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Ärendelista 
 

 § 74 Val av justerare 
 § 74 Kommundirektören informerar 2022 
 § 75 Utskottsordföranden informerar 2022 
 § 76 Ekonomisk prognos april 2022 
 § 77 Ändringsbudget 2022 
 § 78 Information om valet 2022 
 § 79 Inriktningsbeslut för planen för ett miljömässigt hållbart Leksand 
 § 80 Inriktningsbeslut för ny Översiktsplan för Leksands kommun 2050 
 § 81 Detaljplan för Limsjöänget, Noret 2:39, Noret 2:40 samt del av Noret 2:27 
 § 82 Detaljplan för Västra Myran, del av Noret 31:3 
 § 83 Naturreservat Åkersön 
 § 84 Beslut om upphörande av kommunfullmäktiges beslut - regler för privat 

utbyggnad av VA-ledningar -  Leksand Vatten och VA-exploatörer kopplat till 
upprättande av 10%-avtal 

 § 85 Upphörande av Leksands kommuns skötsel av enskilda vägar 
 § 86 Ekonomiskt stöd för ny- och ombildande av samfällighetsförening 
 § 87 Ekonomiskt stöd för förbättrings- och upprustningsåtgärder av enskild väg 

(kommunalt upprustningsbidrag) 
 § 88 Svar på motion - Vänsterpartiets motion om enskilda vägar 
 § 89 Information: De enskilda vägarna i Leksands kommun 
 § 90 Arbetsmiljöpolicy 
 § 91 Inriktningsbeslut vad gäller kommunens service och tillgänglighet 
 § 92 Medfinansiering av en verksamhetsledare Siljan Geopark 
 § 93 Önskemål om byggnation av pumptrack-bana i Leksand 
 § 94 Ny brygga till Sjöräddningssällskapet 
 § 95 Patientavgift för Hjälpmedelsnämnden i Dalarna 
 § 96 Länsgemensam strategi med målbild och färdplan för God och Nära vård i 

Dalarna 2022-2030 
 § 97 Svar på motion om dövkompetens inom Leksands kommun 
 § 98 Remiss - Remittering av promemorian ”Utökad skattelättnad för arbetsresor och 

justerade avdrag för tjänsteresor och hemresor.” svar tillhanda senast 19 aug 2022 
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 § 99 Patientsäkerhetsberättelse  2021 - elevhälsans medicinska insatser - grundskolan 
 § 100 Anmälan av fattade delegeringsbeslut 2022 
 § 101 Val av ledamöter och ersättare till utskott och övriga förtroendeuppdrag 
 § 102 Kommunstyrelsens ordförande informerar 2022 
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§ 74 Dnr 2022/373 

Kommundirektören informerar 2022 

Beskrivning av ärendet 
Kommundirektör Caroline Smitmanis Smids informerar om: 

• förberedelser för att ta emot 60 flyktingar från Ukraina. 
• deltagande i Länsstyrelsens krisberedskapsdagar 
• ledarforum för kommunens chefer 
• dialogmöte med hotellen i Tällberg om Tällbergs utveckling 
• möte med Dalarnas Dövas förening  
• möte med Svenskt näringsliv angående enkätundersökning om 

företagsklimatet  
• uppvaktning av 25-årsjubilarer och nyblivna pensionären  
• verksamhetsbesök hos utemiljögruppen hos LBAB och kommunens 

hembygdsgårdar  
 

Kommunstyrelsens beslut 
1.Lägga informationen till handlingarna. 
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§ 75 Dnr 2022/374 

Utskottsordföranden informerar 2022 

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

• utbildningstillfällen inom sektorn 

• genomlysning av IFO 

• kostnadsutjämningssystem LSS 
 

Tomas Bergsten (C), ordförande utbildningsutskottet, informerar om: 

• årets skolavslutning och student 

• ändringar läroplaner 

• gymnasial lärlingsanställning, anställning hos sin praktikplats 

• prognos underskott för utbildningssektor 2,4 mkr 

• förberedelser för start av VIA-nämnden 
 

Sebastian Larsson (M), ordförande samhällsbyggnadsutskottet, informerar 
om: 

• prognos underskott samhällsbyggnadssektorn, 4 mkr 

• rekrytering hållbarhetschef och näringslivschef 

• rivning kraftverk Limån  

• utveckling containerterminal Insjön 

• fördröjning av erosionsförhindrade insatser Åkersön 

• samråd vatten- och fiskevårdsprogram  

• externt intresse för Lummerhöjdens hållbarhetsprogram 

Kommunstyrelsens beslut 
1.Lägga informationen till handlingarna. 
 

5KS-protokoll 22-06-14 - nytt justeringsdatum
(Signerat, SHA-256 2E95A2A9D0704AF7A4A43C93033E301CD8897E616B010A47D344B85C51AD50FD)

Sida 5 av 64



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 
1(1) 

Sammanträdesdatum 
2022-06-14 

 
  

Kommunstyrelsen   
 

 
 Utdrag bestyrks 
  

 

§ 76 Dnr 2022/663 

Ekonomisk prognos april 2022 

Beskrivning av ärendet 
 
Kommundirektör Caroline Smitmanis Smids presenterar ekonomisk prognos 
för april 2022. Prognostiserat resultat är plus 27 mkr. Jämfört med prognosen 
i februari är det en förbättring med ca 8 mkr.  
 
Sektorernas prognoser har försämrats något, men det vägs upp av kraftigt 
ökade skatteintäkter som till stor del är eftersläpning från 2021.  
 
Det råder stor osäkerhet kring pensioner. Inflationen innebär ökade 
kostnader för flera verksamheter. Inga kostnadsökningar flyktingar från 
Ukraina men utgår för att få full täckning. Utbildning ökade kostnader 
grundskolan Insjön. Efterfrågan på hemtjänst har ökat och det gäller både i 
egen och privat regi. Leksandshallen har inte hämtat igen intäktstappet sedan 
pandemin och redovisar minskade intäkter 

Beslutsunderlag 
Presentation 2022-05-17 

Kommunstyrelsens beslut 
1.Lägga informationen till handlingarna. 

Beslutet skickas till 
Ekonomichef Ann-Charlotte Zackrisson 
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§ 77 Dnr 2021/691 

Ändringsbudget 2022 

Beskrivning av ärendet 
År 2022 har börjat turbulent, med betydligt högre räntor, stigande inflation 
och ett tydligt förändrat säkerhetspolitiskt läge.  
Under året har även kostnader tillkommit som inte var kända när mål och 
budget togs fram och beslutades under hösten 2021.  
Ändringsbudgeten omfattar driftsbudgeten och investeringsbudgeten.  
I ändringsbudgeten föreslås finansiering av driftskostnader kopplat till 
säkerhet och beredskap på cirka 0,7 mkr.  
Kostnaderna för interkommunala ersättningar för de elever som valt att 
studera på gymnasiet på annan ort har ökat betydligt. Budgeten sänktes inför 
2022 på grund av gynnsamt utfall under 2020/2021, men kostnaderna har 
ökat och gymnasiet har små möjligheter att göra motsvarande besparing 
inom den egna verksamheten. Totalt ökar kostnaderna med 2,5 mkr över 
budget för interkommunala ersättningar, vilket föreslås tillskjutas i 
ändringsbudgeten.   
Efter ett par år där det i princip varit stopp för kvotflyktingar på grund av 
pandemin har Leksand under inledningen av året tagit emot kvotflyktingar 
med mycket stora behov för vilka extra resurser har behövts sättas in inom 
utbildningssektorn. Kommunen erhåller inget extra stöd från 
Migrationsverket för dessa kostnader som bedöms uppgå till 1,9 mkr 2022. 
Justering föreslås i ändringsbudgeten.  
Som en del i projektet ”Våra vägar i Leksand” föreslås ytterligare 
ekonomiskt stöd för ny- och ombildande av samfällighetsföreningar. 
Kommunen har tidigare beslutat om att ge ekonomiskt bidrag med 10 kr per 
meter väg till gemensamhetsanläggningar och samfällighetsföreningar som 
om- eller nybildas i samband med de förrättningar som kommunen har 
ansökt om hos Lantmäteriet. Genom ändringsbudgeten säkerställs att det 
finns utrymme att finansiera tidigare beslutat bidrag om 10 kr per meter väg 
samt ett engångsbelopp om 40.000 kr per gemensamhetsanläggning och 
40.000 kr per samfällighet. Totalt innebär detta att 6,5 mkr avsätts för bidrag 
till processen. Ytterligare 0,7 mkr tillförs processen för övriga kostnader som 
kommunen finansierar.  
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Den nya överenskommelsen om medfinansiering av Visit Dalarna innebär en 
gradvis nedtrappning där kostnaden för 2022 blir cirka 0,5 mkr högre än 
avsatt i budget.  
Ytterligare osäkerheter finns vad gäller kostnadsökningar inom bland annat 
livsmedel, drivmedel och energi, men dessa kommer i första hand hanteras 
genom omprioritering och eventuell avvikelse mot budget samt lyftas in i 
kommande års budget när de faktiska kostnadsökningarna blir mer tydliga.  
Inom förvaltningen har det gjorts ett par verksamhetsförändringar som 
påverkar ramarna mellan sektorer och inom avdelningar. Det rör bland annat 
omorganisationen inom sociala sektorn som inte var fastlagd när underlaget 
till mål och budget togs fram hösten 2021. Även hyrorna för det särskilda 
boendet på Lyckavägen och verksamhetslokalerna i gamla Tibble behöver 
justeras mot bakgrund av faktiska kostnader och fastställda 
avskrivningskostnader. I mål och budget 2022 fanns ingen budget för de 
tomhyror som kommer belasta Sociala sektorn i samband med 
ombyggnationen av gamla Tibble.  
Bildandet av den nya VIA-nämnden föranleder en flytt av kostnader från 
Utbildningssektorn till den nya nämnden genom flytt av AME och 
Integration. Även kostnader för Alléskolan, Gräfningshuset och 
Stationshuset justeras för att belasta rätt verksamhet. Medel flyttas även från 
kommundirektör till Verksamhetsstöd för att möjliggöra förstärkning inom 
HR-området.  
I ändringsbudgeten tas även fördelningen av årets lönekomp med för att 
fastställa sektorernas korrekta ramar.  
När det gäller investeringar har inköp av nya skrivare blivit betydligt dyrare 
än budgeterat. Kostnaden för skrivarna ökar från 1,3 mkr till 1,8 mkr.  
För att öka säkerheten kring den politiska organisationen föreslås inköp av 
datorer/surfplattor till förtroendevalda till en uppskattad kostnad av 0,35 
mkr. Inom övrig säkerhet och beredskap uppgår investeringsbehoven till 
totalt 6,8 mkr där den största delen rör ökad uthållighet vad gäller el-, värme- 
och vattenförsörjning vid kommunens trygghetspunkter.    
Medel behöver även avsättas för åtgärder kopplat till förskolan Myran. 
Ansatsen är fortsatt att dessa kostnader ska tas av entreprenören, men 
kommunen behöver avsätta medel för att finansiera åtgärderna. Uppskattad 
kostnad 2022 är ca 4 mkr. Även lekutrustningen vid Clasparken tas med 
2022 då den beslutades 2021 men hann inte genomföras.   
Inom hemtjänsten görs en satsning för att minska fordonskostnaderna och 
växla över till cykel. Totalt föreslås 6 nya el-cyklar köpas in. Investeringen 
på 120.000 kr beräknas löna sig redan på ett par års sikt.  
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Inom samhällsutveckling är bedömningen att ett antal investeringar inte 
kommer genomföras under 2022 utan istället flyttas till 2023. Det rör 
Erosionsåtgärder Åkersön samt Väg Åhlbyn bad och båthamn. GC-väg 
Tällberg samt Moskogsvägen är försenade och delar av kostnaderna kommer 
belasta 2023. Totalt 15,8 mkr flyttas från 2022 till 2023.   
 

Sektorns/avdelningens bedömning 
Driftsbudget 
Det ekonomiska läget är trots den situation vi nu ser i Sverige och omvärlden 
relativt gott under 2022 för kommunsektorn och så även för Leksand. Den 
föreslagna utökningen av ram med ca 15 mkr finansieras av prognostiserad 
uppjustering av skatteunderlaget. Budgeterat resultat enligt 
ändringsbudgeten uppgår till 19,9 mkr. 
Investeringar 
Beslutad budget inklusive tilläggsanslag uppgår till 157,5 mkr. Med 
föreslagna justeringar uppgår årets investeringsbudget till 154,7 mkr.  
Tillkommande investeringar bedöms verksamhetskritiska och bör 
genomföras och den totala ramen sänks för 2022 då investeringar skjuts till 
2023.  

Beslutsunderlag 
Tjänsteutlåtande, daterat 2021-05-31 
Bilaga 1. reviderad driftbudget 2022 
Bilaga 2. reviderad investeringsbudget 2022 

Kommunstyrelsens förslag till beslut i kommunfullmäktige 
1. Anta reviderad budget 2022. 

