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Närvarolista 
Beslutande  

Ledamöter 
 

Ulrika Liljeberg (C), ordförande 
Sebastian Larsson (M) 
Viktor Zakrisson (S) 
Kenneth Dahlström (C) 
Karin Byström (C) 
Tomas Bergsten (C) 
Karin Mikkonen (C) 
Kerstin Marits (M) 
Mikael Kyller (KD) 
Ingrid Rönnblad (S) 
Inga Westlund (V) 
Jimmy Karlsson (BP) 
 

 

Tjänstgörande ersättare Aarno Magnusson (C) ers: Sara Shahryrari (M) 
Kent Dahlquist (S) ers: Jan-Olof Karlsson (S) 
Andreas Ruuth (SD) ers: Anna-Lena Blomkvist (SD) 
 

Övriga närvarande  

Ej tjänstgörande ersättare 
 

Elisabet Ingels (C) 
Eva Kempff (C) 
Björn Larsson (C) 
Per Wiman (KD) 
Per Florén (L) 
 

Tjänstemän Kommundirektör Caroline Smitmanis Smids Sekreterare Lena Ryen-Laxton 

Övriga - 
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Ärendelista 
 

 § 19 Kommundirektören informerar 
 § 20 Utskottsordförandena informerar 
 § 21 Kriget i Ukraina - åtgärder och beslut samt information från myndigheter 
 § 22 Remiss från Region Dalarna - Förslag till avtal gällande kollektivtrafik 

(RD21/05246) 
 § 23 Remiss Regionalt Trafikförsörjningsprogram 2022-2031 
 § 24 Ansökan om utökad borgen - Leksand Vatten AB 
 § 25 Slutkostnadskalkyl nya sporthallen 
 § 26 Reviderad investeringsbudget 2022 
 § 27 Revidering av kommunstyrelsens reglemente, tillägg hemtjänst i privat regi 
 § 28 Lägesrapport de enskilda vägarna i Leksands kommun 
 § 29 Markanvisning del av Noret 2:27 
 § 30 Svar på motion om ökad trygghet och minskad ensamhet bland äldre 
 § 31 Svar på motion om odling 
 § 32 Svar på motion om lärarlönenivå 
 § 33 Ansökan om bidrag för Stiftelsen m/s Gustaf Wasa - årligt ekonomiskt stöd 

2022-2026 
 § 34 Anmälan av ordförandebeslut - Remiss av promemorian skattelättnad för 

arbetsresor – Ett enklare och färdmedelsneutralt regelverk 
 § 35 Val av ledamöter och ersättare till utskott och övriga förtroendeuppdrag 
 § 36 Rapportering av ej verkställda beslut kvartal 4/2021 - individ- och 

familjeomsorgen (IFO) 
 § 37 Anmälan av fattade delegeringsbeslut 2022 
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§ 19 

Kommundirektören informerar 

Beskrivning av ärendet 
• Bemanningsläget är fortsatt ansträngt inom vård och omsorg på 

grund av pandemin. 
• Regeringen föreslår att covid-19 inte längre ska klassas som 

samhällsfarlig sjukdom och att lagen om tillfälliga 
smittskyddsåtgärder på serveringsställen ska upphöra att gälla efter 
dem 31 mars 2022.  

• Arbetet med mål och budget 2023 – 2025 har inletts. 
• Information gavs om förskolan Myran. 
• Verksamhetsbesök har genomförts på individ- och familjeomsorgen 

och öppenvården.  
 

Kommunstyrelsens beslut 

1. Lägga informationen till handlingarna. 
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§ 20  

Utskottsordförandena informerar 

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

• Sektorns bokslut visar ett positivt utfall. 
• Samråd pågår om Limsjöänget. 
• Detaljplan för Moskogslänken är ute på granskning. 
• Containerterminalen i Insjön planeras av extern aktör. 
• Ny VA-plan är på gång. 
• Kartläggning av deponier har påbörjats. 
• Plan för trafikutveckling i norra Leksand ska påbörjas. 

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

• Upphandlingen är klar av paviljonger till Sammilsdalsskolan.  

• Bokslut visar överskott för förskolan och underskott för grundskolan 
och gymnasiet.  

• Högstadieelevernas ansökningar till Leksands gymnasium inför 
höstterminen visar att elevunderlaget är stabilt.  

• En anlagd brand utbröt vid Insjöns skola i natt. Branden orsakade 
rökskador i förskolans lokaler. Tillfällig flytt av 
förskoleverksamheten har gjorts till Nyckelpigan. Polisutredning 
pågår.  

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

• Bokslutet visar ett överskott, främst gällande individ- och 
familjeomsorg.  

• Kommunen klarar idag av de lagstadgade kraven för att erbjuda plats 
på särskilda boenden. Kösituationen kommer att förbättras när 
Lyckavägens särskilda boende står klart. 

• Förslag på höjning av hjälpmedelsavgift kommer att komma som 
ärende under våren. 
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Kommunstyrelsens beslut 
1. Lägga informationen till handlingarna. 
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§ 21 Dnr 2022/263 

Kriget i Ukraina - åtgärder och beslut samt information 
från myndigheter 

Beskrivning av ärendet 
Kommundirektör Caroline Smitmanis Smids informerar om att förvaltningen 
behandlar kriget i Ukraina och det förändrade säkerhetsläget som en särskild 
händelse. Krisledningen har organiserat sig och arbetar aktivt.  
 

Kommunstyrelsens beslut 
1. Lägga informationen till handlingarna. 
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§ 22 Dnr 2021/1365 

Remiss från Region Dalarna - Förslag till avtal gällande 
kollektivtrafik (RD21/05246) 

Beskrivning av ärendet 
Under 2018 inrättades den regionala kollektivtrafikmyndigheten, RKM, i 
samband med att kommunerna skatteväxlade allmän kollektivtrafik och 
färdtjänst. Huvudmannaskapet flyttades från kommunerna till regionen. 
Skatteväxlingsprocessen gick väldigt snabbt och det har inneburit en hel del 
oklarheter om parternas roller och ansvar. Lösningen blev att upprätta ett 
antal ad hoc-avtal vilket till slut ledde fram till ett svåröverblickbart 
lapptäcke. 
Under hösten 2019 påbörjades arbetet med ett nytt sammanhållet och 
sammanhängande avtal. Detta arbete resulterade i ett nytt avtalsförslag som 
skickades ut på remiss våren 2021 och som Leksands kommun var med och 
besvarade. Avtalsförslaget drogs dock tillbaka efter kritik från olika håll 
bland kommunerna. 
I maj 2021 tillsattes en styrgrupp och en arbetsgrupp för att ta fram ett nytt 
avtalsförslag. Det är resultatet av dessa gruppers arbete som nu utmynnat i 
ett nytt avtalsförslag som är föremål för remiss. 

Sektorns/avdelningens bedömning 
Sektorerna har bidragit med underlag till det sammanställda remissvar som 
förvaltningen tagit fram.  
Överlag är det nya avtalsförslaget genomarbetat och tydligt. Strukturen på 
avtalet utgår från ett tilläggsavtal.  

Beslutsunderlag 
Utdrag ur sammanträdesprotokoll från allmänna utskottet daterat 2022-02-14 
§ 16 
Tjänsteutlåtande – Remiss av förslag till avtal gällande kollektivtrafik,  
2022-01-28 
Remissvar RD21/05246 - Förslag till avtal 
Missivbrev – Remiss av förslag till avtal gällande kollektivtrafik 
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Tilläggsavtal mellan Region Dalarna (tidigare Landstinget Dalarna) och 
Dalarnas kommuner om ansvar, samråd och ekonomiska effekter av 
skatteväxlingen av kollektivtrafiken 
Bilaga 1. Huvudavtal 
Bilaga 2. Samverkansbilaga till tilläggsavtal 
Bilaga 3. Som beskriver fördelningsnyckel för fördelning av Region 
Dalarnas overhead och trafikkostnader vid utförandet av uppdraget avseende 
serviceresor 
Tillägg till Skolskjutsreglemente för Dalarnas kommuner 
FAQ 9 

Kommunstyrelsens beslut 
1. Anta förvaltningens yttrande som kommunstyrelsens och översända det 

till Region Dalarna. 

Beslutet skickas till 
Region Dalarna, region.dalarna@regiondalarns.se, enligt missiv 
Administrativ chef, trafiksamordnare, Joel Johansson 
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§ 23 Dnr 2021/1598 

Remiss Regionalt Trafikförsörjningsprogram 2022-2031 

Beskrivning av ärendet 
Det regionala trafikförsörjningsprogrammet är det högst styrande dokumentet 
för den regionala kollektivtrafiken i Dalarna. Programmet är visionärt och 
långsiktigt. Det innehåller bland annat en nulägesbild och de långsiktiga 
målen för kollektivtrafiken i Dalarna. Målen har tagits fram i samarbete med 
kollektivtrafiknämnden, kollektivtrafikförvaltningen, politiker och 
tjänstepersoner från Dalarnas kommuner samt i dialog med övriga aktörer. De 
långsiktiga målen i programmet konkretiseras sedan i den årliga trafikplanen.  
Remissutgåvan som nu skickas ut förväntas gå till beslut i Regionfullmäktige 
under 2022. 

Sektorns/avdelningens bedömning 
Utskicket med nytt trafikförsörjningsprogram inkom till kommunen 28 
december 2021. Regionen önskar svar från kommunen senast 31 mars 2022. 
Det har inneburit att tiden för att kunna bereda ärendet i vederbörlig ordning 
varit alltför knapp. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteutlåtande – Remiss regionalt trafikförsörjningsprogram 2022-2031, 
2022-02-18 
Remissvar RD21-07226 Regionalt trafikförsörjningsprogram 
Remissmissiv 
3.0 Regionalt trafikförsörjningsprogram för Dalarnas län 2022-2031, 
remissutgåva 

Kommunstyrelsens beslut 
1. Delegera till allmänna utskottet att avge yttrande och sända yttrandet till 

Region Dalarna innan den 31 mars. 

 

Beslutet skickas till 
Allmänna utskottet 
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Kommundirektör, Caroline Smitmanis Smids, 
Region Dalarna, kollektivtrafikforvaltningen@regiondalarna.se, enligt 
missiv senast 31 mars 
Trafikhandläggare, Ingrid Andrén 
Näringslivschef, Per Strid 
Administrativ chef, trafiksamordnare, Joel Johansson, 
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§ 24 Dnr 2021/1213 

Ansökan om utökad borgen - Leksand Vatten AB 

Beskrivning av ärendet 
Leksand Vatten AB som är ett helägt dotterbolag till Leksands kommun har i 
skrivelse ansökt om utökad borgen med 70 miljoner kronor, från 380 till 450 
miljoner kronor.  
 
