspolicyn 
under 2016. Den utredning som gjordes 2017 av HUI Research var mycket 
väl genomarbetad och till skillnad från alla tidigare gjorda utredningar 
adderades de positiva effekterna från besöksnäringen till analysen. Inklusive 
det så för kommunen viktiga fritidshusboendet. HUI:s rapport bekräftade i 
stort alla dess delar det arbete som gjordes i samverkan med näringen.   
Utvecklingen av handeln har genom pandemin drivits på. Förutsättningarna 
har förändrats. Hur dessa långsiktigt kommer att påverka handeln i Leksands 
kommun behöver utredas och resultatet menar vi ska ingå i en ny version av 
en handelspolicy. Vår bedömning är att ett sådant arbete kan inledas under 
hösten 2022 under förutsättning att resurser avsätts för detta då 
förutsättningarna för handeln efter pandemin blivit mer konstanta. 
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Beslutsunderlag 
Utdrag ur sammanträdesprotokoll från allmänna utskottet, daterat 2022-01-
10, § 5 
Tjänsteutlåtande, daterat 2021-12-01 
Handelspolicy daterad 2021-12-14 
Sammanställning av remissvaren från näringslivsorganisationerna 
Remissvar Gagnefs kommun 


Yrkanden 
Sebastian Larsson (M), Anna-Lena Blomqvist (SD), Per Wiman (KD) och 
Jimmy Karlsson (BP) yrkade bifall till förslaget. 


Kommunstyrelsens förslag till beslut i kommunfullmäktige  
1. Anta föreslagen handelspolicy att gälla från och med 14 februari 2022 
 
2. Tidigare handelspolicy från 2003 upphör att gälla. 


Deltog inte i beslutet 
Viktor Zakrisson (S), Ingrid Rönnblad (S), Lars Halvarsson (S) och Inga 
Vestlund (V) deltog inte i beslutet. 
 
Beslutet skickas till 
Näringslivschef Per Strid 
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§ 9 Dnr 2021/1158 


Återkoppling Arbetsmiljöverket – systematiskt 
arbetsmiljöarbete 


Beskrivning av ärendet 
Arbetsmiljöverket har genomfört en nationell tillsyn av systematiskt 
arbetsmiljöarbete (SAM) i politikerstyrda organisationer 
Tillsynen har bestått av två steg: 


• Politikerinformation 2019 – första delen  
• Tillsyn, med särskilt fokus på SAM - årlig uppföljning  


Mål för tillsynen är: 
• Aktivt arbetsmiljöarbete i kommunen i alla beslutsnivåer, inklusive 


den politiska  
• Att kommunen ska kontrollera och utveckla sitt systematiska 


arbetsmiljöarbete genom den årliga uppföljningen 
Arbetsmiljöverket har meddelat resultatet av tillsynen. 
 
Kommundirektör Caroline Smitmanis Smids informerar om tillsynen, 
resultatet samt åtgärdsplaneringen.  


Beslutsunderlag 
Skrivelse från Arbetsmiljöverket, Resultat av inspektion, daterad 2021-12-09 
Presentation, Återkoppling av inspektion Arbetsmiljöverket, daterad 2022-
01-24 


Kommunstyrelsens beslut 
1. Ge förvaltningen i uppdrag att ta fram en åtgärdsplan och återrapportera 


arbetet löpande till dess tillsynsärendet är avslutat. 


Beslutet skickas till 
Kommundirektör Caroline Smitmanis Smids 
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§ 10 Dnr 2016/716 


Information om enskilda vägar i Leksands kommun 


Beskrivning av ärendet 
Kommundirektör Caroline Smitmanis Smids informerar om nuläget gällande 
ärendet ”Enskilda vägar”.  
 
Just nu genomförs olika kommunikationsinsatser, bland annat en 
informationsfilm som visas på kommunens webbsida. 
 
Under våren planeras cirka femton förrättningsmöten. Kommunen erbjuder 
möjlighet till chatt mellan berörda parter inför dessa. 
Den 25 januari håller Lantmäteriet förrättningsmöte för Rönnäs.  


Kommunstyrelsens beslut 
1. Lägga informationen till handlingarna 


Beslutet skickas till 
Kommundirektör Caroline Smitmanis Smids 
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§ 11 Dnr 2020/324 


Coronaviruset och Leksands kommun 


Beskrivning av ärendet 
Kommundirektör Caroline Smitmanis Smids informerar om nuläget. 
 