Beslutet skickas till 
Kommundirektör Caroline Smitmanis Smids 
Ekonomichef Ann-Charlotte Zackrisson 
Sektorchefer 
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§ 78 Dnr 2022/35 

Information om valet 2022 

Beskrivning av ärendet 
Caroline Smitmanis Smids informerar om förberedelser inför höstens val till 
kommun, region och riksdag som äger rum den 11:e september 2022. 

Kommunstyrelsens beslut 
1. Lägga informationen till handlingarna. 
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§ 79 Dnr 2021/1196 

Inriktningsbeslut för planen för ett miljömässigt 
hållbart Leksand 

Beskrivning av ärendet 
Världen står inför stora miljö- och klimatmässiga utmaningar. Leksands 
kommuns Vision 2030 som beslutades 2021, bygger på Agenda 2030 och de 
tre dimensionerna ekonomisk, social och miljömässig hållbarhet. Den 
fastslår att Leksand är, som en del av Dalarna, Sverige och världen, 
möjligheternas kommun. Här möter vi samhällets utmaningar på ett socialt, 
ekonomiskt och miljömässigt hållbart sätt och vi ska ta ansvar för de stora 
utmaningar som finns inom miljö- och klimatområdet. Därför föreslås att 
Leksands kommun tar fram en plan för miljömässig hållbarhet med följande 
inriktning: 
 
Fokusområden 
Planen ska utgå från följande fem fokusområden som vart och ett ska 
innehålla mätbara mål som fastslår kommunens ambitioner på området. Till 
varje område ska det tas fram handlingsplaner som innehåller förslag på 
vilka åtgärder som ska genomföras och vem som är ansvarig, där kommunen 
har rådighet.  
 

1. Avfall och återvinning 
Området ska synkroniseras med den kretsloppsplan (tidigare avfallsplan) 
som tas fram av kommunens VA-bolag Dala vatten och avfall. 
 

2. Energi och transporter 
Området ska behandla kommunens arbete med en fossilfri energiförsörjning 
och effektiv energianvändning i kommunens geografiska område. Inom 
området ska Leksand kommuns energiplan rymmas för att säkerställa Lagen 
om kommunal energiplanering (1977: 439). 
 

3. Klimatpåverkan och klimatanpassning 
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Området ska behandla kommunens arbete med resiliens vid förändrat klimat 
och beskriva hur Leksands kommun kan minska sin klimatpåverkan från 
transporter, konsumtion, drivmedel, resande och byggnationer. 

4. Natur och friluftsliv 
Området ska behandla naturen och det den ger oss, ekosystemtjänster, natur- 
och rekreationsområden, sjöar och vattendrag, odlingslandskap, skogar, ett 
rikt växt- och djurliv och ett hållbart friluftsliv. Området ska beskriva och 
hantera målkonflikter. 
 

5. Vatten, avlopp och kemikalier 
Ett hållbart och robust vatten- och avloppssystem handlar om att skapa 
ledningsnät och anläggningar som håller över tid, att skydda viktiga 
vattentäkter långsiktigt samt säkerställa att grundvattnet ger en säker och 
långsiktigt hållbar dricksvattenförsörjning. Området ska behandla tillgång till 
friskt dricksvatten och rening av avloppsvatten. 
Området ska även behandla kommunens arbete med att minska förekomsten 
av ämnen som skadar hälsa eller miljö. 
 
Strategiskt viktiga verktyg 
Planen ska innefatta och behandla följande strategiska verktyg vilka är 
väsentliga för kommunens arbete med att uppnå en miljömässigt hållbar 
utveckling: 

1. Plan för ökad kunskap och ändrade beteenden 
2. Upphandling som omställningsfaktor 
3. Samverkan och koordinering för att stärka omställnings- och 

förändringsarbete 

Beslutsunderlag 
Tjänsteutlåtande daterat 2022-06-02 

Kommunstyrelsens förslag till beslut i kommunfullmäktige 
 

1. Anta förslaget till inriktning för planen för ett miljömässigt hållbart 
Leksand. 

2. Uppdra till förvaltningen att, utifrån inriktningens direktiv, för beslut 
i kommunstyrelsen ta fram förslag på vilka åtgärder som ska 
genomföras och vem som är ansvarig, där kommunen har rådighet. 

3. Uppdraget ska redovisas senast den 1 december 2022. 
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Beslutet skickas till 
Kommundirektör Caroline Smitmanis Smids 
Sektorchef samhällsutveckling Åke Sjöberg 
Leksandsbostäder AB 
Dala Vatten och Avfall AB 
Leksand Vatten AB 
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§ 80 Dnr 2021/1485 

Inriktningsbeslut för ny Översiktsplan för Leksands 
kommun 2050 

Beskrivning av ärendet 
Leksands kommun har påbörjat arbetet med att ta fram en ny översiktsplan. 
Översiktsplanen är en strategisk plan som beskriver kommunens vilja när det 
gäller framtida mark-, luft- och vattenanvändning i form av exempelvis 
strategier för bebyggelseutveckling, trafikförsörjning, natur och 
kulturmiljöer, riksintressen med flera.  
Som ett första steg i framtagandet av ny översiktsplan har ett förslag till 
inriktning arbetats fram. Inriktningsförslaget grundar sig på Leksands 
kommuns vision 2030 och visar i stora drag riktningen för mark-, vatten- och 
luftanvändningen i kommunen. 
 
I det kommande arbetet med översiktsplanen kommer mark-, vatten- och 
luftanvändningen beskrivas på en mer detaljerad nivå. Ny översiktsplan 
planeras att antas 2025, dessförinnan sker dialog med allmänheten, samråd 
och granskning i enlighet med lagstadgad process.  
 
Leksand ska på ett social, ekonomiskt och miljömässigt hållbart sätt ge 
förutsättningar för en positiv samhällsutveckling som tar sikte på 20 000 
invånare år 2050. Fem övergripande strategier har tagits fram för att sätta 
riktningen för översiktsplanen.  Strategierna är beroende av varandra och 
skapar tillsammans, utifrån mark-, vatten- och luftanvändningen, 
förutsättningarna för en hållbar och attraktiv kommun 2050.  

De fem strategierna är: 
1. Erbjuda en attraktiv och trygg boendemiljö 
2. Vara en miljövänlig och klimatsmart kommun 
3. Värna, utveckla och tillgängliggöra natur- och rekreationsområden 
4. Skapa goda förutsättningar för ett starkt näringsliv 
5. Skapa en robust och framtidssäkrad infrastruktur.  
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Sektorns/avdelningens bedömning 
Sektorn för samhällsutveckling bedömer att inriktningsförslaget ger en god 
grund för en hållbar samhällsutveckling och ger förutsättningarna för det 
fortsatta arbetet med ny översiktsplan.  

Beslutsunderlag 
• Tjänsteutlåtande daterat 2022-05-30 

• Inriktningsförslag för kommunens översiktsplan 2050 

• Karta  

Kommunstyrelsens förslag till beslut i kommunfullmäktige 
1. Anta förslag till inriktning för kommunens översiktsplan 2050.  

Beslutet skickas till 
Sektorchef samhällsutveckling Åke Sjöberg  
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§ 81 Dnr 2014/760 

Detaljplan för Limsjöänget, Noret 2:39, Noret 2:40 samt 
del av Noret 2:27 

Beskrivning av ärendet 
Utskottet för samhällsbyggnad lämnade positivt planbesked för detaljplanen 
2021-03-18 § 52. Planförslaget godkändes för samråd av utskottet för 
samhällsbyggnad den 2022- 01-20 § 2.  
Planen har varit utsänd för samråd enligt reglerna för utökat förfarande (PBL 
2010:900 och dess lydelse från den 1 januari 2015) från 1 februari till och 
med den 22 februari 2022. 
Planen har varit utsänd för granskning enligt reglerna för utökat förfarande 
(PBL 2010:900 och dess lydelse från den 1 januari 2015) från 5 april till och 
med den 6 maj 2022 § 38.  
Detaljplanens syfte är att komplettera idag gällande detaljplan med 
skrymmande handel och livsmedelshandel. Gällande detaljplan möjliggör 
bland annat för rastplats, mindre livsmedelshandel, restaurang, bilservice och 
vägreservat. 
Planen omfattar ett område omedelbart öster om järnvägen och norr om 
Leksandsvägens bro över järnvägen. Då dagvatten från området kommer 
behövas ledas till den damm som idag finns i Hjorthagen, söder om 
Leksandsvägen, dammområdet ingår därmed inom planområdet. 
Planområdet omfattas av Översiktsplan för Leksands kommun 2014, som 
vann laga kraft 2014-10-07-10. Området ingår i planeringsområdet Tätorten 
Leksand. I översiktsplanen föreslår kommunen bland annat 
verksamhetsområden vid den norra infarten och vid eventuell exploatering är 
utformning av byggnader och omgivande miljö viktig då de utgör entrén till 
Leksands tätort. 

Sektorns/avdelningens bedömning 
Plan- och kartavdelningen bedömer att förslag till detaljplan kan godkännas 
och skickas vidare till kommunfullmäktige för antagande. 
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Ekonomi 
Underlag till detaljplan bekostas av sökande. 

Beslutsunderlag 
Utdrag ur sammanträdesprotokoll från samhällsbyggnadsutskottet, daterat 
2022-05-25, § 87 
Tjänsteutlåtande daterat 2022-05-10 
Planbeskrivning, 2022-05-19 
Plankarta med bestämmelser, 2022-05-19 
Övriga antagandehandlingar 
Undersökning om betydande miljöpåverkan, 2020-11-16  
Trafikutredning, WSP, 2021-12-01  
Bullerutredning, Ramböll, 2015-11-13  
Åtgärdsplan dagvattenhantering, WSP, 2016-10-12  
Geoteknisk undersökning, Ramböll, 2009-03-16, Reviderad 2016-01-28  
PM Geoteknik, WSP, 2021-08-18  
Lakvattenutredning, WSP, 2017-06-01  
Miljöteknisk markundersökning och översiktlig riskbedömning, Ramböll, 
2015-12-09  
PM Deponigas. WSP, 2021-12-03  
Riskbedömning farligt gods, WSP, 2018-02-09 
Komplettering dagvattenhantering WSP, 2022-04-21 
Miljökonsekvensbeskrivning, WSP, 2021-12-22 

Kommunstyrelsens beslut 
1. Godkänna granskningsutlåtandet 
Kommunstyrelsens förslag till beslut i kommunfullmäktige  
1. Anta detaljplanen. 

 
Deltar inte i beslutet 
Viktor Zakrisson (S), Kent Dahlquist (S), Lars Halvarsson (S), Inga 
Westlund (V) och Jimmy Karlsson (BP) deltar inte i beslutet. 

Beslutet skickas till 
Näringslivsavdelningen, Leksands kommun 
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§ 82 Dnr 2020/912 

Detaljplan för Västra Myran, del av Noret 31:3 

Beskrivning av ärendet 
Detaljplanens huvudsyfte är att möjliggöra byggnation av parhus alternativt 
enbostadshus på område som idag är obebyggt och används som paddock. 
Området är beläget direkt norr om Sturbåtsvägen. 
Planen har varit utsänd för granskning enligt reglerna för utökat förfarande 
(PBL 2010:900 och dess lydelse från den 1 januari 2015) från 5 april till och 
med den 28 april 2022. Under granskningen inkom 6 st enskilda yttranden 
som har sammanställts i ett granskningsyttrande där de inkomna 
synpunkterna besvarats. 
Utskottet för samhällsbyggnad lämnade positivt planbesked för detaljplan 
2020-11-19 § 112. Planen har varit utsänd för samråd enligt reglerna för 
standardförfarande (PBL 2010:900 och dess lydelse från den 1 januari 2015) 
mellan 1 februari och 22 februari 2022. Under samrådet inkom 8 enskilda 
yttranden som har sammanställts i en samrådsredogörelse där kommunen 
också har besvarat inkomna synpunkter. 
I den gällande översiktsplanen, som vann laga kraft 2014, ingår området i 
planeringsområdet för tätorten Leksand. Generellt anges att ”Leksands 
kommun ska bli ett mer hållbart samhälle och bör därför förtätas inom och i 
anslutning till tätorten där det redan finns god tillgång till service, 
infrastruktur och kollektivtrafik”.  
Planområdet omfattas av gällande detaljplan för Myran (Noret 31:3 m.fl.), 
laga kraft 2008-11-28 (L541, 2029-P380). Aktuellt område är inom planen 
utlagd som odling (L) och bostäder (B) på kvartersmark samt som lokalgata 
på allmän plats.  
Under detaljplanearbetet har en bedömning av betydande miljöpåverkan 
gjorts. En kompletterande geoteknisk undersökning ska genomföras av 
exploatör inför bygglovsskedet. Avstämning har skett med Dala Vatten och 
Avfall AB som inte har något krav på ytterligare utredningar. Det har under 
detaljplanearbetet inte framkommit något som påvisar att det inte är lämpligt 
att exploatera området för bostadsbyggnation. 
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Sektorns/avdelningens bedömning 
Plan- och kartavdelningen bedömer att detaljplanen kan godkännas och 
skickas vidare till kommunfullmäktige för antagande. 