Ansökan motiveras av att Leksand Vatten AB har budgeterat för ett flertal 
större och mindre investeringsprojekt 2022.  
De tre största budgetposterna är: 
- Re- och nyinvesteringar i VA-nät och VA-anläggningar 37 mkr 
- Utbyggnad av VA-nät i Heden 21 mkr 
- Utbyggnad av VA-nät i Norra Kärringberget/Lummerhöjden 15 mkr. 

Sektorns/avdelningens bedömning 
Planerade investeringar är prioriterade och samordnade med kommunens 
exploateringsområden.   
Utökas inte kommunens borgensåtagande är Leksand Vatten AB:s 
bedömning att det inte går att färdigställa ovanstående investeringar. 

Beslutsunderlag 
Utdrag ur sammanträdesprotokoll från allmänna utskottet daterat 2022-02-14 
§ 18 
Protokoll LVAB 210916 § 40 – Ansökan om utökad borgen inför 2022 
Tjänsteutlåtande från ekonomichef Ann-Charlotte Zackrisson daterat 2022-
01-05 

Kommunstyrelsens förslag till beslut i kommunfullmäktige  
1. Såsom för egen skuld ingå borgen för Leksand Vatten AB:s 

låneförpliktelser upp till ett högsta lånebelopp om 450 miljoner kronor, 
jämte därpå löpande ränta och kostnader.  
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Beslutet skickas till 
Kommunfullmäktige 
Leksand Vatten AB 
Ekonomichef, Ann-Charlotte Zackrisson 
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§ 54 Dnr 2016/462 

Slutkostnadskalkyl nya sporthallen 

Beskrivning av ärendet 
Byggnation av ny sporthall pågår med Skanska som huvudentreprenör. 
Under byggtiden har materialkostnaderna ökat betydligt beroende på den 
pågående pandemin. Byggnationen håller sig väl inom given tidsram för 
projektet och har inte drabbats av några förseningar.  
Förvaltningen har tagit fram en slutkostnadskalkyl som beräknas till 69,1 
mkr inklusive byggherrekostnader jämfört med uppskattad budget om 64 
mkr som låg till grund för beslut om att byggnationen skulle starta.  
 
Den ökade kostnaden på 5,1 mkr beror framför allt på ökade 
materialkostnader.  

Sektorns/avdelningens bedömning 
Sektorn bedömer att den framtagna och genomarbetade slutkostnadskalkylen 
på 69,1 mkr är den realistiska bilden av kostnaden för att slutföra 
byggnationen av sporthallen.  
 
Den nya hallen kommer att vara av hög kvalitet och ha låga driftskostnader. 
Bedömningen är att driftkostnaden för hallen kommer att vara ca 600 tkr/år. 

Beslutsunderlag 
Utdrag ur sammanträdesprotokoll från allmänna utskottet daterat 2022-02-14 
§ 20 
Tjänsteutlåtande av sektorchef Åke Sjöberg daterat 2022-01-31 

Kommunstyrelsens förslag till beslut i kommunfullmäktige  
 
1. Godkänna slutkostnadskalkylen och därmed ökade investeringskostnader 

för projektet på 5,1 mkr samt ta in slutkostnaden i reviderad 
investeringsbudget 2022. 

14KS-protokoll 2022-03-07
(Signerat, SHA-256 E21475076D3691791740F9030CA9ECA79B8462B0F6F33FDB298392B6CCD8898F)

Sida 14 av 35



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 
2(2) 

Sammanträdesdatum 
2022-03-07 

 
  

Kommunstyrelsen   
 

 
 Utdrag bestyrks 
  

 

 

Beslutet skickas till 
Kommunfullmäktige 
Ekonomichef, Ann-Charlotte Zackrisson 
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§ 26 Dnr 2021/691 

Reviderad investeringsbudget 2022 

Beskrivning av ärendet 
Förvaltningen har tagit fram förslag till reviderad investeringsbudget 2022.  
Äskande av överflytt av medel från 2021 till 2022: 
- Samhällsutvecklingssektorn, 20 mkr. Gäller i huvudsak Lummerhöjden,  
  Limhagen och Limsjöänget. 
- Tilläggsanslag för investeringar, 2,4 mkr. 
Totalt äskande = 22,4 mkr 
Äskande av tilläggsanslag 2022: 
- Ny sporthall, 4,8 mkr.  
- Limhagen Olsvedsvägen, 2,9 mkr.  
- Skrivare, 1,3 mkr.  
- Gång och cykelväg Myran, 0,6 mkr. 
- Etablering, avetablering och markarbeten moduler Sammilsdalskolan,  
  2,5 mkr. 
- Möbler och utrustning moduler Sammilsdalskolan, 0,9 mkr. 
- Projektering arbetsmiljöåtgärder Ullvi och Gärde skola, 0,9 mkr. 
- Spånsug Åkerö skola, 0,2 mkr. 
Totalt äskande = 14,2 mkr 
Revidering beviljade investeringsmedel: 
- Ombyggnation av köket i Edshult, -15 mkr.  
- Lyckavägens särskilda boende, - 8 mkr.  
Total revidering = - 23 mkr 

Sektorns/avdelningens bedömning 
Finansiering av totalt investeringsvärde om 157,5 mkr (varav 44,1 mkr avser 
exploatering) ryms inom nuvarande beviljat lånetak på 550 mkr.  

Beslutsunderlag 
Utdrag ur sammanträdesprotokoll från allmänna utskottet daterat 2022-02-
14, § 19. 
Tjänsteutlåtande av ekonomichef Ann-Charlotte Zackrisson daterat  
2021-02-11 
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Bilaga 1 Reviderad investeringsbudget 2022-02-11 

Kommunstyrelsens förslag till beslut i kommunfullmäktige 
1. Anta förvaltningens förslag till reviderad investeringsbudget 2022. 

Beslutet skickas till 
Kommunfullmäktige 
Ekonomichef, Ann-Charlotte Zackrisson. 
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§ 27 Dnr 2021/1540 

Revidering av kommunstyrelsens reglemente, tillägg 
hemtjänst i privat regi 

Beskrivning av ärendet 
Vid en översyn av kravspecifikationen för privata utförare av hemtjänst har 
förvaltningen noterat att kommunstyrelsens reglemente behöver uppdateras. 
I 15 § i kommunstyrelsens reglemente behöver ett tillägg göras om att 
kommunstyrelsen har ansvaret för att fullgöra uppgifter gällande hemtjänst i 
privat regi.  

Beslutsunderlag 
Utdrag ur sammanträdesprotokoll från allmänna utskottet daterat 2022-02-14 
§ 15 
Tjänsteutlåtande daterat 2021-12-17 
Kommunstyrelsens reglemente 

Kommunstyrelsens förslag till beslut i kommunfullmäktige 
1. Komplettera 15 § i kommunstyrelsens reglemente med hemtjänst i privat 

regi. 

Beslutet skickas till 
Kommunfullmäktige 
Socialchef, Ulrika Gärdsback 
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§ 28 Dnr 2016/716 

Lägesrapport de enskilda vägarna i Leksands kommun 

Beskrivning av ärendet 
Kommundirektör Caroline Smitmanis Smids informerar om: 

• Genomförda förrättningsmöten, chattinformationsmöten och övriga 
möten med byrepresentanter. 

• Förvaltningsrätten gav kommunen rätt i överklagat ärende om 
kommunens bidrag till förrättningskostnader. Domen har överklagats 
till kammarrätten. 

 

Kommunstyrelsens beslut 
1. Lägga informationen till handlingarna. 
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§ 29 Dnr 2020/258 

Markanvisning del av Noret 2:27 

Beskrivning av ärendet 
I kommunstyrelsen 2020-09-29 §79 beslutades om att teckna 
markanvisningsavtal för del av Noret 2:27 med ICA Fastigheter AB. Av 
markanvisningsavtalet p. 2 framgår att ICA Fastigheter AB har rätta att 
förhandla om att teckna marköverlåtelseavtal till och med 2022-02-28. ICA 
Fastigheter har 2021-12-23 inkommit med en begäran om en förlängning om 
att teckna marköverlåtelseavtal på grund av det inte finns en antagen 
detaljplan som möjliggör etableringen.  

Sektorns/avdelningens bedömning 
Efter att Markanvisningsavtalet tecknades har det krävts flera 
kompletterande utredningar som underlag till den detaljplan som medger 
livsmedelshandel på Limsjöänget. Genomförandet av dessa har dragit ut på 
tiden. Bland annat på grund av pandemin. Tidplanen för detaljplanen har 
därför behövts justeras för att resultatet av undersökningarna ska kunna 
tillföras planen.  
Förvaltningen anser att ansvaret för den utdragna processen helt vilar på 
kommunen. Den begäran om förlängd tid som ICA Fastigheter har inkommit 
med, daterad 2021-12-23 och inom enligt avtalet föreskriven tid, ska 
beviljas. Förvaltningen förslår att handling upprättas där det framgår att 
parterna har till och med 2024-01-31 att teckna marköverlåtelseavtal. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteutlåtande – Markanvisningsavtal del av Noret 2:27 
Markanvisningsavtal ICA fastigheter med nytt datum 
 
Yrkanden 
Kommunstyrelsens ordförande Ulrika Liljeberg (C) yrkar bifall till 
förvaltningens förslag. Jimmy Karlsson (BP) yrkar avslag till förslaget. 
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Beslutsgång 
Ordförande ställde sitt yrkande om bifall till förvaltningens förslag mot 
Jimmy Karlssons (BP) avslagsyrkande och fann att kommunstyrelsen 
beslutar i enlighet med ordförandes yrkande om bifall.  

Kommunstyrelsens beslut 
1. Förlänga tiden för att teckna marköverlåtelseavtal med ICA Fastigheter 

AB avseende del av Noret 2:27 till 2024-01-31. 
2. Ge kommunstyrelsens ordförande uppdraget att för kommunens räkning 

underteckna markanvisningsavtal, enligt punkt 1. 
 

Deltog inte i beslutet 
Ingrid Rönnblad (S) och Kent Dahlquist (S) deltog inte i beslutet. 