Pandemin gör att bemanningsläget är ansträngt inom de flesta verksamheter. 
Svårast läge är det inom skola, vård, omsorg, kost och städ. Verksamheter 
inom förskola och skola fungerar ändå tillfredsställande i nuläget, då 
barngrupperna är mindre i och med att även ett stort antal barn är sjuka eller 
i karantän.  
 
Förvaltningen följer utvecklingen genom dagliga stabsorienteringar.  
 
Förberedelse för personalrangering pågår inom i första hand vård och 
omsorg. Inom skolan och förskolan planeras olika åtgärder som till exempel 
vädjansbrev till föräldrar och delvis fjärrundervisning.  


Kommunstyrelsens beslut 
1. Lägga informationen till handlingarna 


Beslutet skickas till 
Kommundirektör Caroline Smitmanis Smids 
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§ 12 Dnr 2021/1572 


Utbetalning av kommunalt partistöd 2022 


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 15 februari 2021, § 12, beslutades att 
utbetala kommunalt partistöd för 2021. 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 lämnat in detta. 


Sektorns/avdelningens bedömning 
Det finns idag åtta partier representerade i fullmäktige och som därmed är 
berättigade grundstöd. Samtliga 49 mandat har en ledamot som är fastställd 
enligt vallagen och som därmed berättigar mandatstöd. Mot bakgrund av att 
samtliga partier i fullmäktige lämnat in skriftlig redovisning rörande tidigare 
års utbetalning av partistöd är samtliga partier som idag sitter i fullmäktige 
berättigade nytt partistöd (grundstöd och mandatstöd). 
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Prisbasbeloppet för 2022 är 48 300 kronor. Ovannämnda bestämmelse om 
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 ger:   


• Grundstödet ska därmed vara 12 075 kronor 
• Mandatstöd för mandat 1-9 ska vara 12 075 kronor 
• Mandatstöd för mandat 10-x ska vara 8 050 kronor.  
 


Utifrån grundstöd och antalet mandat föreslås därför att utbetala partistöd för 
2022 enligt följande. 


Parti Mandat Partistöd (SEK) 
Centerpartiet 15 169 050 
Socialdemokraterna  10 128 800 
Moderaterna 8 108 675 
Kristdemokraterna 4 60 375 
Vänsterpartiet 4 60 375 
Sverigedemokraterna 4 60 375 
Bygdepartiet 3 48 300 
Liberalerna 1 24 150 
  Totalt (SEK): 660 100     


 


Beslutsunderlag 
Tjänsteutlåtande, daterat 2022-01-10 


Kommunstyrelsens förslag till beslut i kommunfullmäktige  
1. Utbetala kommunalt partistöd för 2022 om totalt 660 100 kronor med 


fördelning i enlighet med förslaget. 
2. Ställa kravet att respektive mottagande parti senast den 30 juni 2023 ska 


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


Beslutet skickas till 
Partierna i kommunfullmäktige genom dess gruppledare 
Ekonomiavdelningen 
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§ 13 Dnr 2021/1344 