Beslutsunderlag 
Utdrag ur sammanträdesprotokoll från samhällsbyggnadsutskottet daterat 
2022-05-25, § 86 
 
Tjänsteutlåtande 
Planbeskrivning 
Plankarta med bestämmelser  
Granskningsutlåtande 
 
Övriga samrådshandlingar 
Undersökning av betydande miljöpåverkan  

Kommunstyrelsens beslut 
1. Anta detaljplanen. 

Beslutet skickas till 
Sökande 
Plan- och kartavdelningen, Leksands kommun 
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§ 83 Dnr 2020/345 

Naturreservat Åkersön 

Beskrivning av ärendet 
Området är tätortsnära beläget intill Åkerö by och Leksands 
folkhögskola. I nära anslutning finns skolor och centrala Leksand. 
Vandringslederna Se människan och Siljansleden går genom området 
och österut ansluter strandpromenaden längs älven mot Övermo. 
Genom området går stigen Se människan som är ett konstprojekt i 
naturmiljö skapad i samarbete med och anpassad för personer med 
funktionsvariation. Området har höga naturvärden och höga sociala 
värden. Skogen utgörs till största delen av fuktig och bördig löv- och 
blandskog med gynnsamma miljöer för växter, vedsvampar, fåglar och 
insekter som annars är ovanliga i omgivningarna. I skogen finns gott 
om grova träd och grov död ved. 
Områdets höga natur- och friluftsvärden motiverar att området skyddas 
mot framförallt avverkning och exploatering. Områdets totalareal är 
7,2 ha. 
  
Områdets betydelse som natur- och friluftsområde har länge varit känt 
för kommunen. En process att bilda naturreservat inleddes i december 
år 2004, processen nådde den gången inte fram till beslut och ärendet 
blev vilande från och med år 2007. År 2011 invigdes kulturstigen Se 
människan i området. 
Processen om reservatsbildning återupptogs år 2020. Området 
värderades under året och ett skifte inköptes i samband med detta. 
Förutom en liten del (0,3 ha) där markägaren valt att skriva 
intrångsavtal ägs marken idag av Leksands kommun. 
  
Under våren 2021 tog kommunen fram ett förslag till beslut och en 
skötselplan för området som skickades på remiss till alla intressenter i 
området. Ärendet är nu klart för beslut.  
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Beslutsunderlag 
Utdrag ur sammanträdesprotokoll från samhällsbyggnadsutskottet daterat 
2022-05-25, § 103. 
Förslag till reservatsbeslut och skötselplan samt beslutskarta. 

Kommunstyrelsens förslag till beslut i kommunfullmäktige  
1. Med stöd av 7 kap 4 § miljöbalken att förklara det område som 

avgränsats på bifogad karta, bilaga 1, som naturreservat.  
2. Fastställa skötselplanen, enligt bilaga 2, med stöd av 3 § förordningen 

om områdesskydd enligt miljöbalken. 
3.  Naturvårdsförvaltare ska vara Leksands kommun. 

Beslutet skickas till 
Strategisk planering 
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§ 84 Dnr 2022/533 

Beslut om upphörande av kommunfullmäktiges beslut - 
regler för privat utbyggnad av VA-ledningar -  Leksand 
Vatten och VA-exploatörer kopplat till upprättande av 
10%-avtal 

Beskrivning av ärendet 
Under årens lopp har ett flertal så kallade 10 %-avtal upprättats mellan 
Leksand Vatten AB och VA-exploatörer i enlighet med beslut fattat i 
Leksands kommuns kommunfullmäktige 1990-11-21, § 102. 
Enligt 10 %-avtalen erlägger VA-exploatören endast 10 % av 
anläggningsavgiften och bygger VA-anläggningen som sedan överlåts till 
Leksand Vatten AB att ansvara för. 
Avtalen har visat sig strida mot gällande skatteregler och därmed krävs en 
omförhandling av befintliga avtal. Av den anledningen arbetar bolaget med 
att omförhandla redan ingångna avtal och bedömer inte att några särskilda 
övergångsbestämmelser behövs för att kommunfullmäktiges beslut ska 
upphöra att gälla, enbart att möjligheten att upprätta nya avtal omöjliggörs så 
snart som möjligt. 
Leksand Vatten AB förordar att kommunfullmäktiges beslut från 1990-11-
21, § 102, ska upphöra att gälla från och med 1 augusti 2022 i syfte att inga 
liknande avtal ska vara möjliga att upprätta med hänvisning till beslutet. 

Beslutsunderlag 
Utdrag ur sammanträdesprotokoll från allmänna utskottet daterat 2022-05-
23, § 65. 
Tjänsteutlåtande, daterat 2022-04-25 
Beslut KF § 102, daterat 1990-11-21 
Tjänsteskrivelse, Leksand Vatten AB, daterad 2022-04-07 
Beslut, styrelsen Leksand Vatten AB § 27, daterat 2022-04-07 

Kommunstyrelsens förslag till beslut i kommunfullmäktige 
1. Att kommunfullmäktiges beslut 21 november 1990 § 102, kopplat till 

10 % - avtal ska upphöra att gälla från och med den 1 augusti 2022. 
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Beslutet skickas till 
Leksand Vatten AB 
Sektorchef, Åke Sjöberg 
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§ 85 Dnr 2016/716 

Upphörande av Leksands kommuns skötsel av 
enskilda vägar 

Beskrivning av ärendet 
Den 29 december 1972 beslutade kommunfullmäktige i Leksands kommun 
att från och med 1973 överta den enskilda väghållningen som tidigare 
ombesörjts av vägföreningar, vägsamfälligheter och byar. Beslutet 
innefattade inte skogsbilvägar, vägar till fritidshus samt underhåll och drift 
av vägbelysning.   
Något formellt övertagande av den enskilda väghållningen har inte skett utan 
med åren har en praxis vuxit fram som i praktiken innebär att kommunen 
skött vägunderhåll såsom snöröjning, grushyvling mm. Detta har kommunen 
ombesörjt för merparten de enskilda vägar där det funnits permanentboende 
inom Leksands kommun.  
I samband med att kommunen övertog skötseln så övertog också kommunen 
föreningarnas statsbidrag. Inga avtal finns som reglerar varken själva 
skötseln eller övertagandet av statsbidraget.  
Om det inte finns något avtal utan enbart ett fullmäktigebeslut om att 
kommunen ska sköta de enskilda vägarna, måste avsikten med kommunens 
beslut tolkas. Finns det inte någon angiven tidslängd för åtagandet i beslutet, 
d.v.s. om det inte kan utläsas i beslutet att åtagandet ska gälla för all framtid, 
bör det tolkas som att åtagandet gäller tills vidare och att det därmed inte 
finns några hinder för kommunen att upphöra med vägskötseln efter en 
skälig uppsägningstid.  
 
I och med att kommunen tog över kostnaden för vägunderhåll av dessa 
enskilda vägar så ökade också krav och önskemål på standard. Under en lång 
följd av år, sedan i början av 80-talet, har diskussionen funnits om 
kommunens ekonomiska möjligheter att via skattemedel finansiera den 
enskilda väghållningen. Kommunen har med de medel som funnits hållit en 
acceptabel standard men förväntningar, krav och önskemål om upprustning 
och förbättringsåtgärder på det enskilda vägnätet innebär stora utmaningar. 
År 2008 genomförde Sweco utredningen Framtida väghållningsansvar i 
Leksand på uppdrag av Leksandsbostäder AB som är ett helägt kommunalt 
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bolag med uppdrag att sköta kommunens vägar. Utredningen föreslog två 
möjliga lösningar på frågan; antingen avsätta dubbelt så mycket medel för en 
fortsatt skötsel av de enskilda vägarna vilket dock inte löser problemet med 
att kommunen inte är ägare av vägarna, eller överlåta ansvaret för 
väghållningen av enskilda vägar till samfällighetsföreningar och samtidigt 
besluta om ett bidragsystem till drift av enskilda vägar. 
Sverige har ett system för väghållning där staten finansierar statliga vägar, 
kommunerna finansierar kommunala gator och samfällighetsföreningar 
(tidigare vägföreningar och vägsamfälligheter) finansierar enskilda vägar, 
ofta med visst stöd från stat och kommun. När detta system bryts uppstår 
vanligtvis problem i någon del. Arbetssättet som Leksands kommun kommit 
att använda gör att driften av vägarna fungerar. Däremot finns det brister när 
det gäller investeringar och det långsiktiga arbetet med upprustning och 
förbättringsåtgärder.  
Med detta som utgångspunkt behövde kommunen ta ställning till om det 
kommunala engagemanget skulle ökas eller förtydliga att vägs ägare 
behövde ta ett större ansvar för den enskilda väghållningen. 
2016-09-19 fattade Kommunfullmäktige beslut om att klargöra och främja 
ägaransvaret för de enskilda vägarna. Detta beslut har sedan följts av ett 
antal ytterligare beslut som innebär att: 
 

• Leksands kommun kommer fortsatt att erbjuda skötsel eller stöd till 
skötsel av enskilda vägar. 

• Det finns ett regelverk som förtydligar och beskriver vad kommunen 
kan bidra med avseende den enskilda väghållningen och 
förutsättningar för att erhålla detta kommunala stöd.  

• För de ägare av enskild väg som önskar kommunal skötsel eller stöd 
till skötsel krävs att avtal om detta tecknas med kommunen.  

• För att kunna teckna ett avtal med kommunen och få ta del av den 
kommunala skötseln eller stöd till skötsel ställer kommunen krav på 
att det finns en väghållningsorganisation vilket innebär att de 
enskilda vägarna ska ingå i en gemensamhetsanläggning som har en 
förvaltning.  

• Leksands kommun kan ge bidrag till de samfällighetsföreningar som 
om- eller nybildas i samband med de förrättningar som Leksands 
kommun har ansökt om hos Lantmäteriet för att återupprätta 
väghållningsorganisationer för enskilda vägar. 

• Det tydligare klargörs att det är vägs ägare som beslutar om och 
ansvarar för investeringar och upprustningar och att det då behövs en 
formell och aktiv väghållningsorganisation för de enskilda vägarna. 
En förrättning och bildande av GA säkerställer fastigheters rätt till 
väg. 
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Det vill säga de ställningstagande och beslut som behövs för att fullfölja den 
genomförandeprocess som beslutades 2016 finns nu på plats: 

 

Sektorns/avdelningens bedömning 
I syfte att återupprätta väghållningsorganisationer för enskilda vägar har 
Leksands kommun ansökt om förrättning hos Lantmäteriet. Förrättningarna 
pågår för närvarande och beräknas av Lantmäteriet vara genomgångna i 
slutet av 2023. Avtal tecknas mellan kommunen och de ägare som önskar 
kommunal skötsel alternativt ekonomiskt bidrag till skötsel. Kommunens 
skötsel på de enskilda vägar där avtal inte tecknats, upphör. Förvaltningen 
bedömer att det behövs en tidpunkt för när den kommunala skötseln av de 
vägar där avtal inte tecknats ska upphöra. För att lämna en skälig tid för 
omställning utifrån upphörande av skötsel, föreslår förvaltningen att datumet 
fastställs till 1 juni 2025 då förrättningarna bedöms vara genomförda i slutet 
av 2023. 
 
Om det inte finns något avtal utan enbart ett fullmäktigebeslut om att 
kommunen ska sköta de enskilda vägarna, måste avsikten med kommunens 
beslut tolkas. Finns det inte någon angiven tidslängd för åtagandet i beslutet, 
d.v.s. om det inte kan utläsas i beslutet att åtagandet ska gälla för all framtid, 
bör det tolkas som att åtagandet gäller tills vidare och att det därmed inte 
finns några hinder för kommunen att upphöra med vägskötseln efter en 
skälig uppsägningstid.  
 
Som en följd av att kommunens skötsel av de enskilda vägar där avtal inte 
tecknats föreslås att upphöra från och med 1 juni 2025, upphör 
Kommunfullmäktiges beslut den 29 december 1972 att från och med 1973 
överta den enskilda väghållningen som tidigare ombesörjts av vägföreningar, 
vägsamfälligheter och byar att gälla vid samma tidpunkt.  
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Beslutsunderlag 
Tjänsteutlåtande daterat 2022-06-03 
 
Sektorns förslag till beslut 
1. Kommunens skötsel på enskilda vägar upphör 1 juni 2025 i de fall där 
inget avtal om skötsel eller stöd till skötsel tecknats mellan vägs ägare och 
Leksands kommun. 
2. Kommunfullmäktiges beslut § 107 från 29 december 1972 upphör att gälla 
från och med 1 juni 2025.  
 