Reservation 
Jimmy Karlsson (BP) reserverade sig mot beslutet 
 
Beslutet skickas till 
Mark- och exploatering ingenjör, David Wildemo 
Näringslivschef, Per Strid för vidarebefordran av beslut till ICA fastigheter 
Sektorchef samhällsutveckling, Åke Sjöberg 
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§ 30 Dnr 2021/1298 

Svar på motion om ökad trygghet och minskad 
ensamhet bland äldre 

Beskrivning av ärendet 
Bygdepartiet har inkommit med en motion till kommunfullmäktige 2021-11-
29, § 83 gällande ökad trygghet och minskad ensamhet bland äldre  
Kommunfullmäktige beslutade 2012 om en fullmäktigeberedning, 
Äldreberedningen”. Äldreberedningen lämnade 2014 en slutrapport till 
fullmäktige, fullmäktige översände rapporten till kommunstyrelsen för 
beredning. Beredningen har innehållit olika planer och förslag. Bland de 
viktigaste var att göra en bostadsförsörjningsplan, i samverkan med 
fastighetsbolagen göra inventering av bostadsbeståndet gällande framför allt 
tillgänglighet och nyproduktion. Inventeringen genomfördes enbart av det 
kommunala fastighetsbolaget. 
Ur äldreberedningens slutrapport kan läsas att det fanns önskemål om 
lättillgängliga bostäder centralt i Insjön och Leksands Noret. Önskemål om 
trygghetsskapande åtgärder för kvarboende i befintlig bostad. 
Äldreberedningens rapport har kommunicerats med Kommunala 
Pensionärsrådet (KPR).  
Förvaltningen började 2015 att tillsammans med KPR se på alla förslagen i 
äldreberedningens slutrapport. Ambitionen att inrätta Trygghetsboenden har 
hela tiden varit hög, men vid samtal med pensionärsorganisationerna 
önskades prioritering i stället av de förebyggande hembesöken vi påbörjade 
under 2016. 
Under 2020 återupptog vi samtalen i KPR om olika insatser som det var i 
behov av såsom trygghetsboende, tillgängliga bostäder, trygg och säker 
hemmiljö, mötesplatser ute och inne. 
Ledningen inom sociala sektorn fick uppdraget att påbörja ett arbete med att 
inventera och planera för Trygghetsboende till att börja med i befintliga 
lokaler i andra hand inleda ett samarbete med Leksandsbostäder för att få in 
Trygghetsboende i någon nyproduktion. 
Tyvärr så kom detta med Pandemin Covid-19 och det mesta av arbetet fick 
koncentreras på annat. 
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Uppdraget till sektors ledningen aktualiserades igen under hösten 2021, 
samtal har påbörjats med Leksansbostäder utifrån att ambitionen är att få till 
Trygghetsboende i Leksand. För att få till ett Trygghetsboende så krävs det 
att vissa kriterier uppfylls som gemensamhetsutrymmen och tillgång till 
personal. Vid senaste KPR har frågan återigen aktualiserats. 

Sektorns/avdelningens bedömning 
Bedömningen är att inventering av befintliga lokaler, analys av kostnaden, 
personalbemanningen och pågående dialog med Leksands bostäder kan 
komma att få till ett Trygghetsboende inom de närmaste åren.  

Beslutsunderlag 
Tjänsteutlåtande daterat 2022-02-09 
Motion från Bygdepartiet daterad 2021-10-18 

Kommunstyrelsens förslag till beslut i kommunfullmäktige 
1. Anse motionen besvarad.  

Beslutet skickas till 
Kommunfullmäktige 
Bygdepartiet 
Sociala Utskottets ordförande, Kenneth Dahlström 
Socialchef, Ulrika Gärdsback 
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§ 31 Dnr 2021/1349 

Svar på motion om odling 

Beskrivning av ärendet 
Vänsterpartiet har i en motion till kommunfullmäktige den 8 november 2021 
föreslagit att Leksands kommun ska starta ett projekt för odling på 
kommunal mark. 

Sektorns/avdelningens bedömning 

Leksands kommun är positivt inställd till ett ökat föreningsengagemang och 
inom kommunen finns redan idag ett antal föreningar som sysslar med 
odling i olika former. Skulle behovet finnas för befintliga eller blivande 
föreningar att arrendera mark för odlingsändamål är kommunen behjälpliga i 
den mån det är möjligt. 
 
Det är dock inte aktuellt att bilda en kommunal odlingsförening, av flera 
skäl. Dels är det ett uppdrag som ligger bortom den kommunala 
kompetensen men framför allt bör engagemanget komma underifrån det vill 
säga från de som är intresserade av att ingå i en sådan, det borgar för en mer 
hållbar förening över tid då den drivs genom genuint engagemang och är 
oberoende av kommunens beslut och prioriteringar.  

Beslutsunderlag 
Motion från Vänsterpartiet, 2021-10-22 
Motionssvar, daterat 2022-02-21 

Kommunstyrelsens förslag till beslut i kommunfullmäktige 
1. Avslå motionen.  

Beslutet skickas till 
Kommunfullmäktige 
Vänsterpartiet 
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§ 32 Dnr 2021/1296 

Svar på motion om lärarlönenivå 

Beskrivning av ärendet 
Bygdepartier har inkommit med en motion till kommunfullmäktige 2021-11-
29, § 84, gällande lärarlönenivån. 

Sektorns/avdelningens bedömning 
Motionen beskriver dels att ”Lärarlönerna i kommunen ligger långt under 
riksgenomsnittet” och att ”Grannkommuner erbjuder högre löner”. 
Motionären föreslår en höjning av lönerna för att säkra 
kompetensförsörjningen. Motionären har ombetts dela med sig av den 
statistik som ligger till grund för detta men har inte gjort det. 
Lärarlönerna i Leksands kommun ligger, beroende på lärargrupp, ca 2 % 
under riksgenomsnittet. Huruvida det är långt under eller inte är en 
bedömningsfråga. Dock ska tilläggas att storstäderna drar upp genomsnittet 
vilket görs tydligt av det faktum att samtliga lärarkategorier i kommunen 
ligger över genomsnittet i Dalarna. Trots det så förekommer det, precis som 
motionären skriver, vissa grupper där våra grannkommuner har högre löner. 
Jämförelserna grundar sig på kommunens egen och Lärarförbundets statistik. 
Leksands kommun arbetar aktivt, tillsammans med fackförbunden, med att 
uppfylla kraven gällande lönebildning i Huvudöverenskommelse (HÖK) 21. 
Ett arbete där fackförbundens representanter i arbetet uttrycker sig positiva 
till kommunens insats. Så har även varit fallet gällande den tidigare 
överenskommelsen HÖK18.  
Utöver ovanstående görs en särskild insats för att lyfta individer och 
personalgrupper som ligger omotiverat lågt i lön. 
De kommunala skolorna i Leksand har under de senaste åren haft en låg 
personalomsättning och kompetensförsörjningen har inte upplevts vara ett 
problem. Det följs dock upp i samband med de rekryteringar som i allmänhet 
utförs inför varje läsår.  
I linje med kommunens vision 2030, som omfattar att ”Vi har en av Sveriges 
främsta grundskolor...” arbetas nu med handlingsplaner för att intensifiera 
utvecklingen av våra skolor och förskolor till moderna arbetsplatser där rätt 
person inom rätt kompetenskategori gör rätt sak och alla elever kan nå sin 
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fulla potential. På så vis kan våra resurser användas på ett effektivt sätt och 
all personals kompetens komma till sin rätt. I kombination med en rättvis 
lönesättning ska detta stärka känslan av att skolan är en arbetsplats där man 
trivs, utvecklas och känner sig stolt över det arbete man utför. 
Sammanfattningsvis kan alltså konstateras att kommunens lärarlöner, efter 
årets och kommande års lönerevisioner, kommer att ligga på en lämplig nivå. 
Eventuella framtida satsningar får övervägas beroende på hur 
rekryteringsläget utvecklas. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteutlåtande daterat 2022-02-23 
Motion från Bygdepartiet daterat 2021-10-19 

Kommunstyrelsens förslag till beslut i kommunfullmäktige 
1.Anse motionen besvarad. 

Beslutet skickas till 
Kommunfullmäktige 
Bygdepartiet 
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§ 33 Dnr 2021/1575 

Ansökan om bidrag för Stiftelsen m/s Gustaf Wasa - 
årligt ekonomiskt stöd 2022-2026 

Beskrivning av ärendet 
Stiftelsen m/s Gustaf Wasa har som uppföljning till tidigare politiskt beslut 
inkommit med en förnyad ansökan om ekonomiskt stöd om 60.000 kr under 
fem år för åren 2022-2026. 
Till ansökan bifogas en plan för utveckling, ekonomiskt nuläge och en vård- 
och underhållsplan som svar på det krav Leksands kommun ställde på 
stiftelsen vid tidigare beslut för att kunna motivera fortsatta bidrag. 
I utvecklingsplanen redogör Stiftelsen för hur fartyget ska kunna finansieras 
hållbart framöver genom ett arbete för ökade intäkter, offentlig finansiering 
och företagssponsring. Planen redogör dessutom för möjliga 
samverkansprojekt, kompetensförsörjning och utveckling av Stiftelsens 
styrelsearbete. 
Rättviks kommun har beviljat ansökan den 2021-12-07 under förutsättning 
att Leksand och Mora fattar ett liktydigt beslut. 