Granskning av bidrag och stöd till föreningar 2021 


Beskrivning av ärendet 
Leksands kommuns revisorer har gett KPMG i uppdrag att granska 
kommunens rutiner avseende föreningsbidrag. Uppdraget ingår i 
revisionsplanen för år 2021.  
Syftet med granskningen var att konstatera om kommunstyrelsen har 
ändamålsenliga rutiner och tillfredställande intern kontroll avseende 
handläggningen av föreningsbidrag. 
Utifrån genomförd granskning är KPMG:s sammanfattande bedömning att 
kommunstyrelsen inte har ändamålsenliga rutiner och tillfredställande intern 
kontroll avseende handläggningen av föreningsbidrag. 
Bedömningen baserar KPMG bland annat på att det vid intervjuer 
framkommer att ingen systematisk uppföljning genomförs av föreningarnas 
verksamhet för att kontrollera om bidrag använts enligt ansökan och inte 
heller kontrolleras att uppgifter i inkomna handlingar vid ansökan är 
korrekta. 
KPMG noterar att bidragsgivningen hanteras som en tjänstemannafråga och 
vi ser ett behov att uppdatera kommunstyrelsens delegationsordning för att 
tydliggöra att delegationen avser beslut om bidrag till föreningar. I 
delegationsordningen bör även beloppsnivåer anges. Kommunen måste även 
säkerställa att dessa delegationsbeslut rörande utbetalning av föreningsbidrag 
tydligt dokumenteras. 
Vidare anser KPMG att styrdokument för bidragsgivning till föreningar bör 
uppdateras med aktuella uppgifter, samt riktlinjer för återbetalningskrav 
samt stöd för tjänstemännen att prioritera mellan föreningars ansökningar, 
detta för att slippa att på egen hand prioritera mellan föreningars 
ansökningar. 
Vidare noterade KPMG i den genomförda stickprovsgranskningen flertalet 
avvikelser från det antagna styrdokumentet (Policyn och riktlinjer – Stöd till 
föreningar och organisationer). Bland annat saknas beslut om tilldelat bidrag 
för samtliga av fritidsavdelningens granskade bidrag och det saknas 
motiveringar i de fall där annan summa än den som föreningen ansökt om 
betalats ut. 
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Sektorns/avdelningens bedömning 
Se över och uppdatera styrdokument för bidragsgivning till föreningar. 


• Avdelningarna kultur och fritid kommer under 2022 se över och 
revidera styrdokumentet - ” Policy och riktlinjer – Stöd till föreningar 
och organisationer”. Ny policy kommer beslutas av förtroendevalda.  


Revidera kommunstyrelsens delegeringsordning avseende bidragsgivning till 
föreningar samt säkerställ att delegationsbeslut presenteras för 
kommunstyrelsen. 


• Revidera delegeringsordningen i enlighet med revisorernas förslag.  


• Rutin för att återrapportera fattade delegeringsbeslut finns, avdelning 
fritid kommer se över sin rutin för att säkerställa att delegeringsbeslut 
återrapporteras enligt rutin.  


• Avdelning kultur rapporterar redan i dagsläget delegeringsbeslut i 
enlighet med fastlagd rutin.  


Säkerställa att samtliga beslut om utbetalning av föreningsbeslut 
dokumenteras.  


• I dagsläget registrerar avdelningen fritid samtliga ansökningar och 
relaterade handlingar i systemet FRI. Under 2022 kommer 
avdelningen se över om nuvarande rutin behöver förbättras för att 
säkerställa att all relevant dokumentation registreras.  


• Kulturavdelningen använder sig redan idag av 
ärendehanteringssystemet Evolution för att registrera inkomna 
ansökningar samt beslut om beviljat stöd alternativt avslag. Dessa 
beslut rapporteras även till kommunstyrelsen på regelbunden basis 
genom att nämndsekreteraren skapar listor i 
ärendehanteringssystemet Evolution som delges kommunstyrelsen. 
Dessa listor visar vilka delegeringsbeslut som fattats och vem som 
fattat dem.    


Säkerställ att det i handläggningsprocessen genomförs kontroller av 
föreningarnas verksamhet för att säkerställa att bidraget använts på korrekt 
sätt. 


• Avdelningarna kultur och fritid kommer tillskapa en styrgrupp för att 
tillsammans hantera inkommande ansökningar. Styrgruppen kommer 
bestå av avdelningscheferna från respektive avdelning, sektorns 
kvalitetsutvecklare samt två administratörer.  


• Kulturavdelningen genomför redan i dagsläget kontroller i samband 
med att ansökningarna inkommer. Detta görs genom att gå igenom 
efterfrågad dokumentation såsom revisionsrapport och 
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årsredovisning. Enstaka stickprov genomförs i de fall frågetecken 
uppstår.  


• Baserat på nytt styrdokument kommer fritidsavdelningen arbeta fram 
nya rutiner för att säkerställa förbättrad kontroll av föreningarnas 
verksamheter.  


Säkerställ att kontroller av ansökningarnas uppgifter genomförs. 


• Avdelningarna kommer arbeta fram rutiner som säkerställer att 
samtliga handlingar som efterfrågas i ansökningsförfarandet 
inkommer och granskas. Detta arbete kommer vara en del av den ny 
styrgruppens arbetssätt.  