Yrkanden 
Inga Westlund (V) yrkar avslag till förslaget.  
 
Viktor Zakrisson (S) och Sebastian Larsson (M) yrkar bifall till förslaget.  
 
Propositionsordning 
Ordförande ställer Inga Vestlunds (V) yrkande om avslag mot Viktor 
Zakrissons (S) och Sebastian Larssons (M) yrkande om bifall och finner att 
kommunstyrelsen beslutar i enlighet med Viktor Zakrissons (S) och 
Sebastian Larssons (M) yrkande. 

Kommunstyrelsens förslag till beslut i kommunfullmäktige 
1. Kommunens skötsel av enskilda vägar upphör 1 juni 2025 i de fall där 

inget avtal om skötsel eller stöd till skötsel tecknats mellan 
väghållningsorganisation och kommunen. 

2. Kommunfullmäktiges beslut §107 från 29 december 1972 upphör att 
gälla 1 juni 2025. 
 

Deltar inte i beslutet  
Jimmy Karlsson (BP) deltar inte i beslutet. 
 
Reservation 
Inga Westlund (V) reserverar sig mot beslutet. 

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

Ekonomiskt stöd för ny- och ombildande av 
samfällighetsförening 

Beskrivning av ärendet 
Arbetet med att få till stånd en aktiv väghållningsorganisation för de enskilda 
vägar där kommunen idag bidrar med skötsel går vidare. Syftet med projekt 
”våra vägar i Leksand” är bland annat att förtydliga och reglera kommunens 
åtagande. Men även att få en aktiv motpart i form av en 
samfällighetsförening som har det formella ansvaret för de enskilda vägar 
där fastighetsägarna önskar ett fortsatt kommunalt stöd i form av skötsel 
eller bidrag.  
 

 
 
Som en del i denna genomförandeprocess av kommunfullmäktiges beslut § 
83 2016-09-19 rörande enskilda vägar har tidigare beslutats om att: 

• Ansöka om lantmäteriförrättningar (se KS beslut § 177 2017-12-11) 
för att bilda gemensamhetsanläggningar för enskilda vägar inom byar 
och områden där Leksands kommun i dag bidrar med skötsel av 
enskilda vägar. 
 

I nuläget pågår arbete med att genomföra lantmäteriförrättningar för att bilda 
gemensamhetsanläggningar och samfällighetsföreningar. Under pågående 
pandemi har Lantmäteriet inte kunna genomföra tänkta möten och 
sammanträden vilket under ett par år stoppat upp denna process. Nu har 
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Lantmäteriet kunnat återuppta detta arbete och hålla nödvändiga möten och 
sammanträden. Nu har lantmäteriet även fått en klarare uppskattning av hur 
många nya gemensamhetsanläggningar som kan behöva bildas. Det handlar 
uppskattningsvis om ca 40 st. 
 
I kommunfullmäktiges beslut § 83 2016-09-19 rörande enskilda vägar i 
föreslås att: 

• Kommunen bidrar till kostnader då väghållningsorganisationer 
återupprättas genom att nya gemensamsamhetsanläggningar bildas 
och samfällighetsföreningar ny- eller ombildas vid en 
lantmäteriförrättning. 

Med detta som grund har även beslutats om att: 
• Ge bidrag till förrättningskostnaden (se KS beslut § 70 2017-05-22) 

o Detta beslut har upphävts genom dom i Kammarrätten. 
• Ge bidrag till förrättningskostnaden (se KS beslut § 7 2021-02-15) 

motsvarande 10 kr/m väg 
o  Detta beslut är överklagat och föremål för rättslig prövning. 

 
Då kommunens tidigare beslut om att ge bidrag har överklagats och inte 
vunnit laga kraft har inga bidrag i enlighet med fattade beslut kunnat ges. 
 
När Lantmäteriet har bildat en gemensamhetsanläggning blir nästa steg att 
hålla sammanträde för att bilda en samfällighetsförening som förvaltar denna 
gemensamhetsanläggning. I samband med det uppstår initiala kostnader för 
en nybildad förening.  
 
För att underlätta denna uppstartsfas och stödja målet att få till stånd aktiva 
väghållningsorganisationer föreslås ytterligare ett kommunalt bidrag. Då 
kommunen i samband med kommunfullmäktiges beslut § 83 2016-09-19 
påkallat behovet att det ska finnas en aktiv väghållningsorganisation i form 
av en samfällighetsförening är det skäligt och rimligt att kommunen står för 
vissa initiala kostnader som uppstår i samband med att nya föreningar bildas. 
Detta bidrag föreslås bli lika stort för alla nybildade samfällighetsföreningar 
och gemensamhetsanläggningar oaktat väglängd, antal fastigheter etc.  
 
Lantmäteriets uppskattar att det utifrån kommunens ansökan kommer att 
nybildas ca 40 nya gemensamhetsanläggningar samt ett motsvarande antal 
nya samfällighetsföreningar. I vissa fall kan byar/områden där det bildats 
nya gemensamhetsanläggningar med fördel komma överens om en 
gemensam förvaltning i en och samma samfällighetsförening. Inom 
kommunen finns sedan långt tid flera goda exempel hur en 
samfällighetsförening kan förvalta att flertal gemensamhetsanläggningar, tex 
Åls vägars SFF, Siljansvägens VSF, Leksand Floda VSV.  
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Förslag till modell för detta bidrag presenteras mer ingående nedan. 
Sammanfattningsvis föreslås bidraget utformas så att en nybildad 
samfällighetsförening som förvaltar en nybildad gemensamhetsanläggning 
kan erhålla ett bidrag motsvarande 80 tkr, förvaltas ytterligare nybildade 
gemensamhetsanläggning ökas bidraget med 40 tkr per 
gemensamhetsanläggning.   
 
Sektorns förslag till beslut 
 
1. Kommunen ger bidrag upp till 40.000 kr per nybildad  
    samfällighetsförening samt upp till 40.000 kr per  
    gemensamhetsanläggning som den förvaltar i enlighet med ovan  
    föreslagna bidragsmodell för de förrättningar som kommunen har ansökt  
    om hos Lantmäteriet. 
 
2. Tillskjuta medel till innevarande och nästkommande års budget för dessa  
    bidrag. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteutlåtande, daterat 2022-06-03 
 
Yrkanden 
Inga Westlund (V) yrkar avslag till förslaget. Viktor Zakrisson (S) och 
Sebastian Larsson (M) yrkar bifall till förslaget.  
 
Propositionsordning 
Ordförande ställer Inga Vestlunds (V) yrkande om avslag mot Viktor 
Zakrissons (S) och Sebastian Larssons (M) yrkande om bifall och finner att 
kommunstyrelsen beslutar i enlighet med Viktor Zakrissons (S) och 
Sebastian Larssons (M) yrkande. 

 
Kommunstyrelsens förslag till beslut i kommunfullmäktige  
1. Kommunen ger bidrag upp till 40.000 kr per nybildad 

samfällighetsförening samt upp till 40.000 kr per 
gemensamhetsanläggning som den förvaltar i enlighet med ovan 
föreslagna bidragsmodell för de förrättningar som kommunen har ansökt 
om hos Lantmäteriet 
 

2. Tillskjuta medel till innevarande och nästkommande års budget för dessa 
bidrag. 
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Deltar inte i beslutet 
Jimmy Karlsson (BP) deltar inte i beslutet. 

Reservation 
Inga Westlund (V) reserverar sig mot beslutet. 

Beslutet skickas till 
Trafikenheten 
Samhällsbyggnadschef Åke Sjöberg 
Ekonomiavdelningen 
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§ 87 Dnr 2016/716 

Ekonomiskt stöd för förbättrings- och 
upprustningsåtgärder av enskild väg (kommunalt 
upprustningsbidrag) 

Beskrivning av ärendet 
Från fastighetsägare längs enskilda vägar finns ofta önskemål om åtgärder 
för att förbättra vägens standard. För de enskilda vägar som har statligt 
driftbidrag finns möjlighet att söka statligt bidrag till vissa 
underhållsåtgärder.  
 
Nu föreslås ett kommunalt bidrag för vägförbättringar. Det kan till exempel 
vara vägförstärkningar, trumbyten, beläggningsarbeten, ombyggnation, 
brounderhåll mm. Bidraget föreslås kunna utgå med upp till 50 % av 
kostnaden. 
 
Bidrag ges i mån av medel. Bidragets storlek liksom prioritering görs utifrån 
kommunens bedömning av de inkomna ansökningarna.  

Beslutsunderlag 
Tjänsteutlåtande, daterat 2022-06-03. 
Yrkanden 
Inga Westlund (V) yrkar avslag till förslaget. Viktor Zakrisson (S) och 
Sebastian Larsson (M) yrkar bifall. Jimmy Karlsson (BP) deltar inte i 
beslutet. 

 Sektorns förslag till beslut 
1. Införa ett upprustningsbidrag på 1 mkr årligen för enskilda vägar till dess 

annat beslut eventuellt fattas i samband med budget.  
2. Uppdra till förvaltningen att ta fram ett förslag på bidragsmodell. 
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Yrkanden 
Inga Westlund (V) yrkar avslag till förslaget. Viktor Zakrisson (S) och 
Sebastian Larsson (M) yrkar bifall till förslaget.  
 
Propositionsordning 
Ordförande ställer Inga Vestlunds (V) yrkande om avslag mot Viktor 
Zakrissons (S) och Sebastian Larssons (M) yrkande om bifall och finner att 
kommunstyrelsen beslutar i enlighet med Viktor Zakrissons (S) och 
Sebastian Larssons (M) yrkande. 

Kommunstyrelsens förslag till beslut i kommunfullmäktige 
1. Införa ett upprustningsbidrag på 1 mkr årligen för enskilda vägar till dess 
annat beslut eventuellt fattas i samband med budget.  
2. Uppdra till förvaltningen att ta fram ett förslag på bidragsmodell. 

Deltar inte i beslutet 
Jimmy Karlsson (BP) deltar inte i beslutet. 

Reservation 
Inga Westlund (V) reserverar sig mot beslutet. 

Beslutet skickas till 
Trafikenheten 
Samhällsbyggnadschef Åke Sjöberg 
Ekonomiavdelningen 
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§ 88 Dnr 2021/1468 

Svar på motion - Vänsterpartiets motion om enskilda 
vägar 

Beskrivning av ärendet 
Vänsterpartiet har lämnat in en motion till kommunfullmäktige med förslag 
om att Leksands kommun:  

• gör en paus av överlämnandet av de enskilda vägarna.  
• utreder vad det kommer att kosta kommunen och vägföreningarna att 

låta vägföreningarna ombesörja/handha skötseln.  
• utreder vad det kommer att kosta kommunen, om skattekollektivet 

skall stå för investeringar samt skötsel av vägarna.  
• ställer alternativet, att kommunen övertar och fortsätter ta ansvar för 

vägarnas skötsel och investeringsbehov, efter en redovisad utredning 
i kommunfullmäktige, mot den ordning som nu är gällande. 

Motionen inlämnades av Markus Kummu (V) och anmäldes på 
kommunfullmäktiges sammanträde den 29:e november 2021, § 86.  

Beslutsunderlag 
Motion daterad 2021-11-26 
Utdrag ur kommunstyrelsens sammanträdesprotokoll, 2021-11-29, § 86 
Motionssvar daterat 2022-06-03 

Sektorns bedömning 
Kommunfullmäktige i Leksand har de senaste åren fattat flera beslut som 
syftat till att förtydliga ägandet och ansvaret för de enskilda vägarna i 
Leksands kommun. Besluten innebär bl.a. att kommunen även 
fortsättningsvis kommer att erbjuda skötsel av de enskilda vägarna eller ge 
ekonomiskt bidrag till skötseln, trots att det inte är en laglig skyldighet för 
kommunen att göra det.  
 
De enskilda vägarna erbjuds att få ta del av fortsatt kommunal skötsel om de 
har gemensamhetsanläggningar som förvaltas av samfällighetsföreningar och 
att vägarna på sikt håller en standard som överensstämmer med det 
kommunala regelverket. Dessa krav syftar bl.a. till att få en långsiktigt 
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hållbar motpart som med fullt lagstöd kan ta ansvaret för vägarna på ett 
ändamålsenligt och rättssäkert sätt, utöver det som den kommunala skötseln 
fortsatt bidrar med. Beslut om ytterligare bidrag till kostnader för bildande 
av gemensamhetsanläggningar och samfällighetsföreningar har även fattats.  
 