Sektorns/avdelningens bedömning 
Näringslivsavdelningen gör bedömningen att Stiftelsen har presterat 
tillräckligt med underlag för att beviljas ekonomiskt stöd, och därigenom 
stötta det förändringsarbete 2022-2026 som Stiftelsen redogör för i 
utvecklingsplanen.  
Avdelningen bedömer dessutom att det finns synnerligen goda 
förutsättningar att genomföra utvecklingsarbetet framåt, utifrån Stiftelsens 
arbete under 2021, med näringslivsavdelningens tilldelade styrelsepost och 
tillgången till affärsutvecklare från Visit Dalarna AB. 
Beviljas ansökan bedömer näringslivsavdelningen att Stiftelsen får den tid 
som behövs för att praktiskt och organisatoriskt genomföra de förändringar 
som krävs för att uppnå en balanserad ekonomi. 
Beviljas ansökan följer Leksands kommun dessutom Rättviks beslut och 
därmed har 2 av stiftelsens 3 kommunala huvudmän fattat likalydigt beslut. 
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Nekas ansökan bedömer näringslivsavdelningen att Stiftelsen försätts direkt i 
ekonomiska svårigheter med en kontrollbalansräkning som sannolik 
konsekvens. Konsekvensen för fartyget blir då att möjligheten äventyras att 
kunna statliga och regionala bidragsstöd ämnade särskilt för kulturarv. Utan 
de reparationer och re-investeringar som fartygets Vård och underhållsplan 
redovisar kommande 2-5 åren riskeras fartygets drift med större kostnader 
till följd. 
För att säkerställa och följa utvecklingsarbetet bedömer också 
näringslivsavdelningen att Stiftelsen ska kunna presentera en årlig 
redovisning av utvecklingsarbetet inför beslutande politiker och 
tjänstepersoner som inte innehar styrelsepost i Stiftelsen. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteutlåtande, daterat 2022-02-23 
Ansökan om bidrag, inkom 2021-12-21 
Bilaga 1, Årsredovisning och revisionsberättelse för 2020, inkom 2021-12-
21 
Bilaga, m/s Gustaf Wasas ekonomiska nuläge, inkom 2021-12-21 
Bilaga, Utvecklingsplan, inkom 2021-12-21 
Bilaga, Vård och underhållsplan, inkom 2021-12-21 
Bilaga, Samarbetsavtal, inkom 2021-12-21 
Bilaga, Beslut Rättviks kommun, Dnr KLK 2021/783 048 

Kommunstyrelsens förslag till beslut i kommunfullmäktige  
1. Bevilja Stiftelsen m/s Gustaf Wasa ett årligt stöd om 60.000 kr för 

åren 2022-2026, med möjlighet att diskutera möjligt minskat stöd om 
utvecklingsarbetet blir framgångsrikt.  

2. Detta under förutsättning att Rättvik och Mora kommuner fattar ett 
likalydande beslut. 

3. Begära årlig redovisning av utvecklingsarbetet från Stiftelsen, 
gemensamt med Rättvik och Mora kommun, för utvärdering och 
dialog kring fortsatt arbete och ekonomiskt stöd. 

Beslutet skickas till 
Stiftelsen m/s Gustaf Wasa, styrelsens ordförande, Anna-Maja Roos 
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§ 34 Dnr 2021/1352 

Anmälan av ordförandebeslut - Remiss av 
promemorian skattelättnad för arbetsresor – Ett enklare 
och färdmedelsneutralt regelverk 

Beskrivning av ärendet 
Leksands kommun har fått en inbjudan från Finansdepartementet att lämna 
yttrande över promemorian Skattelättnad för arbetsresor – Ett enklare och 
färdmedelsneutralt regelverk (Fi2021/03460). 
 
Kommunstyrelsens ordförande Ulrika Liljeberg har fattat ett ordförande- 
beslut i ärendet för att remissvaret skulle hinna lämnas in i tid.  

Sektorns/avdelningens bedömning 
Leksands kommun ställer sig bakom grunderna i förslaget i promemorian 
Skattelättnad för arbetsresor – ett enklare och färdmedelsneutralt regelverk. 
Kommunen välkomnar ett system som är enklare och som tar sin 
utgångspunkt i avstånd i stället för tidsvinst. Även den färdmedelsneutrala 
skattereduktion är i grunden positiv då den kan förväntas gynna ett ökat 
resande med kollektivtrafik inom de områden där det finns förutsättningar 
för ökat kollektivt resande. Kommunen välkomnar även skiftet från 
skatteavdrag till en skattereduktion då detta kan förväntas öka kommunens 
skatteintäkter. Leksands kommun vill dock lämna följande synpunkter. 
Leksand anser att det är bra med en differentierad gräns som delvis 
kompenserar för områden med sämre förutsättningar för kollektivtrafik. I 
stora delar av landet och även inom en och samma arbetsmarknadsregion 
utanför de identifierade storstadskommunerna kan dock förutsättningarna för 
kollektiva transporter skilja sig avsevärt. Förändringen för de som idag gör 
skatteavdrag kommer innebära en minskad skattelättnad. Områden med 
bristfällig kollektivtrafik kan relativt sett komma att missgynnas med det nya 
förslaget. Som exempel är skillnaden i kostnad för att pendla med bil mellan 
Leksand och Vansbro eller med tåg mellan Leksand och Mora lågt räknat 
minst 40.000 kr per år. Avståndet är det samma och skattereduktionen skulle 
därmed med det nya förslaget vara lika hög. Med dagens system kan 
arbetstagare göra avdrag för resor mellan Leksand och Vansbro men inte för 
resor mellan Leksand och Mora. Kostnaden för resor till och från arbetet 
med bil vid längre avstånd är betydande. Skattereduktionen kompenserar 
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bara för en mindre del av kostnaden. I det nya förslaget ökar kostnaden för 
pendling med bil för de som idag gör avdrag även för dem som enbart 
betalar kommunal inkomstskatt, i synnerhet för de med längre 
pendlingsavstånd. Fortsätter kostnadsutvecklingen kan detta komma att 
påverka såväl förutsättningar som incitament för ökad rörlighet och 
kompetensförsörjning i områden med bristfällig kollektivtrafik och långa 
avstånd. 
Leksands kommun anser därför att konsekvenserna av den förändrade 
modellen behöver utvärderas, och behov av eventuellt ytterligare 
differentiering övervägas. Leksands kommun anser även att den övre 
avståndsgränsen bör höjas för att inte missgynna områden med långväga 
pendling. 

Beslutsunderlag 
Ordförandebeslut daterat 2022-01-20 
Tjänsteutlåtande daterat 2022-01-20 
Remiss, daterad 2021-10-22  

Kommunstyrelsens beslut  
1. Godkänna redovisningen av ordförandebeslut. 

Beslutet skickas till 
Ekonomichef, Ann-Charlotte Zackrisson 
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§ 35 Dnr 2018/1555 

Val av ledamöter och ersättare till utskott och övriga 
förtroendeuppdrag 

Beskrivning av ärendet 
Lennart Ljung (S) har inkommit med en avsägelse avseende uppdrag som 
ersättare i utbildningsutskottet. Avsägelsen godkändes av kommunstyrelsen 
2021-06-16, § 84.  
Socialdemokraterna föreslår Susanne Albihn (S) som ersättare i 
utbildningsutskottet. 
 
Ewa Hjort (L) har inkommit med en avsägelse avseende uppdrag som 
ersättare i kommunstyrelsen till kommunfullmäktige 2022-02-14, § 14 och 
som ersättare i utbildningsutskottet. 
 
Liberalerna föreslår Lars Henricsson (L) som ersättare i kommunstyrelsen 
och som ersättare i utbildningsutskottet. 

Beslutsunderlag 
Avsägelse Lennart Ljung, daterad 2021-05-21 
Avsägelse Ewa Hjort Axklint, daterad 2022-02-02 

Kommunstyrelsens förslag till beslut i kommunfullmäktige 
1. Utse Lars Henricsson (L) till ersättare i kommunstyrelsen efter Ewa 

Hjort Axklint (L) till och med 2022-12-31. 

Kommunstyrelsens förslag till beslut  
1. Utse Lars Henricsson (L) till ersättare i utbildningsutskottet efter Ewa 

Hjort Axklint (L) från och med 2022-03-29 till och med 2022-12-31 
förutsatt att kommunfullmäktige beslutar att Lars Henricsson (L) väljs 
till ersättare i kommunstyrelsen. 
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Beslutet skickas till 
Administrativ service, Anna-Carin Ingels 
Lennart Ljung 
Susanne Albihn 
Ewa Hjort Axklint 
Lars Henricsson 
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§ 36 Dnr 2021/1029 

Rapportering av ej verkställda beslut kvartal 4/2021 - 
individ- och familjeomsorgen (IFO) 

Beskrivning av ärendet 
Individnämnden ansvarar för utredning och beslut i ärenden som avser 
bistånd enligt 4 kapitlet 1 § socialtjänstlagen och insatser enligt 9 § LSS och 
har rapporteringsskyldighet till kommunfullmäktige enligt 16 kapitlet 6 h § 
socialtjänstlagen samt 28 § LSS.  
Rapporten ska avse de ärenden som utmynnat i ett gynnande beslut som inte 
verkställts inom tre månader. Rapporten ska även avse ärenden där 
verkställighet påbörjats men av någon anledning avbrutits och inte 
verkställts på nytt inom tre månader. 
Rapporten ska rapporteras kvartalsvis.  
För 4 kvartalet 2021 finns 2 ej verkställda beslut att rapportera.  
Ärende 1 – pojke -11 
Beslut: Socialtjänstlagen, kontaktperson (Enligt 4 kapitlet 1 § 
socialtjänstlagen) 
Datum för gynnande beslut: 2021-03-21 
Ärende 2 – flicka -06 
Beslut: Socialtjänstlagen, kontaktperson (Enligt 4 kapitlet 1 § 
socialtjänstlagen) 
Datum för gynnande beslut: 2021-06-22 

Beslutsunderlag 
Tjänsteutlåtande, daterat 2021-12-13 

Kommunstyrelsens förslag till beslut i kommunfullmäktige 
1. Godkänna rapporteringen. 

Beslutet skickas till 
Kommunfullmäktige 
Socialchef, Ulrika Gärdsback 
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§ 37 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: 

Utskotten 
• Sammanträdesprotokoll, allmänna utskottet 2022-02-14 

• Sammanträdesprotokoll utbildningsutskottet 2022-01-25 

• Sammanträdesprotokoll, socialutskottet 2022-02-08 

• Sammanträdesprotokoll utbildningsutskottet 2022-02-21 
 
Verksamhetsstöd och service 

• Bygg, rättidsprövning, Förlängning av tillfälligt lov för tälthall, 
daterat 2022-02-16, 2018/1224 

Personalärenden 
• Personalärenden 2022-02-25  

Beslutsunderlag 
1. Protokoll och listor. 

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

protokoll och listor per den 7 mars 2022. 