 
Allmänna utskottet beslutade 2022-01-10, § 8, att ge förvaltningen i uppdrag 
att vidta de åtgärder som redovisats i yttrandet och återrapportera till 
allmänna utskottet den 19 april 2022. 


Beslutsunderlag 
Utdrag ur sammanträdesprotokoll från allmänna utskottet, daterat 2022-01-
10, § 8. 
Tjänsteutlåtande daterat 2021-11-03 
Revisionsrapport; Granskning av bidrag och stöd till föreningar               
daterad 21-09-28 


Kommunstyrelsens förslag till beslut i kommunfullmäktige 
1. Anta yttrandet i enlighet med förslaget och översända det till 


revisorerna 


Beslutet skickas till 
Sektorchef samhällsutveckling Åke Sjöberg  
Fritidschef  Torkel Holst 
Kulturchef Pär Ohlsson 
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§ 14 Dnr 2021/1343 


Uppföljning av tidigare genomförda revisionsrapporter 


Beskrivning av ärendet 
På uppdrag av de förtroendevalda revisorerna i Leksands kommun har 
KPMG genomfört en uppföljning av ett antal granskningar genomförda åren 
2016 till 2018. De granskningar som ingått i uppföljningen är: 


• Granskningen avseende kommunens lönehantering, år 2016 


• Granskning avseende delegering och återrapportering av 
delegeringsbeslut, år 2017 


• Granskning av hemtjänst, år 2018 
Utifrån genomförd uppföljning är Leksands kommuns revisorers 
sammanfattande bedömning att kommunen övergripande har arbetat aktivt 
med de rekommendationer som lämnades i samband med tidigare 
granskningar. Inom lönehantering finns utifrån den uppföljande 
granskningen mer att göra för att säkerställa att ändamålsenliga åtgärder 
vidtagits utifrån varje rekommendation. 
Revisionen rekommenderar fullmäktige att, från kommunstyrelsen begära in 
ett yttrande avseende de förbättringsområden och rekommendationer som 
framgår av revisionsrapporten till fullmäktiges sammanträde i februari år 
2022. 
De identifierat förbättringsområdena och rekommendationerna är följande:  
Granskning avseende lönehantering  


• Säkerställa skriftliga rutiner för signering av utbetalning hos bank. 


• Säkerställa att intern kontrollplan fastställs i enlighet med 
reglementet. 


• Säkerställa skriftliga rutiner som stöd för chefer vid godkännande av 
utanordningslista. 


Granskning avseende delegering och återrapportering av delegeringsbeslut 


• Ytterligare förtydliga ärendena Farmorsprincipen samt 
Förhandlingsrätt i delegeringsordningen. 
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Granskning av hemtjänst 


• Säkerställa att fastställda rutiner uppdateras utifrån arbetssätt. 


Sektorns/avdelningens bedömning 
Granskning avseende lönehantering  


• Säkerställa skriftliga rutiner för signering av utbetalning hos bank. 


• Säkerställa att intern kontrollplan fastställs i enlighet med 
reglementet. 


• Säkerställa skriftliga rutiner som stöd för chefer vid godkännande av 
utanordningslista. 


Svar/åtgärd:  
Arbetet med att se och dokumentera roller i Heroma pågår och förväntas 
vara klart i vår. Vakans på avdelningen har försenat arbetet, och rollerna 
finns i Heroma men ska dokumenteras i systemdokumentationen.  
 
Arbetet med interkontroll kommer återupptas efter årsskiftet när 
personalstyrkan är fulltalig. Vissa kontroller och åtgärder har redan vidtagits 
så som ex mer detaljerad kontroll inför utanordning.  
 
Granskning avseende delegering och återrapportering av delegeringsbeslut 


• Ytterligare förtydliga ärendena Farmorsprincipen samt 
Förhandlingsrätt i delegeringsordningen. 


Svar/åtgärd:  
Förvaltningen kommer i början av 2022 uppdatera delegeringsordningen där 
de två områdena kommer förtydligas.  
 
Granskning av hemtjänst 
Säkerställa att fastställda rutiner uppdateras utifrån arbetssätt. 
Svar/åtgärd:  
Sociala sektorn kommer arbeta in rekommendationen under 2022. 
 