På grund av långa handläggningstider hos framför allt de statliga 
myndigheterna Domstolsverket och Lantmäteriet så har denna process dragit 
ut på tiden. Behovet av genomförandet av besluten har dock inte minskat. 
Tvärtom så har behoven av det kommunala ansvaret inom vård, skola och 
omsorg ökat under åren och kommer även framgent att kräva allt mer av 
våra gemensamma resurser. Att i det läget ytterligare frivilligt utöka det 
kommunala engagemanget i de privata enskilda vägarna finns det i nuläget 
inte en majoritet för i kommunfullmäktige. Majoriteten ser istället fördelar 
med att alla fastigheter, även fritidshus och fastigheter ägda av företag, 
omfattas av ansvaret för den infrastruktur som de enskilda vägarna är, i 
likhet med andra samhällsviktiga system som elnät, fibernät, vatten/avlopp 
och avfall. I alla dessa exempel är det fastighetens ägare som betalar via en 
taxa och inte att enbart de personer som är folkbokförda i kommunen som 
betalar via skattsedeln. Att ha som princip att det skattekollektivet skulle 
överta kostnadsansvaret från det betydligt större och bredare taxekollektivet 
är svårt att se vinsten med för kommunens invånare.  
 
Det är dock viktigt att från kommunens sida förklara och förtydliga den 
pågående processen och lika viktigt är det med en bra dialog med berörda 
fastighetsägare. Men bedömningen är att detta inte gynnas av att ärendet 
pausas, utan istället genom att ärendet prioriteras ytterligare för att skapa 
både bättre förståelse och möjligheter för dess genomförande. 
 
De utredningar Vänsterpartiet föreslår är delvis redan besvarade i tidigare 
utredningar, tjänsteutlåtanden och andra dokument. I övrigt är 
utredningsförslagen omfattande och svårgenomförda, i praktiken innebär de 
att kommunen ska utreda och förutspå hur det stora antal fastigheter som har 
del i de 33 mil enskild väg som berörs kommer att agera under en mycket 
lång tid framöver. 
 
Det som däremot är klarlagt är att de enskilda vägarna över tid är i behov av 
mer medel än vad som i nuläget är rimligt att avsätta i kommunens budget. 
 
För de som är skrivna i kommunen och äger en fastighet med del i enskild 
väg så kommer de nu fattade besluten innebära att de betalar för skötseln via 
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skattsedeln och för investeringarna via en avgift som fastställs av respektive 
väghållningsorganisation. De som inte är skrivna i kommunen och äger 
fastighet med del i enskild väg betalar inte för skötseln, men däremot är de 
med och betalar för investeringarna vilket inte varit fallet tidigare.  
Med motionärens inriktning innebär det att de som bor och betalar skatt i 
kommunen ska stå för hela summan. De tusentals fastighetsägare som inte är 
skrivna i kommunen men som i stor utsträckning nyttjar vägnätet blir då inte 
med och finansierar de enskilda vägarna överhuvudtaget. 
 
Mot bakgrund av detta föreslås att motionen avslås.  

 

Yrkanden 
Inga Westlund (V) yrkar bifall till motionen. Sebastian Larsson (M) och 
Viktor Zakrisson (S) yrkar avslag till motionen. 
 
Propositionsordning 
Ordförande ställer Inga Westlunds (V) yrkande om bifall mot Sebastian 
Larssons (M) och Viktor Zakrissons (S) yrkande om avslag och finner att 
kommunstyrelsen beslutar om avslag till motionen. 

Kommunstyrelsens förslag till beslut i kommunfullmäktige 
1. Avslå motionen. 

Beslutet skickas till 
Vänsterpartiet 
Caroline Smitmanis Smids 
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§ 89 Dnr 2016/716 

Information: De enskilda vägarna i Leksands kommun 

Beskrivning av ärendet 
Kommundirektör Caroline Smitmanis Smids informerar om nuläget gällande 
förrättningar och möten kopplade till de enskilda vägarna. 

Kommunstyrelsens beslut 
1. Lägga informationen till handlingarna. 

Beslutet skickas till 
Kommundirektör Caroline Smitmanis Smids 
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§ 90 Dnr 2022/537 

Arbetsmiljöpolicy 

Beskrivning av ärendet 
Syftet med en arbetsmiljöpolicy är att vara vägledande för beslut och 
styrning inom arbetsmiljöområdet. Den ska beskriva hur arbetsförhållandena 
ska vara för att förebygga sjukdom och olycksfall i arbetet och skapa en 
tillfredsställande arbetsmiljö samt vara så konkret att den går att följa upp 
över tid. 
En del i arbetsmiljöarbetet är att enligt lag ha kända och dokumenterade mål 
för den organisatoriska och sociala arbetsmiljön (OSA). Målen ska syfta till 
att främja hälsa och öka organisationens förmåga att motverka ohälsa. 
Medarbetare och skyddsombud ska ges möjlighet att medverka i arbetet med 
att ta fram målen.  
Målen ska dokumenteras skriftligt och de ska göras kända för medarbetarna. 
Genom att ha mål för OSA i arbetsmiljöpolicyn påvisas vikten av dem. 
En arbetsmiljöpolicy, inklusive mål för OSA, bidrar till att skapa en god 
arbetsmiljö genom att tydliggöra hur god hälsa ska främjas, ohälsa 
förebyggas samt hur ett aktivt och långsiktigt systematiskt arbetsmiljöarbete 
ska bedrivas. 

Sektorns/avdelningens bedömning 
Som arbetsgivare har Leksands kommun ansvar att sörja för en god 
arbetsmiljö där ingen arbetstagare skadas eller blir sjuk av arbetet. 
HR-avdelningen bedömer att förslag till arbetsmiljöpolicy med mål för OSA 
tillgodoser detta genom att den beskriver hur en god arbetsmiljö ska uppnås i 
enlighet med gällande lagar och föreskrifter inom arbetsmiljöområdet. 

Beslutsunderlag 
Utdrag ur sammanträdesprotokoll från allmänna utskottet, daterat 2022-05-
23, § 62 
Tjänsteutlåtande, daterat 2022-05-13 
Förslag till arbetsmiljöpolicy, daterat 2022-05-13 
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Kommunstyrelsens förslag till beslut i kommunfullmäktige 
1. Anta arbetsmiljöpolicy och mål för organisatorisk och social arbetsmiljö 

i enlighet med förslaget. 

Beslutet skickas till 
Tf HR-chef Anna Målargården 
Personal- och Säkerhetsskyddschef Hanna Trädgårdh Oscarsson 
Kommundirektör Caroline Smitmanis Smids 
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§ 91 Dnr 2022/318 

Inriktningsbeslut vad gäller kommunens service och 
tillgänglighet 

Beskrivning av ärendet 

Förvaltningen har fått i uppdrag att se över service och tillgänglighet i syfte 
att eftersträva att öppettider och service i möjligaste mån anpassas till 
medborgarnas behov och önskemål.  

Sektorns/avdelningens bedömning 
Förvaltningens bedömning 
Det är viktigt att kommunens samlade resurser används effektivt och med 
utgångspunkt från medborgarnas behov. En inventering av öppettider har 
därför påbörjats inom de verksamheter som i huvudsak har medborgare och 
allmänhet som målgrupp. Interna helpdesk eller olika interna service-
funktioner omfattas inte av detta uppdrag utan hanteras i särskild ordning.  
Förvaltningen har för avsikt att göra en översiktlig intressentanalys och 
bedöma både behov och förutsättningar av förändrade öppettider eller utökad 
digital service genom möjlighet till exempelvis digital mötesbokning eller 
självservice. De verksamheter som i första hand berörs är kundtjänst, kultur, 
fritid, socialkontoret samt myndighetsavdelningen inom samhällsutveckling. 
Även service och öppettider på kommunens återvinningscentral under 
Leksand Vattens ansvarsområde ska ingå i uppdraget. Andra verksamheter 
kan tillkomma under arbetets gång.   
Uppdraget ska redovisas under hösten 2022.  
Ekonomiska konsekvenser  
Utgångspunkten är att ändrade öppettider eller förändrad service ska 
hanteras inom ram genom omprioritering. Men kan inte förslaget 
genomföras utan utökade resurser ska förslaget innehålla en bedömning av 
ökade kostnader.  

Beslutsunderlag 
Utdrag ur allmänna utskottets sammanträdesprotokoll, daterat 2022-05-23, § 
66. 
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Tjänsteutlåtande, daterat 2022-05-09. 

Kommunstyrelsens beslut 
1. Ge förvaltningen i uppdrag att se över kommunens öppettider och service 

och återrapportera förslagen under hösten 2022. 

Beslutet skickas till 
Kundtjänstchef Kent Byman 
Socialchef Ulrika Gärdsback 
Sektorchef Verksamhetsstöd Maria Bond 
Sektorchef Samhällsutveckling Åke Sjöholm 
Utbildningschef Carin Fredlin 
Kommundirektör Caroline Smitmanis Smids 
Ekonomichef Ann-Charlotte Zackrisson 
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§ 92 Dnr 2022/613 

Medfinansiering av en verksamhetsledare Siljan 
Geopark 

Beskrivning av ärendet 
År 2019 beslutade Sveriges geologiska undersökning (SGU) att utse Siljan 
Geopark till Sveriges första nationella geopark, utifrån den s.k. 
Siljansringens unika geologi och goda möjligheter att stärka besöksnäringen, 
skapa förutsättningar för det lokala näringslivet och skapa förståelse för 
geologi och hur dessa förutsättningar påverkar samhällets utveckling. 
Siljan Geopark drivs i ett samarbete mellan siljanskommunerna Leksand, 
Mora, Orsa och Rättvik, Länsstyrelsen Dalarna och det regionala 
destinationsbolaget Visit Dalarna. Ett särskilt Geoparksråd har utsetts, 
bestående av kommunstyrelsens ordförande från respektive kommun, VD för 
besöksnäringsbolaget Visit Dalarna samt Landshövdingen och rådet har 
beslutat om en ny organisation för parken. 
Inom ramen för denna organisation ska en funktion som verksamhetsledare 
skapas med ansvar för utveckling av Siljan Geopark. En viktig uppgift är att 
samordna arbetet med samarbetsparterna. Kostnaden bedöms bli 150 000 
kronor per part och år till dess att annan överenskommelse träffas. Innan  
rekrytering påbörjas behöver respektive part fatta beslut om medfinansiering 
enligt förslaget.   
 

Sektorns/avdelningens bedömning 
Siljan geopark har stora förutsättningar att utvecklas till ett attraktivt och 
unikt besöksmål på grund av dess unika geologi. Geoparkens olika 
beståndsdelar bygger på besökspunkter som redan har en organisatorisk 
hemvist och förvaltning. Däremot saknas organisation för samordning, 
kommunikation och utveckling vilket har haft som resultat att målbilden om 
en välbesökt geologisk park är svår att uppfylla. Förvaltningens bedömning 
är det är nödvändigt med en verksamhetsledare som har i uppdrag att 
samordna de samverkande kommunerna och Länsstyrelsen och utveckla en 
verksamhet. 
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Beslutsunderlag 
Utdrag ur allmänna utskottets sammanträdesprotokoll, daterat 2022-05-23,  
§ 71 
Tjänsteutlåtande daterat 2022-05-20. 

Kommunstyrelsens förslag till beslut i kommunfullmäktige 
1. Leksands kommun medfinansierar den av geoparksrådet föreslagna 

organisationen, vilken innebär att inrätta en tjänst som verksamhetsledare 
för Siljans Geopark, med 150 000 kronor per år till dess annan 
överenskommelse träffas. 

2. Beslutet gäller under förutsättning att respektive ingående part fattar 
likalydande beslut.  

Beslutet skickas till 
Mora kommun 
Orsa kommun 
Rättviks kommun 
Länsstyrelsen Dalarna 
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§ 93 Dnr 2022/391 

Önskemål om byggnation av pumptrack-bana i 
Leksand 

Beskrivning av ärendet 
Leksands stigcyklister har skickat in ett önskemål om att uppföra en 
pumptrack-bana i Leksand. En pumptrack-bana är en asfalterad kurvig bana 
med kullar och dalar, lämpad för cykling som passar för alla åldrar och 
storlekar på cyklar, bilaga 1. Med en pumpande rörelse när man cyklar tar 
man sig fram i banan. 
En pumptrack-bana är en spontanidrottsplats som kommer att vara gratis att 
nyttja och som är öppen för alla. I likhet med befintlig skatepark är 
anläggningen väldigt lättskött.  
Leksands stigcyklister har en önskad placering på ytan nedanför skateparken, 
bilaga 2. Detta för att kunna samla spontanidrottande på samma ställe samt 
att pumptrack och skate lockar i stort samma målgrupp. Önskemålet om 
storlek på anläggningsytan är 1700 m2, detta för att få en så attraktiv 
anläggning som möjligt. På ytan nedanför skateparken måste marklov och 
strandskyddsdispens sökas hos länsstyrelsen.  