Beslutet skickas till 
Administrativ service  
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Plats och tid Kommunhuset, plenisalen, måndagen den 7 mars kl. 13.00 -15.10 


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 14 mars 2022 kl.13.00  
 


Ordförande 
 
Ulrika Liljeberg (C) Paragrafer 19-37  


 
Justerare Inga Westlund (V) 


 


 
  


   


 
  


   
 


     
 ANSLAG/BEVIS 


Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 


Organ Kommunstyrelsen 


Sammanträdesdatum 2022-03-07 


Datum då anslaget sätts upp 2022-03-15  Datum då anslaget tas ned 2022-04-06 


Förvaringsplats för protokollet Administrativ service 
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Närvarolista 
Beslutande  


Ledamöter 
 


Ulrika Liljeberg (C), ordförande 
Sebastian Larsson (M) 
Viktor Zakrisson (S) 
Kenneth Dahlström (C) 
Karin Byström (C) 
Tomas Bergsten (C) 
Karin Mikkonen (C) 
Kerstin Marits (M) 
Mikael Kyller (KD) 
Ingrid Rönnblad (S) 
Inga Westlund (V) 
Jimmy Karlsson (BP) 
 


 


Tjänstgörande ersättare Aarno Magnusson (C) ers: Sara Shahryrari (M) 
Kent Dahlquist (S) ers: Jan-Olof Karlsson (S) 
Andreas Ruuth (SD) ers: Anna-Lena Blomkvist (SD) 
 


Övriga närvarande  


Ej tjänstgörande ersättare 
 


Elisabet Ingels (C) 
Eva Kempff (C) 
Björn Larsson (C) 
Per Wiman (KD) 
Per Florén (L) 
 


Tjänstemän Kommundirektör Caroline Smitmanis Smids Sekreterare Lena Ryen-Laxton 


Övriga - 
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Ärendelista 
 


 § 19 Kommundirektören informerar 
 § 20 Utskottsordförandena informerar 
 § 21 Kriget i Ukraina - åtgärder och beslut samt information från myndigheter 
 § 22 Remiss från Region Dalarna - Förslag till avtal gällande kollektivtrafik 


(RD21/05246) 
 § 23 Remiss Regionalt Trafikförsörjningsprogram 2022-2031 
 § 24 Ansökan om utökad borgen - Leksand Vatten AB 
 § 25 Slutkostnadskalkyl nya sporthallen 
 § 26 Reviderad investeringsbudget 2022 
 § 27 Revidering av kommunstyrelsens reglemente, tillägg hemtjänst i privat regi 
 § 28 Lägesrapport de enskilda vägarna i Leksands kommun 
 § 29 Markanvisning del av Noret 2:27 
 § 30 Svar på motion om ökad trygghet och minskad ensamhet bland äldre 
 § 31 Svar på motion om odling 
 § 32 Svar på motion om lärarlönenivå 
 § 33 Ansökan om bidrag för Stiftelsen m/s Gustaf Wasa - årligt ekonomiskt stöd 


2022-2026 
 § 34 Anmälan av ordförandebeslut - Remiss av promemorian skattelättnad för 


arbetsresor – Ett enklare och färdmedelsneutralt regelverk 
 § 35 Val av ledamöter och ersättare till utskott och övriga förtroendeuppdrag 
 § 36 Rapportering av ej verkställda beslut kvartal 4/2021 - individ- och 


familjeomsorgen (IFO) 
 § 37 Anmälan av fattade delegeringsbeslut 2022 
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§ 19 


Kommundirektören informerar 


Beskrivning av ärendet 
• Bemanningsläget är fortsatt ansträngt inom vård och omsorg på 


grund av pandemin. 
• Regeringen föreslår att covid-19 inte längre ska klassas som 


samhällsfarlig sjukdom och att lagen om tillfälliga 
smittskyddsåtgärder på serveringsställen ska upphöra att gälla efter 
dem 31 mars 2022.  


• Arbetet med mål och budget 2023 – 2025 har inletts. 
• Information gavs om förskolan Myran. 
• Verksamhetsbesök har genomförts på individ- och familjeomsorgen 


och öppenvården.  
 


Kommunstyrelsens beslut 


1. Lägga informationen till handlingarna. 
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§ 20  


Utskottsordförandena informerar 


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


• Sektorns bokslut visar ett positivt utfall. 
• Samråd pågår om Limsjöänget. 
• Detaljplan för Moskogslänken är ute på granskning. 
• Containerterminalen i Insjön planeras av extern aktör. 
• Ny VA-plan är på gång. 
• Kartläggning av deponier har påbörjats. 
• Plan för trafikutveckling i norra Leksand ska påbörjas. 


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


• Upphandlingen är klar av paviljonger till Sammilsdalsskolan.  


• Bokslut visar överskott för förskolan och underskott för grundskolan 
och gymnasiet.  


• Högstadieelevernas ansökningar till Leksands gymnasium inför 
höstterminen visar att elevunderlaget är stabilt.  


• En anlagd brand utbröt vid Insjöns skola i natt. Branden orsakade 
rökskador i förskolans lokaler. Tillfällig flytt av 
förskoleverksamheten har gjorts till Nyckelpigan. Polisutredning 
pågår.  


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


• Bokslutet visar ett överskott, främst gällande individ- och 
familjeomsorg.  


• Kommunen klarar idag av de lagstadgade kraven för att erbjuda plats 
på särskilda boenden. Kösituationen kommer att förbättras när 
Lyckavägens särskilda boende står klart. 


• Förslag på höjning av hjälpmedelsavgift kommer att komma som 
ärende under våren. 
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Kommunstyrelsens beslut 
1. Lägga informationen till handlingarna. 
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§ 21 Dnr 2022/263 


Kriget i Ukraina - åtgärder och beslut samt information 
från myndigheter 


Beskrivning av ärendet 
Kommundirektör Caroline Smitmanis Smids informerar om att förvaltningen 
behandlar kriget i Ukraina och det förändrade säkerhetsläget som en särskild 
händelse. Krisledningen har organiserat sig och arbetar aktivt.  
 


Kommunstyrelsens beslut 
1. Lägga informationen till handlingarna. 
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§ 22 Dnr 2021/1365 


Remiss från Region Dalarna - Förslag till avtal gällande 
kollektivtrafik (RD21/05246) 


Beskrivning av ärendet 
Under 2018 inrättades den regionala kollektivtrafikmyndigheten, RKM, i 
samband med att kommunerna skatteväxlade allmän kollektivtrafik och 
färdtjänst. Huvudmannaskapet flyttades från kommunerna till regionen. 
Skatteväxlingsprocessen gick väldigt snabbt och det har inneburit en hel del 
oklarheter om parternas roller och ansvar. Lösningen blev att upprätta ett 
antal ad hoc-avtal vilket till slut ledde fram till ett svåröverblickbart 
lapptäcke. 
Under hösten 2019 påbörjades arbetet med ett nytt sammanhållet och 
sammanhängande avtal. Detta arbete resulterade i ett nytt avtalsförslag som 
skickades ut på remiss våren 2021 och som Leksands kommun var med och 
besvarade. Avtalsförslaget drogs dock tillbaka efter kritik från olika håll 
bland kommunerna. 
I maj 2021 tillsattes en styrgrupp och en arbetsgrupp för att ta fram ett nytt 
avtalsförslag. Det är resultatet av dessa gruppers arbete som nu utmynnat i 
ett nytt avtalsförslag som är föremål för remiss. 


Sektorns/avdelningens bedömning 
Sektorerna har bidragit med underlag till det sammanställda remissvar som 
förvaltningen tagit fram.  
Överlag är det nya avtalsförslaget genomarbetat och tydligt. Strukturen på 
avtalet utgår från ett tilläggsavtal.  


Beslutsunderlag 
Utdrag ur sammanträdesprotokoll från allmänna utskottet daterat 2022-02-14 
§ 16 
Tjänsteutlåtande – Remiss av förslag till avtal gällande kollektivtrafik,  
2022-01-28 
Remissvar RD21/05246 - Förslag till avtal 
Missivbrev – Remiss av förslag till avtal gällande kollektivtrafik 
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Tilläggsavtal mellan Region Dalarna (tidigare Landstinget Dalarna) och 
Dalarnas kommuner om ansvar, samråd och ekonomiska effekter av 
skatteväxlingen av kollektivtrafiken 
Bilaga 1. Huvudavtal 
Bilaga 2. Samverkansbilaga till tilläggsavtal 
Bilaga 3. Som beskriver fördelningsnyckel för fördelning av Region 
Dalarnas overhead och trafikkostnader vid utförandet av uppdraget avseende 
serviceresor 
Tillägg till Skolskjutsreglemente för Dalarnas kommuner 
FAQ 9 


Kommunstyrelsens beslut 
1. Anta förvaltningens yttrande som kommunstyrelsens och översända det 


till Region Dalarna. 


Beslutet skickas till 
Region Dalarna, region.dalarna@regiondalarns.se, enligt missiv 
Administrativ chef, trafiksamordnare, Joel Johansson 
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§ 23 Dnr 2021/1598 


Remiss Regionalt Trafikförsörjningsprogram 2022-2031 


Beskrivning av ärendet 
Det regionala trafikförsörjningsprogrammet är det högst styrande dokumentet 
för den regionala kollektivtrafiken i Dalarna. Programmet är visionärt och 
långsiktigt. Det innehåller bland annat en nulägesbild och de långsiktiga 
målen för kollektivtrafiken i Dalarna. Målen har tagits fram i samarbete med 
kollektivtrafiknämnden, kollektivtrafikförvaltningen, politiker och 
tjänstepersoner från Dalarnas kommuner samt i dialog med övriga aktörer. De 
långsiktiga målen i programmet konkretiseras sedan i den årliga trafikplanen.  
Remissutgåvan som nu skickas ut förväntas gå till beslut i Regionfullmäktige 
under 2022. 


Sektorns/avdelningens bedömning 
Utskicket med nytt trafikförsörjningsprogram inkom till kommunen 28 
december 2021. Regionen önskar svar från kommunen senast 31 mars 2022. 
Det har inneburit att tiden för att kunna bereda ärendet i vederbörlig ordning 
varit alltför knapp. 


Beslutsunderlag 
Tjänsteutlåtande – Remiss regionalt trafikförsörjningsprogram 2022-2031, 
2022-02-18 
Remissvar RD21-07226 Regionalt trafikförsörjningsprogram 
Remissmissiv 
3.0 Regionalt trafikförsörjningsprogram för Dalarnas län 2022-2031, 
remissutgåva 


Kommunstyrelsens beslut 
1. Delegera till allmänna utskottet att avge yttrande och sända yttrandet till 


Region Dalarna innan den 31 mars. 