Allmänna utskottet beslutade 2022-01-10, § 9, att ge förvaltningen i uppdrag 
att vidta de åtgärder som redovisats i yttrandet och återrapportera till 
allmänna utskottet den 19 april 2022. 
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Beslutsunderlag 
Utdrag ur sammanträdesprotokoll från allmänna utskottet, daterat 2022-01-
10, § 9 
Tjänsteutlåtande daterat 2021-12-17 
Revisionsrapport, daterad 2021-09-02 


Kommunstyrelsens förslag till beslut i kommunfullmäktige  
1. Anta yttrandet i enlighet med förslaget och översända det till 


revisorerna. 


Beslutet skickas till 
Tf. sektorchef verksamhetsstöd Ann-Charlotte Zakrisson 
Socialchef Ulrika Gärdsback 
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§ 15 Dnr 2021/1504 


Anmälan av ordförandebeslut - Fjärrundervisning vid 
Leksands gymnasium 


Beskrivning av ärendet 
En huvudman som fattar beslut att använda fjärrundervisning i visst ämne 
eller kurs ska anmäla beslutet till Skolinspektionen. 
Vad anmälan ska innehålla framgår av Skolinspektionens föreskrifter 
(SKOLFS 2020:227) om anmälan att bedriva fjärrundervisning. Här framgår 
bland annat att anmälan ska avse beslut om fjärrundervisning vid en viss 
skolenhet, att anmälan ska göras på den blankett som finns på 
Skolinspektionens webbplats samt att en redogörelse ska lämnas för de 
uppgifter som efterfrågas i blanketten. 
Att anmälan ska avse beslut om fjärrundervisning vid en viss skolenhet 
innebär att det ska framgå vilken skolenhet som anmälan avser samt att de 
uppgifter som efterfrågas i blanketten ska redovisas per skolenhet. En 
anmälan per skolenhet ska göras även om huvudmannen har beslutat att 
bedriva fjärrundervisning vid flera skolenheter. Detta gäller även om själva 
beslutet att använda fjärrundervisningen gäller flera skolenheter. 
Huvudmannens ansvar 
Det behövs inget särskilt tillstånd för att bedriva fjärrundervisning i enlighet 
med de bestämmelser och begränsningar som finns i 21 kap. skollagen, 5 a 
kap. skolförordningen och 4 a kap. gymnasieförordningen. Huvudmannen 
ansvarar dock för att undervisningen bedrivs i enlighet med författningarnas 
krav. Det innefattar även att beslutet att bedriva fjärrundervisning, och 
anmälan av beslutet, ska göras i enlighet med författningarna. 
För läsåret 21 - 22 innebär det fjärrundervisning inom moderna språken, ca 
1% av samtliga kurser som genomförs på Leksands gymnasium. 
Med hänsyn till ärendets brådskande natur och att kommunstyrelsens möte 
därmed inte kan avvaktas beslutar kommunstyrelsens ordförande i frågan. 
 
Kommunstyrelsens ordförande beslutade 2021-12-15 att Leksands 
gymnasium får bedriva fjärrundervisning inom moderna språk vilket utgör 
ca 1 % av gymnasiets utbildning. Beslutet gäller läsåret 2021-2022. 
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Sektorns/avdelningens bedömning 
Sektorn bedömer att Leksands gymnasium kan bedriva fjärrundervisning 
som ett komplement till ordinarie undervisning enligt av rektor gjord 
bedömning.  


Beslutsunderlag 
Ordförandebeslut, daterat 2021-12-15 


Kommunstyrelsens beslut 
1. Godkänna redovisningen av ordförandebeslut gällande 


fjärrundervisning inom moderna språk läsåret 2021-2022.  


Beslutet skickas till 
Marcus Zetterlund, rektor Leksands gymnasium 
Carin Fredlin, sektorchef utbildningssektorn 
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§ 16 Dnr 2018/1486 


Val av ledamöter och ersättare till nämnder, styrelser, 
kommunala bolag och övriga förtroendeuppdrag 


Beskrivning av ärendet 
Revisor och revisorsersättare för Gustaf Ankarcronas stiftelse 
 
Leksands kommun ska enligt Gustaf Ankarcronas stiftelses stadgar utse 
revisor och revisorsersättare för Gustaf Ankarcronas stiftelse.  
 