Sektorns/avdelningens bedömning 
Fritidsavdelningen bedömer att en pumptrack-bana är ett bra tillskott för 
idrottsområdet och att fler får chansen att utöva fysisk rörelse spontant. Det 
främjar rörelse och spontanidrott för alla åldrar. Vidare skulle en pumptrack-
bana lyfta attraktionsvärdet för hela området. 
Placeringen nedanför skateparken är lämplig då man skulle kunna samla 
spontanidrott på ett och samma ställe. Placeringen skulle underlätta skötseln 
av anläggningen då personal kan se över både skatepark och pumptrack-bana 
samtidigt. Själva skötseln av anläggningen är likt skateparken minimal. Det 
handlar om städning, sopa löv och annat som stör utövningen. Även 
tillkommande elinstallation till belysning och kostnaden för elförbrukning 
gynnas av läget.  
Projekteringstiden för anläggningen beräknas enligt förslaget till 12 månader 
från beslut till invigning. Då ingår ansökan från allmänna arvsfonden, 
ansökan om medfinansiering från privata företag samt ansökan för marklov 
och strandskyddsdispens. Efter att dessa ansökningar är ordnade kan 
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projekteringen starta igång. Fritidsavdelningen bedömer att 
projekteringstiden blir längre än 12 månader, framför allt med anledning av 
att ansökan om strandskyddsdispens, som brukar ta lång tid, ska sökas och 
godkännas. För att påbörja processen med ansökning av medel, marklov och 
strandskyddsdispens behöver Leksands stigcyklister en beslutad anvisad 
plats för anläggningens uppförande.  

Beslutsunderlag 
Utdrag ur allmänna utskottets sammanträdesprotokoll, daterat 2022-05-23,  
§ 63 
Tjänsteutlåtande daterat 2022-05-12 
Förslag till byggnation av pumptrack i Leksand 
Bilaga 1 
Bilaga 2 

Kommunstyrelsens beslut 
1. Anta förslaget av byggnation av pumptrack-bana vid Siljansvallen och 

för ändamålet anvisa ytan nedanför skateparken enligt bilaga 2.   

Beslutet skickas till 
Torkel Holst, fritidschef 
Leksands stigcyklister  
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§ 94 Dnr 2022/457 

Ny brygga till Sjöräddningssällskapet 

Beskrivning av ärendet 
Sjöräddningssällskapet RS Siljan/Runn ansöker om ekonomiskt bidrag för 
att bygga en mer anpassad brygga vid räddningsstationen vid Övermo. 
Sjöräddningssällskapet är en ideell organisation som är kopplad till SOS-
alarm, de avlastar således räddningstjänstens uppdrag på Siljan. De är helt 
beroende av medlemskap, gåvor, testamenten och donationer. 
Sjöräddningssällskapet låter meddela att offerten på bryggan uppgår till 
180 000 kr men då tillkommer en låsbar gallergrind för att skydda från 
stölder och objudna besök. 
De har varit i kontakt med Leksands Sparbank som inte var helt avvisande 
men ser gärna att de kan visa upp ett delat engagemang, då gärna med 
Leksands kommun. 

Sektorns/avdelningens bedömning 
Sektorn för samhällsutveckling ser positivt på ansökan då räddningsbryggan 
innebär ökad trygghet och säkerhet för de som vistas på Siljan.  
Sektorns bedömning är att bryggan ska medfinansieras i samma 
storleksordning som övriga medfinansiärer, dock högst 100 000 kr.  

Beslutsunderlag 
Utdrag ur sammanträdesprotokoll från allmänna utskottet,  
daterat 2022-05-23, § 64 
Tjänsteutlåtande daterat 2022-04-21 
Skrivelse från Sjöräddningssällskapet daterad 2022-03-27 

Kommunstyrelsens beslut 
1. Medfinansiera räddningsbryggan vid räddningsstationen i Övermo i 

samma storleksordning som övriga medfinansiärer, dock högst 100 000 
kr. 

Beslutet skickas till 
Kommunstyrelsens ordförande, Ulrika Liljeberg 
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Ordförande i samhällsbyggnadsutskottet, Sebastian Larsson 
Kommundirektör, Caroline Smitmanis Smids 
Sektorn för samhällsutveckling, Åke Sjöberg 
Ekonomichef, Ann-Charlotte Zackrisson 
Sjöräddningssällskapet, Lars Eg Andersson 
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§ 95 Dnr 2022/541 

Patientavgift för Hjälpmedelsnämnden i Dalarna 

Beskrivning av ärendet 
Inom hjälpmedelsområdet i Sverige har genom årens lopp ett ökat ansvar för 
kostnader lagts på hjälpmedelsanvändaren. 2016 genomförde Socialstyrelsen 
en kartläggning av regelverk, avgifter för samt förskrivning av hjälpmedel i 
landet. Socialstyrelsen konstaterar att det finns stora skillnader både inom 
och mellan regioner och kommuner när det gäller avgifter inom 
hjälpmedelsområdet. Avgifterna är kopplade till specifika hjälpmedel men 
varierar också mellan de olika hjälpmedelsområdena. I Dalarna får 
hjälpmedelsanvändare betala olika former av avgifter för lån av det behövda 
hjälpmedlet. Det gäller oavsett om förskrivaren finns inom regionens eller 
kommunernas hälso- och sjukvård. I dag ingår enbart besöksavgiften i ett 
högkostnadsskydd. Patientavgiften för hjälpmedel är av engångskaraktär, 
som gäller de flesta hjälpmedelsgrupper, eller av hyreskaraktär. 
Förbrukningsmaterial till de olika hjälpmedlen bekostas i regel av 
hjälpmedelsanvändaren medan tillbehör som är avgörande för optimal 
funktion ingår i patientavgiften. Hjälpmedel för helt eget ansvar benämns 
egenansvarsprodukter som hjälpmedelsanvändaren köper själv antingen i 
hjälpmedelsbutiker eller vid förskrivande enhet. Prissättningen är enhetlig i 
länet och ansvaret har Hjälpmedelsnämnden, både vad gäller sortiment och 
prissättning. Besök är kostnadsfria för barn och unga under 20 år samt de 
över 85 år. De allra flesta hjälpmedel är kostnadsfria för barn och unga under 
20 år.  
På uppdrag av Hjälpmedelsnämnden Dalarna, utifrån regionplanen 2020- 
2022, har Dalarnas Hjälpmedelscenter genomfört en översyn av 
patientavgifter för hjälpmedel i länet. Översynen gäller de hjälpmedel som 
hanteras inom förvaltningarna Hjälpmedel Dalarna och Hörsel och Syn 
Region Dalarna. Ett särskilt uppdrag i översynen var att utreda 
högkostnadsskydd för hjälpmedel. Översynen pågick från 1 januari 2020 till 
11 mars 2021 då den slutrapporterades för Hjälpmedelsnämnden.  
Slutresultatet av översynen är en analys och konsekvensbeskrivning av tre 
möjliga spår för patientavgifter för hjälpmedel; samma avgift för de 
hjälpmedel som omfattas i översynen, högkostnadsskydd och abonnemang. 
Ansatsen för översynen var att de tre spåren innefattade samtliga definierade 
hjälpmedelsgrupper samt att avgiftssystemet var detsamma oavsett om 
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förskrivningen skedde inom kommun eller region. Vid slutrapporteringen för 
Hjälpmedelsnämnden den 11 mars 2021 beslutade nämnden att utifrån 
resultatet av översynen ge Dalarnas Hjälpmedelscenter fortsatt uppdrag att 
utreda de olika avgiftsalternativen i mer avgränsade varianter än utifrån 
tidigare ansats som beskrivs ovan. Det utifrån vidare uppdrag utarbetade 
förslaget presenterades för Hjälpmedelsnämnden den 30/9 2021 som 
godkände förslaget för remissgång. 
Hjälpmedelsnämnden Dalarna rekommenderar Region Dalarna och 
Dalarnas kommuner att besluta om gemensamma hjälpmedelsavgifter 
enligt följande 
1. Samma avgift på 250 kr per personligt förskrivet hjälpmedel samt 
införande av gemensamt högkostnadsskydd för Region Dalarna och 
Dalarnas kommuner med ett kostnadstak på 1 150 kr per 
tolvmånadersperiod, enligt bilaga b) Rekommendation för 
patientavgifter för hjälpmedel i Dalarna. 
2. Den nya avgiftsnivån och högkostnadsskydd träder i kraft 2023-01- 
01. 

Sektorns/avdelningens bedömning 
Sektorns bedömning av att patientavgifter för hjälpmedel i Dalarna är satta 
utifrån hållbarhetsperspektiven social, miljö och ekonomi. Att 
patientavgifterna för hjälpmedel är jämlika och kostnadsnyttan effektiv för 
individ och samhälle. Sektorn står bakom förslaget till jämlik patientavgift 
för hjälpmedel. 

Beslutsunderlag 
Utdrag ur sammanträdesprotokoll från sociala utskottet, daterat 2022-05-10, 
§ 23 
Följebrev patientavgift för hjälpmedel, daterat 2022-04-21 
Tjänsteutlåtande, daterat 2022-04-29 

Kommunstyrelsens förslag till beslut i kommunfullmäktige 
1. Avgift på 250 kr per personligt förskrivet hjälpmedel fastställs.  
2. Gemensamt högkostnadsskydd för Region Dalarna och Dalarnas 

kommuner införs och ska räknas fram på samma sätt som för hälso- 
och sjukvården enligt Hälso- och sjukvårdslagen 17 kap. 6 §.  

3. Den nya avgiftsnivån och högkostnadsskydd träder i kraft 2023-01-
01. 
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Beslutet skickas till 
Hjälpmedelsnämnden Dalarna 
Sektorschef social sektor, Ulrika Gärdsback 
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§ 96 Dnr 2022/557 

Länsgemensam strategi med målbild och färdplan för 
God och Nära vård i Dalarna 2022-2030 

Beskrivning av ärendet 
Det pågår en stor omställning av svensk hälso- och sjukvård. Hälso- och 
sjukvården ska vara effektiv och av hög kvalitet samt stärka hälsan och möta 
vår demografiska utveckling och invånarnas behov. För att fortsätta göra 
detta på ett bättre sätt krävs en omfattande omställning och en 
resursförskjutning i hela vårdkedjan mot en God och nära vård. Svensk 
hälso- och sjukvård ska vara likvärdig, personcentrerad och tillhandahållas 
på lika villkor till hela befolkningen. En länsgemensam strategi är framtagen 
i bred samverkan mellan Region Dalarna och Dalarnas 15 kommuner. 
Strategin innehåller målbild, delmål och färdplan och utgör ett styrdokument 
för att stödja samverkan på den lokala och regionala nivån i omställningen 
till en god och nära vård i Dalarna. Strategin utgör en grund för det lokala 
arbetet med framtagande av lokala planer för god och nära vård. Strategins 
giltighetstid löper 2022-07-01 till och med 2030-01-01. Arbetet med 
strategin har letts av en styrgrupp bestående av chefsrepresentanter från 
regionens och kommunernas hälso- och sjukvård. Länschefsnätverket 
beslutade att godkänna strategin den 28 januari 2022. Välfärdsrådet beslut 
om rekommendation fattas vid möte den 27 april 2022. Primärvården i 
region och kommun utgör navet i omställningen och behöver samspela med 
övrig hälso-och sjukvård, den kommunala omsorgen och socialtjänsten, samt 
andra intressenter som behövs utifrån individens perspektiv. Det kan handla 
om skola, elevhälsa, ungdomsmottagningar, företagshälsovård, och 
civilsamhället men även statliga myndigheter.  
Strategin är uppdelad i två delar, den första delen rör målbild, delmål och 
enkla principer för samverkan och den andra delen utgörs av en färdplan. 
Färdplanen beskriver på ett övergripande sätt hur mål och delmål kan 
uppnås. Tillsammans utgör detta Dalarnas strategi för att nå omställningen 
till God och nära vård.  
Dalarnas Målbild är: Nära genom hela livet – gemensamt tillsammans. 
Målbilden är vidare nedbruten till fem delmål som är nära kopplade till 
SKRs fyra fokusförflyttningar. De fem delmålen i strategin är: 1. Nära för 
mig, 2. Nära för alla, 3. Nära i hela Dalarna, 4. Nära mellan oss, 5. Nära till 
hälsa. Färdplanen beskriver hur arbetet i samverkan, både lokalt och 
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regionalt, når målbilden och delmålen. Färdplanen innehåller en 
övergripande beskrivning av implementering, det lokala samverkansarbetet, 
en regional handlingsplan (årlig eller över fler år) med olika prioriteringar i 
samverkan samt årlig uppföljning (nyckeltal, aktiviteter, självskattning). 
Färdplanen beskriver vidare olika regionala stödverktyg som regional 
årsrapport samt länets systemledning. Strategin utgör en grund för det lokala 
arbetet med framtagande av lokala planer för God och nära vård. I praktiken 
kan dessa sägas utgöra konkreta aktivitetsplaner som beskriver hur 
samverkansarbetet bedrivs på den lokala nivån. De lokala planerna kan 
liknas vid de lokala samverkansöverenskommelser (LÖK) som tas fram 
utifrån de regionala samverkansöverenskommelserna (RÖK) som 
styrdokument för Dalarnas kommuner och Region Dalarna. Region Dalarna 
och den regionala samverkans- och stödstrukturen (RSS) kommer ge ett 
övergripande stöd för omställningsarbetet på regional nivå med fokus på 
implementering och uppföljning. En regional redovisning kommer årligen att 
sammanställas som beskriver hur omställningen till God och nära vård 
fortlöper i Dalarna. 