 


Beslutet skickas till 
Allmänna utskottet 
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Kommundirektör, Caroline Smitmanis Smids, 
Region Dalarna, kollektivtrafikforvaltningen@regiondalarna.se, enligt 
missiv senast 31 mars 
Trafikhandläggare, Ingrid Andrén 
Näringslivschef, Per Strid 
Administrativ chef, trafiksamordnare, Joel Johansson, 
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§ 24 Dnr 2021/1213 


Ansökan om utökad borgen - Leksand Vatten AB 


Beskrivning av ärendet 
Leksand Vatten AB som är ett helägt dotterbolag till Leksands kommun har i 
skrivelse ansökt om utökad borgen med 70 miljoner kronor, från 380 till 450 
miljoner kronor.  
 
Ansökan motiveras av att Leksand Vatten AB har budgeterat för ett flertal 
större och mindre investeringsprojekt 2022.  
De tre största budgetposterna är: 
- Re- och nyinvesteringar i VA-nät och VA-anläggningar 37 mkr 
- Utbyggnad av VA-nät i Heden 21 mkr 
- Utbyggnad av VA-nät i Norra Kärringberget/Lummerhöjden 15 mkr. 


Sektorns/avdelningens bedömning 
Planerade investeringar är prioriterade och samordnade med kommunens 
exploateringsområden.   
Utökas inte kommunens borgensåtagande är Leksand Vatten AB:s 
bedömning att det inte går att färdigställa ovanstående investeringar. 


Beslutsunderlag 
Utdrag ur sammanträdesprotokoll från allmänna utskottet daterat 2022-02-14 
§ 18 
Protokoll LVAB 210916 § 40 – Ansökan om utökad borgen inför 2022 
Tjänsteutlåtande från ekonomichef Ann-Charlotte Zackrisson daterat 2022-
01-05 


Kommunstyrelsens förslag till beslut i kommunfullmäktige  
1. Såsom för egen skuld ingå borgen för Leksand Vatten AB:s 


låneförpliktelser upp till ett högsta lånebelopp om 450 miljoner kronor, 
jämte därpå löpande ränta och kostnader.  
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Beslutet skickas till 
Kommunfullmäktige 
Leksand Vatten AB 
Ekonomichef, Ann-Charlotte Zackrisson 
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§ 54 Dnr 2016/462 


Slutkostnadskalkyl nya sporthallen 


Beskrivning av ärendet 
Byggnation av ny sporthall pågår med Skanska som huvudentreprenör. 
Under byggtiden har materialkostnaderna ökat betydligt beroende på den 
pågående pandemin. Byggnationen håller sig väl inom given tidsram för 
projektet och har inte drabbats av några förseningar.  
Förvaltningen har tagit fram en slutkostnadskalkyl som beräknas till 69,1 
mkr inklusive byggherrekostnader jämfört med uppskattad budget om 64 
mkr som låg till grund för beslut om att byggnationen skulle starta.  
 
Den ökade kostnaden på 5,1 mkr beror framför allt på ökade 
materialkostnader.  


Sektorns/avdelningens bedömning 
Sektorn bedömer att den framtagna och genomarbetade slutkostnadskalkylen 
på 69,1 mkr är den realistiska bilden av kostnaden för att slutföra 
byggnationen av sporthallen.  
 
Den nya hallen kommer att vara av hög kvalitet och ha låga driftskostnader. 
Bedömningen är att driftkostnaden för hallen kommer att vara ca 600 tkr/år. 


Beslutsunderlag 
Utdrag ur sammanträdesprotokoll från allmänna utskottet daterat 2022-02-14 
§ 20 
Tjänsteutlåtande av sektorchef Åke Sjöberg daterat 2022-01-31 


Kommunstyrelsens förslag till beslut i kommunfullmäktige  
 
1. Godkänna slutkostnadskalkylen och därmed ökade investeringskostnader 


för projektet på 5,1 mkr samt ta in slutkostnaden i reviderad 
investeringsbudget 2022. 
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Beslutet skickas till 
Kommunfullmäktige 
Ekonomichef, Ann-Charlotte Zackrisson 
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§ 26 Dnr 2021/691 


Reviderad investeringsbudget 2022 


Beskrivning av ärendet 
Förvaltningen har tagit fram förslag till reviderad investeringsbudget 2022.  
Äskande av överflytt av medel från 2021 till 2022: 
- Samhällsutvecklingssektorn, 20 mkr. Gäller i huvudsak Lummerhöjden,  
  Limhagen och Limsjöänget. 
- Tilläggsanslag för investeringar, 2,4 mkr. 
Totalt äskande = 22,4 mkr 
Äskande av tilläggsanslag 2022: 
- Ny sporthall, 4,8 mkr.  
- Limhagen Olsvedsvägen, 2,9 mkr.  
- Skrivare, 1,3 mkr.  
- Gång och cykelväg Myran, 0,6 mkr. 
- Etablering, avetablering och markarbeten moduler Sammilsdalskolan,  
  2,5 mkr. 
- Möbler och utrustning moduler Sammilsdalskolan, 0,9 mkr. 
- Projektering arbetsmiljöåtgärder Ullvi och Gärde skola, 0,9 mkr. 
- Spånsug Åkerö skola, 0,2 mkr. 
Totalt äskande = 14,2 mkr 
Revidering beviljade investeringsmedel: 
- Ombyggnation av köket i Edshult, -15 mkr.  
- Lyckavägens särskilda boende, - 8 mkr.  
Total revidering = - 23 mkr 


Sektorns/avdelningens bedömning 
Finansiering av totalt investeringsvärde om 157,5 mkr (varav 44,1 mkr avser 
exploatering) ryms inom nuvarande beviljat lånetak på 550 mkr.  


Beslutsunderlag 
Utdrag ur sammanträdesprotokoll från allmänna utskottet daterat 2022-02-
14, § 19. 
Tjänsteutlåtande av ekonomichef Ann-Charlotte Zackrisson daterat  
2021-02-11 
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Bilaga 1 Reviderad investeringsbudget 2022-02-11 


Kommunstyrelsens förslag till beslut i kommunfullmäktige 
1. Anta förvaltningens förslag till reviderad investeringsbudget 2022. 


Beslutet skickas till 
Kommunfullmäktige 
Ekonomichef, Ann-Charlotte Zackrisson. 
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§ 27 Dnr 2021/1540 


Revidering av kommunstyrelsens reglemente, tillägg 
hemtjänst i privat regi 


Beskrivning av ärendet 
Vid en översyn av kravspecifikationen för privata utförare av hemtjänst har 
förvaltningen noterat att kommunstyrelsens reglemente behöver uppdateras. 
I 15 § i kommunstyrelsens reglemente behöver ett tillägg göras om att 
kommunstyrelsen har ansvaret för att fullgöra uppgifter gällande hemtjänst i 
privat regi.  


Beslutsunderlag 
Utdrag ur sammanträdesprotokoll från allmänna utskottet daterat 2022-02-14 
§ 15 
Tjänsteutlåtande daterat 2021-12-17 
Kommunstyrelsens reglemente 


Kommunstyrelsens förslag till beslut i kommunfullmäktige 
1. Komplettera 15 § i kommunstyrelsens reglemente med hemtjänst i privat 


regi. 


Beslutet skickas till 
Kommunfullmäktige 
Socialchef, Ulrika Gärdsback 
 


18







SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 
1(1) 


Sammanträdesdatum 
2022-03-07 


 
  


Kommunstyrelsen   
 


 
 Utdrag bestyrks 
  


 


§ 28 Dnr 2016/716 


Lägesrapport de enskilda vägarna i Leksands kommun 


Beskrivning av ärendet 
Kommundirektör Caroline Smitmanis Smids informerar om: 


• Genomförda förrättningsmöten, chattinformationsmöten och övriga 
möten med byrepresentanter. 


• Förvaltningsrätten gav kommunen rätt i överklagat ärende om 
kommunens bidrag till förrättningskostnader. Domen har överklagats 
till kammarrätten. 


 


Kommunstyrelsens beslut 
1. Lägga informationen till handlingarna. 
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§ 29 Dnr 2020/258 


Markanvisning del av Noret 2:27 


Beskrivning av ärendet 
I kommunstyrelsen 2020-09-29 §79 beslutades om att teckna 
markanvisningsavtal för del av Noret 2:27 med ICA Fastigheter AB. Av 
markanvisningsavtalet p. 2 framgår att ICA Fastigheter AB har rätta att 
förhandla om att teckna marköverlåtelseavtal till och med 2022-02-28. ICA 
Fastigheter har 2021-12-23 inkommit med en begäran om en förlängning om 
att teckna marköverlåtelseavtal på grund av det inte finns en antagen 
detaljplan som möjliggör etableringen.  


Sektorns/avdelningens bedömning 
Efter att Markanvisningsavtalet tecknades har det krävts flera 
kompletterande utredningar som underlag till den detaljplan som medger 
livsmedelshandel på Limsjöänget. Genomförandet av dessa har dragit ut på 
tiden. Bland annat på grund av pandemin. Tidplanen för detaljplanen har 
därför behövts justeras för att resultatet av undersökningarna ska kunna 
tillföras planen.  
Förvaltningen anser att ansvaret för den utdragna processen helt vilar på 
kommunen. Den begäran om förlängd tid som ICA Fastigheter har inkommit 
med, daterad 2021-12-23 och inom enligt avtalet föreskriven tid, ska 
beviljas. Förvaltningen förslår att handling upprättas där det framgår att 
parterna har till och med 2024-01-31 att teckna marköverlåtelseavtal. 


Beslutsunderlag 
Tjänsteutlåtande – Markanvisningsavtal del av Noret 2:27 
Markanvisningsavtal ICA fastigheter med nytt datum 
 
Yrkanden 
Kommunstyrelsens ordförande Ulrika Liljeberg (C) yrkar bifall till 
förvaltningens förslag. Jimmy Karlsson (BP) yrkar avslag till förslaget. 
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Beslutsgång 
Ordförande ställde sitt yrkande om bifall till förvaltningens förslag mot 
Jimmy Karlssons (BP) avslagsyrkande och fann att kommunstyrelsen 
beslutar i enlighet med ordförandes yrkande om bifall.  


Kommunstyrelsens beslut 
1. Förlänga tiden för att teckna marköverlåtelseavtal med ICA Fastigheter 


AB avseende del av Noret 2:27 till 2024-01-31. 
2. Ge kommunstyrelsens ordförande uppdraget att för kommunens räkning 


underteckna markanvisningsavtal, enligt punkt 1. 
 