Enligt § 4 i stadgarna: ”Stiftelsens räkenskaper och styrelsens förvaltning 
skall årligen granskas av två revisorer. En av revisorerna utses av Leksands 
kommun och en av hemslöjdsföreningen. Två ersättare utses i samma 
ordning. Revisorernas berättelse skall överlämnas till kommunen och 
hemslöjdsföreningen." 
 
Styrelsen har lämnat följande förslag på revisor och revisorsersättare:  
Revisor: Ulrika Hagberg, från QRev AB 
Ersättare revisor: Slott Sofie Lindberg, från QRev AB 
 
Fyllnadsval ersättare i kommunstyrelsen och ledamot samt 1:e vice 
ordförande i utbildningsutskottet  
PG Gregard (M) har inkommit med en avsägelse avseende samtliga politiska 
uppdrag; ersättare i individnämnden, ersättare i kommunstyrelsen, ersättare i 
valberedningen, ledamot i kommunfullmäktige, 1:e vice ordförande i 
utbildningsutskottet och ledamot i Leksandsbostäder AB styrelse. 
Avsägelsen godkändes av kommunfullmäktige 2021-11-29, § 79.  
 
Moderaterna föreslår Kaj Bergenhill (M) som ersättare i kommunstyrelsen 
samt som ledamot och 1:e vice ordförande i utbildningsutskottet. 


Beslutsunderlag 
 Tjänsteutlåtande, daterat 2022-01-11 
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Kommunstyrelsens förslag till beslut i kommunfullmäktige:  
1. Utse Ulrika Hagberg på QRev AB till revisor i Gustaf Ankarcronas 


stiftelse  
2. Utse Slott Sofie Lindberg, QRev AB till ersättande revisor i Gustaf 


Ankarcronas stiftelse  
3. Utse Kaj Bergenhill (M) till ersättare i kommunstyrelsen efter PG 


Gregard (M) till och med 2022-12-31. 
 


 
Kommunstyrelsens beslut 
1. Utse Kaj Bergenhill (M) till 1:e vice ordförande i utbildningsutskottet 
efter PG Gregard (M) från och med den 2022-02-15 till och med 2022-12-
31, förutsatt att kommunfullmäktige beslutar att Kaj Bergendal väljs till 
ersättare i kommunstyrelsen. 
 


Beslutet skickas till 
Eva Kempff ordförande Gustaf Ankarcronas stiftelse 
Pär Ohlsson kulturchef och sekreterare Gustaf Ankarcronas stiftelse  
Ulrika Hagberg 
Slott Sofie Lindberg 
Anna-Carin Ingels, administrativ service 
Kah Bergenhill 
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§ 17 Dnr 2022/9 


Anmälan av fattade delegeringsbeslut 2022 


Beskrivning av ärendet 


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


Byggchef, byggnadsinspektör, bygglovhandläggare, miljö och 
handläggare bostadsanpassning 


• Delegeringsbeslut bostadsanpassning november 2021. 


• Delegeringsbeslut miljö, november 2021. 


• Delegeringsbeslut bygglov, november 2021.  
Trafikärenden 


• Delegeringsbeslut trafik, november 2021 


Utskotten 
• Delegeringsbeslut av socialutskottet enligt sammanträdesprotokoll 


daterat 2021-12-15 


• Delegeringsbeslut av samhällsbyggnadsutskottet enligt 
sammanträdesprotokoll 2021-11-18 


• Delegeringsbeslut av utbildningsutskottet enligt 
sammanträdesprotokoll 2021-12-13 


Personalärenden 
• Personalärenden 2021-11-26  
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Beslutsunderlag 
1. Protokoll och listor. 


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


protokoll och listor per den 24 januari 2022. 


Beslutet skickas till 
Administrativ service  
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§ 18  


Kommunstyrelsens ordförande informerar 


Beskrivning av ärendet 
Kommunstyrelsens ordförande Ulrika Liljeberg (C) informerade om: 


• Ett förslag på ny finansieringsmodell och nytt avtal för Visit Dalarna 
kommer inom kort att komma till ägarkommunerna för beslut. 


• Digitala samrådsgrupper och chattar har genomförs i ärendena 
Moskogslänken och Limsjöänget. 


Kommunstyrelsens beslut 
1. Lägga informationen till handlingarna 
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