Sektorns/avdelningens bedömning 
För att uppnå målbilden för den goda och nära vården i Dalarna behöver nya 
arbetssätt utvecklas och börja testas – arbetet behöver göras annorlunda för 
att det ska bli en omställning. Samverkan mellan Region Dalarna och länets 
kommuner utgör en central omständighet för att nå omställningen till en God 
och nära vård. För detta krävs en organisering som kan styra och leda 
helheten i länet och kan kallas för ett läns systemledning för God och nära 
vård. I Dalarna finns en upparbetad samverkansstruktur där representanter 
från kommunerna och regionen för socialtjänsten respektive hälso- och 
sjukvården möts (inom den regionala samverkans- och stödstrukturen (RSS). 
Regionens och kommunernas allra högsta ledning möts också i etablerade 
samverkansforum som Beredningen för Dalarnas utveckling (BDU) och det 
s.k. Kommundirektörsnätverket. För att skapa en helhet som leder 
omställningen behöver alla dessa grupperingar samverka i olika 
konstellationer och olika sammanhang för att driva implementering, 
gemensamma mål samt att följa upp och reflektera över hur omställningen 
fortskrider över tid för att målet ska uppnås. 

Beslutsunderlag 
Utdrag ur sammanträdesprotokoll från sociala utskottet, daterat 2022-06-07, 
§ 26 
Länsgemensam strategi med målbild och färdplan för God och Nära vård i 
Dalarna 2022-2030, daterad 2022-05-02 
Underlag för rekommendation, daterat 2022-05-02 
Tjänsteutlåtande, daterat 2022-05-25 
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Yrkanden 
Kerstin Marits (M) och Per Wiman (KD) och Jimmy Karlsson (BP) yrkar 
bifall till förslaget. 
 
Kommunstyrelsens förslag till beslut i kommunfullmäktige 
1. Anta förslaget till Länsgemensam strategi med målbild och färdplan för 

god och nära vård i Dalarna 2022-2030. 

Beslutet skickas till 
Socialchef, Ulrika Gärdsback 
Region Dalarna, Avdelningen Hälsa och Välfärd, Tanja Mårtensson 
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§ 97 Dnr 2022/407 

Svar på motion om dövkompetens inom Leksands 
kommun 

Beskrivning av ärendet 
Socialdemokraterna har lämnat in en motion till kommunfullmäktiges 
sammanträde 2022-03-28, § 28.  
Socialdemokraterna lyfter i sin motion frågan om att Leksands kommuns bör 
stärka döv- och teckenspråkskompetensen inom organisationen.  
Motionen beskriver dövas och i synnerhet döva nysvenskars svårighet att få 
erforderligt stöd vid kontakter med kommunal verksamhet då det i dagsläget 
inte finns teckenspråkig personal med dövkompetens.  
Av Förvaltningslagen (2017:900) framgår myndigheters ansvar att översätta 
handlingar om det behövs för att den enskilde ska kunna ta till vara sin rätt 
när myndigheten har kontakt med någon som inte behärskar svenska. 

Döva asylsökande har genom åren kommit till Leksand tack vare att 
Västanviks folkhögskola har ett avtal med Migrationsverket, några av dessa 
personer har valt att bo kvar i kommunen efter att det fått uppehållstillstånd. 
Leksands kommun har även tagit emot döva kvotflyktingar.  

Det finns döva som inte fått gå i dövskola alls, de kan ha enkla hemgjorda 
gester som de kommunicerar med sin närmaste familj med, detta medför 
olika grader av svårigheter att få ett självständigt liv.  

I projektet ”Höra till Leksand” beskrivs begreppet språkdeprivation och 
utmaningarna dessa personer har. En person med språkdeprivation kan på 
grund av sina brister i teckenspråk därför ha svårt att förstå en 
teckenspråkstolk fullt ut, hen kan vara analfabet, ha svårigheter att förstå hur 
samhället fungerar, ha bristande tidsuppfattning och insikt om pengars värde 
mm. Detta behöver inte alls hända om döva tidig får tillgång till teckenspråk. 
Hörande utan dövkompetens misstar ofta personer med språkdeprivation för 
att ha låg IQ eller en kognitiv funktionsnedsättning. 

En av slutsatserna i projektet ”Höra till Leksand” var att kommunen skulle 
samarbeta med Dalarnas dövas förening för att lättare rekrytera 
teckenspråkiga kontaktpersoner, gode män m.m. 
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Sektorns/avdelningens bedömning 
Som motionären skriver så finns, trots försök att rekrytera, ingen 
teckenspråkskunnig i kundtjänst idag, utan att man ringer upp 
teckenspråkstolk via en digital tjänst. Det är ett bra hjälpmedel för döva som 
kan svenskt teckenspråk, men för döva med ett svagt teckenspråk blir 
kommunikationen mycket bristfällig och många missförstånd uppstår.  
Vi delar motionärens uppfattning att kommunen bör stärka sin teckenspråks- 
och dövkompetens. Genom en kartläggning av vilka kontakter döva har med 
Leksands kommun kan man få en bild av både kvantitet och kvalitet på 
kontakterna och därefter, identifiera förbättringsåtgärder och fatta 
erforderliga beslut. 

Beslutsunderlag 
Motionssvar, daterad 2022-05-31 
Utdrag ur kommunfullmäktiges sammanträdesprotokoll, daterat 2022-03-28, 
§ 28 
Motion, daterad 2022-03-28 
Slutrapport ”Höra till Leksand”, daterad 2019-12-13 
Yrkanden 
Viktor Zakrisson (S) yrkar bifall till motionen. 

Kommunstyrelsens förslag till beslut i kommunfullmäktige  

1. Bifalla motionen. 

2. Uppdra åt förvaltningen att kartlägga vilka kommunala verksamheter som 
ger service och stöd till döva, vilken teckenspråks- och dövkompetens de har 
samt redovisa behov och åtgärdsplan. 

3. Uppdra åt förvaltningen att samarbeta med Dalarnas dövas förening för att 
få döva, teckenspråkiga till kommunala insatser så som god man, 
kontaktperson och liknande. 

4. Uppdra åt förvaltningen att återkomma med förslag på en modell på 
servicecenter för döva där en kombination av stöd och service kan erbjudas. 

Beslutet skickas till 
Socialdemokraterna 
Caroline Smitmanis Smids, kommundirektör 
Förvaltningsberedningen 
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§ 98 Dnr 2022/603 

Remiss - Remittering av promemorian ”Utökad 
skattelättnad för arbetsresor och justerade avdrag för 
tjänsteresor och hemresor.” svar tillhanda senast 19 
aug 202 

Beskrivning av ärendet 
Finansdepartementet önskar svar på remiss gällande ”Utökad skattelättnad 
för arbetsresor och justerade avdrag för tjänsteresor och hemresor” senast 
den 19 augusti 2022.  

Beslutsunderlag 
Remiss PM, daterat 2022-05-03 
Remissmissiv, daterat 2022-05-03 

Kommunstyrelsens beslut 
1.Delegera till allmänna utskottet att avge yttrande och sända yttrandet till 
Finansdepartementet innan den 19:e augusti 2022.  

Beslutet skickas till 
Allmänna utskottet 
Ekonomichef, Ann-Charlotte Zackrisson 
fi.remissvar@regeringskansliet.se (se instruktion i missiv) 
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§ 99 Dnr 2022/675 

Patientsäkerhetsberättelse  2021 - elevhälsans 
medicinska insatser - grundskolan 

Beskrivning av ärendet 
Enligt patienssäkerhetslagen (2010:659) ska patientsäkerhetsberättelse 
sammanställas och redovisas för vårdgivaren senast 1 mars varje år, av vilket 
det ska framgå: 

• Hur patientsäkerhetsarbetet har bedrivits under föregående kalenderår 

• Vilka åtgärder som har vidtagits för att öka patientsäkerheten 

• Vilka resultat som har uppnåtts 

Sektorns/avdelningens bedömning 
Hälsobesök har genomförts med ELSA e-hälsoenkät i förskoleklass, årskurs 
4 och årskurs 7 som underlag på alla skolor. Både elever och vårdnadshavare 
besvarar ELSA e-hälsoenkät digitalt. Resultatet efter alla hälsobesök har 
presenterats för skolans elevhälsoteam (EHT) och med återkoppling till 
specialpedagog och mentor. Frågan i hälsoenkäten om bra skolnärvaro har 
varit extra viktig att samtala om. Kommunens handlingsplan 
”Frånvarotrappan” har använts i samverkan med mentor och skolkurator. 
Arbetet med övervikt och fetma har påbörjats enligt våra riktlinjer och med 
nära samarbete med vår skolläkare. Vaccinationerna har genomförts enligt 
våra riktlinjer och rutiner. Vid klassvaccinering tjänstgör två skolsköterskor. 
Pubertetsprat i årskurs 4 tillsammans med skolkuratorn har genomförts på 
alla skolor. Möten med skolans elevhälsoteam, EHT, har fungerat bra på alla 
skolor. På grund av uppsägning under vårterminen 2021 anställdes en ny 
skolsköterska från påsklovet med ansvar för Sammilsdal, Tällberg och Ullvi 
skola.  

Analys 2021 
Under året har färre avvikelserapporter inkommit. Våra nya rutiner i 
journaldokumentationen har haft effekt och dokumentationen har förbättrats.  
 
Året har präglats av skolsköterskebrist på grund av sjukskrivning. 
Rekrytering har pågått men det har rått stor brist på sjuksköterskor på grund 
av den nationella vaccineringen mot Covid 19. Under höstterminen har 
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högstadiet inte haft någon skolsköterska på plats. Under två veckor i oktober 
samverkade vi med Regionens vaccinationsteam för att genomföra Covid 
19- vaccinering till 12–16 åringar. Två sjuksköterskestudenter som går 
specialistutbildning till skolsköterske- respektive barnsjuksköterska har haft 
sin VFU, verksamhetsförlagda utbildning, i fyra veckor hos oss.  
 
PMO - IT-avdelningen har bytt servern för vårt journaldatasystem PMO.  
Lösenordspolicy och loggkörningsrutiner har uppdaterats. Arkivering av e-
journaler har påbörjats i samarbete med kommunens arkivarie. 
Vaccinationsregistret Svevac/Inera har avvecklats och information som 
tillhör Leksands kommun ska arkiveras. Resultaten från ELSA e-hälsoenkät 
finns nu tillgängliga via PMO och programmet Power BI.  
 
Det kontinuerliga arbetet med att skapa och uppdatera rutiner och riktlinjer 
i enlighet med gällande lagstiftning har genomförts. Ett av syftena är att 
mera aktivt uppmärksamma frånvaroproblematiken hos eleverna. 
Skolsköterskorna har under höstterminen varit delaktiga i kartläggningar 
och uppföljningar som bidragit till att den medicinska aspekten blivit 
tydligare. Regelbundna, obligatoriska skolsköterskemöten för att 
kvalitetssäkra arbetet har genomförts. 

Skolsköterskan på gymnasiet har deltagit i EHT-dagar på gymnasiet med 
övrig elevhälsa där man gått igenom alla elever med hög frånvaro och följt 
upp dessa. 
På grund av sjukskrivningar som lett till att färre skolsköterskor har varit på 
plats har man fått göra omprioriteringar bland skolorna och detta har varit 
ansträngt för skolsköterskornas arbetsmiljö. Inför hösten 2022 har två nya 
skolsköterskor anställts för att säkerställa kvalitén och arbetsmiljön framåt. 

Prioriteringar 2022 
Mål 

• Elevhälsans medicinska insatser erbjuder hälso-/sjukvård av god 
kvalitet och är patient-/elevsäker och att risker och avvikelser tidigt 
identifieras. 

• Elevhälsans medicinska insatser har viktad bemanning. 
• Att verksamheten följer uppdaterade och implementerade rutiner och 

riktlinjer. Metodbok ska skrivas. 

 Strategier 
• Fortlöpande se över rutiner och riktlinjer och dessa ska dokumenteras 
• Regelbundna skolsköterskemöten för att kommunicera 

verksamhetens årsplan, rutiner, riktlinjer och fortbildning. 
• Uppföljning av dokumentations rutiner i PMO. 
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• I samband med att verksamhetsberättelse upprättas göra en 
kvalitetssäkring på alla utförda hälsobesök och vaccinationer.  