Deltog inte i beslutet 
Ingrid Rönnblad (S) och Kent Dahlquist (S) deltog inte i beslutet. 


Reservation 
Jimmy Karlsson (BP) reserverade sig mot beslutet 
 
Beslutet skickas till 
Mark- och exploatering ingenjör, David Wildemo 
Näringslivschef, Per Strid för vidarebefordran av beslut till ICA fastigheter 
Sektorchef samhällsutveckling, Åke Sjöberg 
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§ 30 Dnr 2021/1298 


Svar på motion om ökad trygghet och minskad 
ensamhet bland äldre 


Beskrivning av ärendet 
Bygdepartiet har inkommit med en motion till kommunfullmäktige 2021-11-
29, § 83 gällande ökad trygghet och minskad ensamhet bland äldre  
Kommunfullmäktige beslutade 2012 om en fullmäktigeberedning, 
Äldreberedningen”. Äldreberedningen lämnade 2014 en slutrapport till 
fullmäktige, fullmäktige översände rapporten till kommunstyrelsen för 
beredning. Beredningen har innehållit olika planer och förslag. Bland de 
viktigaste var att göra en bostadsförsörjningsplan, i samverkan med 
fastighetsbolagen göra inventering av bostadsbeståndet gällande framför allt 
tillgänglighet och nyproduktion. Inventeringen genomfördes enbart av det 
kommunala fastighetsbolaget. 
Ur äldreberedningens slutrapport kan läsas att det fanns önskemål om 
lättillgängliga bostäder centralt i Insjön och Leksands Noret. Önskemål om 
trygghetsskapande åtgärder för kvarboende i befintlig bostad. 
Äldreberedningens rapport har kommunicerats med Kommunala 
Pensionärsrådet (KPR).  
Förvaltningen började 2015 att tillsammans med KPR se på alla förslagen i 
äldreberedningens slutrapport. Ambitionen att inrätta Trygghetsboenden har 
hela tiden varit hög, men vid samtal med pensionärsorganisationerna 
önskades prioritering i stället av de förebyggande hembesöken vi påbörjade 
under 2016. 
Under 2020 återupptog vi samtalen i KPR om olika insatser som det var i 
behov av såsom trygghetsboende, tillgängliga bostäder, trygg och säker 
hemmiljö, mötesplatser ute och inne. 
Ledningen inom sociala sektorn fick uppdraget att påbörja ett arbete med att 
inventera och planera för Trygghetsboende till att börja med i befintliga 
lokaler i andra hand inleda ett samarbete med Leksandsbostäder för att få in 
Trygghetsboende i någon nyproduktion. 
Tyvärr så kom detta med Pandemin Covid-19 och det mesta av arbetet fick 
koncentreras på annat. 
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Uppdraget till sektors ledningen aktualiserades igen under hösten 2021, 
samtal har påbörjats med Leksansbostäder utifrån att ambitionen är att få till 
Trygghetsboende i Leksand. För att få till ett Trygghetsboende så krävs det 
att vissa kriterier uppfylls som gemensamhetsutrymmen och tillgång till 
personal. Vid senaste KPR har frågan återigen aktualiserats. 


Sektorns/avdelningens bedömning 
Bedömningen är att inventering av befintliga lokaler, analys av kostnaden, 
personalbemanningen och pågående dialog med Leksands bostäder kan 
komma att få till ett Trygghetsboende inom de närmaste åren.  


Beslutsunderlag 
Tjänsteutlåtande daterat 2022-02-09 
Motion från Bygdepartiet daterad 2021-10-18 


Kommunstyrelsens förslag till beslut i kommunfullmäktige 
1. Anse motionen besvarad.  


Beslutet skickas till 
Kommunfullmäktige 
Bygdepartiet 
Sociala Utskottets ordförande, Kenneth Dahlström 
Socialchef, Ulrika Gärdsback 
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§ 31 Dnr 2021/1349 


Svar på motion om odling 


Beskrivning av ärendet 
Vänsterpartiet har i en motion till kommunfullmäktige den 8 november 2021 
föreslagit att Leksands kommun ska starta ett projekt för odling på 
kommunal mark. 


Sektorns/avdelningens bedömning 


Leksands kommun är positivt inställd till ett ökat föreningsengagemang och 
inom kommunen finns redan idag ett antal föreningar som sysslar med 
odling i olika former. Skulle behovet finnas för befintliga eller blivande 
föreningar att arrendera mark för odlingsändamål är kommunen behjälpliga i 
den mån det är möjligt. 
 
Det är dock inte aktuellt att bilda en kommunal odlingsförening, av flera 
skäl. Dels är det ett uppdrag som ligger bortom den kommunala 
kompetensen men framför allt bör engagemanget komma underifrån det vill 
säga från de som är intresserade av att ingå i en sådan, det borgar för en mer 
hållbar förening över tid då den drivs genom genuint engagemang och är 
oberoende av kommunens beslut och prioriteringar.  


Beslutsunderlag 
Motion från Vänsterpartiet, 2021-10-22 
Motionssvar, daterat 2022-02-21 


Kommunstyrelsens förslag till beslut i kommunfullmäktige 
1. Avslå motionen.  


Beslutet skickas till 
Kommunfullmäktige 
Vänsterpartiet 
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§ 32 Dnr 2021/1296 


Svar på motion om lärarlönenivå 


Beskrivning av ärendet 
Bygdepartier har inkommit med en motion till kommunfullmäktige 2021-11-
29, § 84, gällande lärarlönenivån. 


Sektorns/avdelningens bedömning 
Motionen beskriver dels att ”Lärarlönerna i kommunen ligger långt under 
riksgenomsnittet” och att ”Grannkommuner erbjuder högre löner”. 
Motionären föreslår en höjning av lönerna för att säkra 
kompetensförsörjningen. Motionären har ombetts dela med sig av den 
statistik som ligger till grund för detta men har inte gjort det. 
Lärarlönerna i Leksands kommun ligger, beroende på lärargrupp, ca 2 % 
under riksgenomsnittet. Huruvida det är långt under eller inte är en 
bedömningsfråga. Dock ska tilläggas att storstäderna drar upp genomsnittet 
vilket görs tydligt av det faktum att samtliga lärarkategorier i kommunen 
ligger över genomsnittet i Dalarna. Trots det så förekommer det, precis som 
motionären skriver, vissa grupper där våra grannkommuner har högre löner. 
Jämförelserna grundar sig på kommunens egen och Lärarförbundets statistik. 
Leksands kommun arbetar aktivt, tillsammans med fackförbunden, med att 
uppfylla kraven gällande lönebildning i Huvudöverenskommelse (HÖK) 21. 
Ett arbete där fackförbundens representanter i arbetet uttrycker sig positiva 
till kommunens insats. Så har även varit fallet gällande den tidigare 
överenskommelsen HÖK18.  
Utöver ovanstående görs en särskild insats för att lyfta individer och 
personalgrupper som ligger omotiverat lågt i lön. 
De kommunala skolorna i Leksand har under de senaste åren haft en låg 
personalomsättning och kompetensförsörjningen har inte upplevts vara ett 
problem. Det följs dock upp i samband med de rekryteringar som i allmänhet 
utförs inför varje läsår.  
I linje med kommunens vision 2030, som omfattar att ”Vi har en av Sveriges 
främsta grundskolor...” arbetas nu med handlingsplaner för att intensifiera 
utvecklingen av våra skolor och förskolor till moderna arbetsplatser där rätt 
person inom rätt kompetenskategori gör rätt sak och alla elever kan nå sin 
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fulla potential. På så vis kan våra resurser användas på ett effektivt sätt och 
all personals kompetens komma till sin rätt. I kombination med en rättvis 
lönesättning ska detta stärka känslan av att skolan är en arbetsplats där man 
trivs, utvecklas och känner sig stolt över det arbete man utför. 
Sammanfattningsvis kan alltså konstateras att kommunens lärarlöner, efter 
årets och kommande års lönerevisioner, kommer att ligga på en lämplig nivå. 
Eventuella framtida satsningar får övervägas beroende på hur 
rekryteringsläget utvecklas. 


Beslutsunderlag 
Tjänsteutlåtande daterat 2022-02-23 
Motion från Bygdepartiet daterat 2021-10-19 


Kommunstyrelsens förslag till beslut i kommunfullmäktige 
1.Anse motionen besvarad. 


Beslutet skickas till 
Kommunfullmäktige 
Bygdepartiet 
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§ 33 Dnr 2021/1575 


Ansökan om bidrag för Stiftelsen m/s Gustaf Wasa - 
årligt ekonomiskt stöd 2022-2026 


Beskrivning av ärendet 
Stiftelsen m/s Gustaf Wasa har som uppföljning till tidigare politiskt beslut 
inkommit med en förnyad ansökan om ekonomiskt stöd om 60.000 kr under 
fem år för åren 2022-2026. 
Till ansökan bifogas en plan för utveckling, ekonomiskt nuläge och en vård- 
och underhållsplan som svar på det krav Leksands kommun ställde på 
stiftelsen vid tidigare beslut för att kunna motivera fortsatta bidrag. 
I utvecklingsplanen redogör Stiftelsen för hur fartyget ska kunna finansieras 
hållbart framöver genom ett arbete för ökade intäkter, offentlig finansiering 
och företagssponsring. Planen redogör dessutom för möjliga 
samverkansprojekt, kompetensförsörjning och utveckling av Stiftelsens 
styrelsearbete. 
Rättviks kommun har beviljat ansökan den 2021-12-07 under förutsättning 
att Leksand och Mora fattar ett liktydigt beslut. 


Sektorns/avdelningens bedömning 
Näringslivsavdelningen gör bedömningen att Stiftelsen har presterat 
tillräckligt med underlag för att beviljas ekonomiskt stöd, och därigenom 
stötta det förändringsarbete 2022-2026 som Stiftelsen redogör för i 
utvecklingsplanen.  
Avdelningen bedömer dessutom att det finns synnerligen goda 
förutsättningar att genomföra utvecklingsarbetet framåt, utifrån Stiftelsens 
arbete under 2021, med näringslivsavdelningens tilldelade styrelsepost och 
tillgången till affärsutvecklare från Visit Dalarna AB. 
Beviljas ansökan bedömer näringslivsavdelningen att Stiftelsen får den tid 
som behövs för att praktiskt och organisatoriskt genomföra de förändringar 
som krävs för att uppnå en balanserad ekonomi. 
Beviljas ansökan följer Leksands kommun dessutom Rättviks beslut och 
därmed har 2 av stiftelsens 3 kommunala huvudmän fattat likalydigt beslut. 
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Nekas ansökan bedömer näringslivsavdelningen att Stiftelsen försätts direkt i 
ekonomiska svårigheter med en kontrollbalansräkning som sannolik 
konsekvens. Konsekvensen för fartyget blir då att möjligheten äventyras att 
kunna statliga och regionala bidragsstöd ämnade särskilt för kulturarv. Utan 
de reparationer och re-investeringar som fartygets Vård och underhållsplan 
redovisar kommande 2-5 åren riskeras fartygets drift med större kostnader 
till följd. 
För att säkerställa och följa utvecklingsarbetet bedömer också 
näringslivsavdelningen att Stiftelsen ska kunna presentera en årlig 
redovisning av utvecklingsarbetet inför beslutande politiker och 
tjänstepersoner som inte innehar styrelsepost i Stiftelsen. 


Beslutsunderlag 
Tjänsteutlåtande, daterat 2022-02-23 
Ansökan om bidrag, inkom 2021-12-21 
Bilaga 1, Årsredovisning och revisionsberättelse för 2020, inkom 2021-12-
21 
Bilaga, m/s Gustaf Wasas ekonomiska nuläge, inkom 2021-12-21 
Bilaga, Utvecklingsplan, inkom 2021-12-21 
Bilaga, Vård och underhållsplan, inkom 2021-12-21 
Bilaga, Samarbetsavtal, inkom 2021-12-21 
Bilaga, Beslut Rättviks kommun, Dnr KLK 2021/783 048 


Kommunstyrelsens förslag till beslut i kommunfullmäktige  
1. Bevilja Stiftelsen m/s Gustaf Wasa ett årligt stöd om 60.000 kr för 


åren 2022-2026, med möjlighet att diskutera möjligt minskat stöd om 
utvecklingsarbetet blir framgångsrikt.  


2. Detta under förutsättning att Rättvik och Mora kommuner fattar ett 
likalydande beslut. 


3. Begära årlig redovisning av utvecklingsarbetet från Stiftelsen, 
gemensamt med Rättvik och Mora kommun, för utvärdering och 
dialog kring fortsatt arbete och ekonomiskt stöd. 


Beslutet skickas till 
Stiftelsen m/s Gustaf Wasa, styrelsens ordförande, Anna-Maja Roos 
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§ 34 Dnr 2021/1352 


Anmälan av ordförandebeslut - Remiss av 
promemorian skattelättnad för arbetsresor – Ett enklare 
och färdmedelsneutralt regelverk 


Beskrivning av ärendet 
Leksands kommun har fått en inbjudan från Finansdepartementet att lämna 
yttrande över promemorian Skattelättnad för arbetsresor – Ett enklare och 
färdmedelsneutralt regelverk (Fi2021/03460). 
 
Kommunstyrelsens ordförande Ulrika Liljeberg har fattat ett ordförande- 
beslut i ärendet för att remissvaret skulle hinna lämnas in i tid.  


Sektorns/avdelningens bedömning 
Leksands kommun ställer sig bakom grunderna i förslaget i promemorian 
Skattelättnad för arbetsresor – ett enklare och färdmedelsneutralt regelverk. 
Kommunen välkomnar ett system som är enklare och som tar sin 
utgångspunkt i avstånd i stället för tidsvinst. Även den färdmedelsneutrala 
skattereduktion är i grunden positiv då den kan förväntas gynna ett ökat 
resande med kollektivtrafik inom de områden där det finns förutsättningar 
för ökat kollektivt resande. Kommunen välkomnar även skiftet från 
skatteavdrag till en skattereduktion då detta kan förväntas öka kommunens 
skatteintäkter. Leksands kommun vill dock lämna följande synpunkter. 
Leksand anser att det är bra med en differentierad gräns som delvis 
kompenserar för områden med sämre förutsättningar för kollektivtrafik. I 
stora delar av landet och även inom en och samma arbetsmarknadsregion 
utanför de identifierade storstadskommunerna kan dock förutsättningarna för 
kollektiva transporter skilja sig avsevärt. Förändringen för de som idag gör 
skatteavdrag kommer innebära en minskad skattelättnad. Områden med 
bristfällig kollektivtrafik kan relativt sett komma att missgynnas med det nya 
förslaget. Som exempel är skillnaden i kostnad för att pendla med bil mellan 
Leksand och Vansbro eller med tåg mellan Leksand och Mora lågt räknat 
minst 40.000 kr per år. Avståndet är det samma och skattereduktionen skulle 
därmed med det nya förslaget vara lika hög. Med dagens system kan 
arbetstagare göra avdrag för resor mellan Leksand och Vansbro men inte för 
resor mellan Leksand och Mora. Kostnaden för resor till och från arbetet 
med bil vid längre avstånd är betydande. Skattereduktionen kompenserar 
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bara för en mindre del av kostnaden. I det nya förslaget ökar kostnaden för 
pendling med bil för de som idag gör avdrag även för dem som enbart 
betalar kommunal inkomstskatt, i synnerhet för de med längre 
pendlingsavstånd. Fortsätter kostnadsutvecklingen kan detta komma att 
påverka såväl förutsättningar som incitament för ökad rörlighet och 
kompetensförsörjning i områden med bristfällig kollektivtrafik och långa 
avstånd. 
Leksands kommun anser därför att konsekvenserna av den förändrade 
modellen behöver utvärderas, och behov av eventuellt ytterligare 
differentiering övervägas. Leksands kommun anser även att den övre 
avståndsgränsen bör höjas för att inte missgynna områden med långväga 
pendling. 


Beslutsunderlag 
Ordförandebeslut daterat 2022-01-20 
Tjänsteutlåtande daterat 2022-01-20 
Remiss, daterad 2021-10-22  


Kommunstyrelsens beslut  
1. Godkänna redovisningen av ordförandebeslut. 


Beslutet skickas till 
Ekonomichef, Ann-Charlotte Zackrisson 
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§ 35 Dnr 2018/1555 


Val av ledamöter och ersättare till utskott och övriga 
förtroendeuppdrag 


Beskrivning av ärendet 
Lennart Ljung (S) har inkommit med en avsägelse avseende uppdrag som 
ersättare i utbildningsutskottet. Avsägelsen godkändes av kommunstyrelsen 
2021-06-16, § 84.  
Socialdemokraterna föreslår Susanne Albihn (S) som ersättare i 
utbildningsutskottet. 
 
Ewa Hjort (L) har inkommit med en avsägelse avseende uppdrag som 
ersättare i kommunstyrelsen till kommunfullmäktige 2022-02-14, § 14 och 
som ersättare i utbildningsutskottet. 
 
Liberalerna föreslår Lars Henricsson (L) som ersättare i kommunstyrelsen 
och som ersättare i utbildningsutskottet. 


Beslutsunderlag 
Avsägelse Lennart Ljung, daterad 2021-05-21 
Avsägelse Ewa Hjort Axklint, daterad 2022-02-02 


Kommunstyrelsens förslag till beslut i kommunfullmäktige 
1. Utse Lars Henricsson (L) till ersättare i kommunstyrelsen efter Ewa 


Hjort Axklint (L) till och med 2022-12-31. 


Kommunstyrelsens förslag till beslut  
1. Utse Lars Henricsson (L) till ersättare i utbildningsutskottet efter Ewa 


Hjort Axklint (L) från och med 2022-03-29 till och med 2022-12-31 
förutsatt att kommunfullmäktige beslutar att Lars Henricsson (L) väljs 
till ersättare i kommunstyrelsen. 
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Beslutet skickas till 
Administrativ service, Anna-Carin Ingels 
Lennart Ljung 
Susanne Albihn 
Ewa Hjort Axklint 
Lars Henricsson 
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§ 36 Dnr 2021/1029 


Rapportering av ej verkställda beslut kvartal 4/2021 - 
individ- och familjeomsorgen (IFO) 


Beskrivning av ärendet 
Individnämnden ansvarar för utredning och beslut i ärenden som avser 
bistånd enligt 4 kapitlet 1 § socialtjänstlagen och insatser enligt 9 § LSS och 
har rapporteringsskyldighet till kommunfullmäktige enligt 16 kapitlet 6 h § 
socialtjänstlagen samt 28 § LSS.  
Rapporten ska avse de ärenden som utmynnat i ett gynnande beslut som inte 
verkställts inom tre månader. Rapporten ska även avse ärenden där 
verkställighet påbörjats men av någon anledning avbrutits och inte 
verkställts på nytt inom tre månader. 
Rapporten ska rapporteras kvartalsvis.  
För 4 kvartalet 2021 finns 2 ej verkställda beslut att rapportera.  
Ärende 1 – pojke -11 
Beslut: Socialtjänstlagen, kontaktperson (Enligt 4 kapitlet 1 § 
socialtjänstlagen) 
Datum för gynnande beslut: 2021-03-21 
Ärende 2 – flicka -06 
Beslut: Socialtjänstlagen, kontaktperson (Enligt 4 kapitlet 1 § 
socialtjänstlagen) 
Datum för gynnande beslut: 2021-06-22 


Beslutsunderlag 
Tjänsteutlåtande, daterat 2021-12-13 


Kommunstyrelsens förslag till beslut i kommunfullmäktige 
1. Godkänna rapporteringen. 


Beslutet skickas till 
Kommunfullmäktige 
Socialchef, Ulrika Gärdsback 
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§ 37 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: 


Utskotten 
• Sammanträdesprotokoll, allmänna utskottet 2022-02-14 


• Sammanträdesprotokoll utbildningsutskottet 2022-01-25 


• Sammanträdesprotokoll, socialutskottet 2022-02-08 


• Sammanträdesprotokoll utbildningsutskottet 2022-02-21 
 
Verksamhetsstöd och service 


• Bygg, rättidsprövning, Förlängning av tillfälligt lov för tälthall, 
daterat 2022-02-16, 2018/1224 


Personalärenden 
• Personalärenden 2022-02-25  


Beslutsunderlag 
1. Protokoll och listor. 


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


protokoll och listor per den 7 mars 2022. 


Beslutet skickas till 
Administrativ service  
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