• Egenkontroll av läkemedelsförråd och lokaler genomförs och 
dokumenteras vid läsårs start. 

• Mer samverkan med övriga aktörer i elevhälsoteamet ska genomföras 
och tydligare årshjul för det förebyggande arbetet ska upparbetas.  

Beslutsunderlag 
Utdrag ur utbildningsutskottets sammanträdesprotokoll, daterat 2022-05-30, 
§ 63 
Tjänsteutlåtande 2022-05-17 
Patientsäkerhetsberättelse för elevhälsans medicinska insatser i grundskola 
och gymnasiet år 2021 

Kommunstyrelsens beslut 
1. Godkänna patientsäkerhetsberättelsen 2021 
2. Anta förslag till mål och strategier för 2022 gällande 

patientsäkerhetsarbetet 

Beslutet skickas till 
Sektorchef Carin Fredlin 
Grundskolechef Annica Sandy Hedin 
Medicinskt ansvarig skolsköterska Britt Gidlöf 
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§ 100 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 maj 2022 

• Delegeringsbeslut bostadsanpassning, mars/april/maj 

• Delegeringsbeslut miljö, 

• Delegeringsbeslut bygglov,  
Trafikärenden maj 2022 

• Delegeringsbeslut trafik,  
Kulturärenden maj 2022 

• Delegeringsbeslut kultur 
Samhällsutveckling övrigt 

• Delegeringsbeslut samhällsutveckling övrigt 

Utskotten 
• Delegeringsbeslut av samhällsbyggnadsutskottet enligt 

sammanträdesprotokoll 2022-05-25 

• Delegeringsbeslut av utbildningsutskottet enligt 
sammanträdesprotokoll 2022-04-25 och 2022-05-30 
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• Delegeringsbeslut av personal-AU 2022-03-07 och allmänna 
utskottet enligt sammanträdesprotokoll 2022-04-19 samt 2022-05-23. 

 

Kommunledning 
• Kommundirektör, 2022-05-20, 2022/§1, Beslut om tillförordnad 

kommundirektör under ordinarie befattningshavares semester 
sommaren2022. 

Personalärenden 
• Personalärenden 2022-06-07 

Sektorns/avdelningens bedömning 
Skriv här. 

Beslutsunderlag 
1. Protokoll och listor. 

Beslut 
1. Godkänna redovisning av de delegeringsbeslut som förtecknas i 

protokoll och listor per den 14 juni 2022. 

Beslutet skickas till 
Administrativ service  
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§ 101 Dnr 2018/1555 

Val av ledamöter och ersättare till utskott och övriga 
förtroendeuppdrag 

Beskrivning av ärendet 
Socialdemokraterna föreslår att Kent Dahlquist (S) väljs till ny ledamot i 
sociala utskottet efter Siv Mattes Gärtner (S) och att Kicki Marcus (S) väljs 
till ny ersättare i sociala utskottet efter Kent Dahlquist (S). 

Kommunstyrelsens beslut 
1. Välja Kent Dahlquist till ny ledamot i sociala utskottet efter Siv Mattes 
     Gärtner (S) t. o. m 2022-12-31. 
2. Välja Kicki Marcus (S) till ny ersättare i sociala utskottet efter Kent  
    Dahlquist (S) t. o. m 2022-12-31. Valet gäller under förutsättning att Kicki 
    Marcus (S) väljs till ny ersättare i kommunstyrelsen av 
    kommunfullmäktige. 

Beslutet skickas till 
Anna-Carin Ingels, Administrativ service 
Kent Dahlquist 
Kicki Marcus 
Ordförande sociala utskottet, Kenneth Dahlström 
Sophia Ek, administrativ service 
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§ 102 Dnr 2022/375 

Kommunstyrelsens ordförande informerar 2022 

Beskrivning av ärendet 
Kommunstyrelsens ordförande Ulrika Liljeberg informerar om: 

• Möte med Leksands Bostäder AB 

• Bolagsstämma med Dala Vatten och Avfall AB  

• Bolagsstämma med Leksands Vatten AB 

• Möte med hotellen i Tällberg och Visit Dalarna 

• Polistillstånd i samband med midsommar 

• Besök av Japans ambassadör i midsommar 

Kommunstyrelsens beslut 
1. Lägga informationen till handlingarna. 
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§ 74 Dnr 2022/373 


Kommundirektören informerar 2022 


Beskrivning av ärendet 
Kommundirektör Caroline Smitmanis Smids informerar om: 


• förberedelser för att ta emot 60 flyktingar från Ukraina. 
• deltagande i Länsstyrelsens krisberedskapsdagar 
• ledarforum för kommunens chefer 
• dialogmöte med hotellen i Tällberg om Tällbergs utveckling 
• möte med Dalarnas Dövas förening  
• möte med Svenskt näringsliv angående enkätundersökning om 


företagsklimatet  
• uppvaktning av 25-årsjubilarer och nyblivna pensionären  
• verksamhetsbesök hos utemiljögruppen hos LBAB och kommunens 


hembygdsgårdar  
 


Kommunstyrelsens beslut 
1.Lägga informationen till handlingarna. 
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§ 75 Dnr 2022/374 


Utskottsordföranden informerar 2022 


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


• utbildningstillfällen inom sektorn 


• genomlysning av IFO 


• kostnadsutjämningssystem LSS 
 


Tomas Bergsten (C), ordförande utbildningsutskottet, informerar om: 


• årets skolavslutning och student 


• ändringar läroplaner 


• gymnasial lärlingsanställning, anställning hos sin praktikplats 


• prognos underskott för utbildningssektor 2,4 mkr 


• förberedelser för start av VIA-nämnden 
 


Sebastian Larsson (M), ordförande samhällsbyggnadsutskottet, informerar 
om: 


• prognos underskott samhällsbyggnadssektorn, 4 mkr 


• rekrytering hållbarhetschef och näringslivschef 


• rivning kraftverk Limån  


• utveckling containerterminal Insjön 


• fördröjning av erosionsförhindrade insatser Åkersön 


• samråd vatten- och fiskevårdsprogram  


• externt intresse för Lummerhöjdens hållbarhetsprogram 


Kommunstyrelsens beslut 
1.Lägga informationen till handlingarna. 
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§ 76 Dnr 2022/663 


Ekonomisk prognos april 2022 


Beskrivning av ärendet 
 
Kommundirektör Caroline Smitmanis Smids presenterar ekonomisk prognos 
för april 2022. Prognostiserat resultat är plus 27 mkr. Jämfört med prognosen 
i februari är det en förbättring med ca 8 mkr.  
 
Sektorernas prognoser har försämrats något, men det vägs upp av kraftigt 
ökade skatteintäkter som till stor del är eftersläpning från 2021.  
 
Det råder stor osäkerhet kring pensioner. Inflationen innebär ökade 
kostnader för flera verksamheter. Inga kostnadsökningar flyktingar från 
Ukraina men utgår för att få full täckning. Utbildning ökade kostnader 
grundskolan Insjön. Efterfrågan på hemtjänst har ökat och det gäller både i 
egen och privat regi. Leksandshallen har inte hämtat igen intäktstappet sedan 
pandemin och redovisar minskade intäkter 


Beslutsunderlag 
Presentation 2022-05-17 


Kommunstyrelsens beslut 
1.Lägga informationen till handlingarna. 


Beslutet skickas till 
Ekonomichef Ann-Charlotte Zackrisson 
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§ 77 Dnr 2021/691 


Ändringsbudget 2022 


Beskrivning av ärendet 
År 2022 har börjat turbulent, med betydligt högre räntor, stigande inflation 
och ett tydligt förändrat säkerhetspolitiskt läge.  
Under året har även kostnader tillkommit som inte var kända när mål och 
budget togs fram och beslutades under hösten 2021.  
Ändringsbudgeten omfattar driftsbudgeten och investeringsbudgeten.  
I ändringsbudgeten föreslås finansiering av driftskostnader kopplat till 
säkerhet och beredskap på cirka 0,7 mkr.  
Kostnaderna för interkommunala ersättningar för de elever som valt att 
studera på gymnasiet på annan ort har ökat betydligt. Budgeten sänktes inför 
2022 på grund av gynnsamt utfall under 2020/2021, men kostnaderna har 
ökat och gymnasiet har små möjligheter att göra motsvarande besparing 
inom den egna verksamheten. Totalt ökar kostnaderna med 2,5 mkr över 
budget för interkommunala ersättningar, vilket föreslås tillskjutas i 
ändringsbudgeten.   
Efter ett par år där det i princip varit stopp för kvotflyktingar på grund av 
pandemin har Leksand under inledningen av året tagit emot kvotflyktingar 
med mycket stora behov för vilka extra resurser har behövts sättas in inom 
utbildningssektorn. Kommunen erhåller inget extra stöd från 
Migrationsverket för dessa kostnader som bedöms uppgå till 1,9 mkr 2022. 
Justering föreslås i ändringsbudgeten.  
Som en del i projektet ”Våra vägar i Leksand” föreslås ytterligare 
ekonomiskt stöd för ny- och ombildande av samfällighetsföreningar. 
Kommunen har tidigare beslutat om att ge ekonomiskt bidrag med 10 kr per 
meter väg till gemensamhetsanläggningar och samfällighetsföreningar som 
om- eller nybildas i samband med de förrättningar som kommunen har 
ansökt om hos Lantmäteriet. Genom ändringsbudgeten säkerställs att det 
finns utrymme att finansiera tidigare beslutat bidrag om 10 kr per meter väg 
samt ett engångsbelopp om 40.000 kr per gemensamhetsanläggning och 
40.000 kr per samfällighet. Totalt innebär detta att 6,5 mkr avsätts för bidrag 
till processen. Ytterligare 0,7 mkr tillförs processen för övriga kostnader som 
kommunen finansierar.  
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Den nya överenskommelsen om medfinansiering av Visit Dalarna innebär en 
gradvis nedtrappning där kostnaden för 2022 blir cirka 0,5 mkr högre än 
avsatt i budget.  
Ytterligare osäkerheter finns vad gäller kostnadsökningar inom bland annat 
livsmedel, drivmedel och energi, men dessa kommer i första hand hanteras 
genom omprioritering och eventuell avvikelse mot budget samt lyftas in i 
kommande års budget när de faktiska kostnadsökningarna blir mer tydliga.  
Inom förvaltningen har det gjorts ett par verksamhetsförändringar som 
påverkar ramarna mellan sektorer och inom avdelningar. Det rör bland annat 
omorganisationen inom sociala sektorn som inte var fastlagd när underlaget 
till mål och budget togs fram hösten 2021. Även hyrorna för det särskilda 
boendet på Lyckavägen och verksamhetslokalerna i gamla Tibble behöver 
justeras mot bakgrund av faktiska kostnader och fastställda 
avskrivningskostnader. I mål och budget 2022 fanns ingen budget för de 
tomhyror som kommer belasta Sociala sektorn i samband med 
ombyggnationen av gamla Tibble.  
Bildandet av den nya VIA-nämnden föranleder en flytt av kostnader från 
Utbildningssektorn till den nya nämnden genom flytt av AME och 
Integration. Även kostnader för Alléskolan, Gräfningshuset och 
Stationshuset justeras för att belasta rätt verksamhet. Medel flyttas även från 
kommundirektör till Verksamhetsstöd för att möjliggöra förstärkning inom 
HR-området.  
I ändringsbudgeten tas även fördelningen av årets lönekomp med för att 
fastställa sektorernas korrekta ramar.  
När det gäller investeringar har inköp av nya skrivare blivit betydligt dyrare 
än budgeterat. Kostnaden för skrivarna ökar från 1,3 mkr till 1,8 mkr.  
För att öka säkerheten kring den politiska organisationen föreslås inköp av 
datorer/surfplattor till förtroendevalda till en uppskattad kostnad av 0,35 
mkr. Inom övrig säkerhet och beredskap uppgår investeringsbehoven till 
totalt 6,8 mkr där den största delen rör ökad uthållighet vad gäller el-, värme- 
och vattenförsörjning vid kommunens trygghetspunkter.    
Medel behöver även avsättas för åtgärder kopplat till förskolan Myran. 
Ansatsen är fortsatt att dessa kostnader ska tas av entreprenören, men 
kommunen behöver avsätta medel för att finansiera åtgärderna. Uppskattad 
kostnad 2022 är ca 4 mkr. Även lekutrustningen vid Clasparken tas med 
2022 då den beslutades 2021 men hann inte genomföras.   
Inom hemtjänsten görs en satsning för att minska fordonskostnaderna och 
växla över till cykel. Totalt föreslås 6 nya el-cyklar köpas in. Investeringen 
på 120.000 kr beräknas löna sig redan på ett par års sikt.  


8







SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 
3(3) 


Sammanträdesdatum 
2022-06-14 


 
  


Kommunstyrelsen   
 


 
 Utdrag bestyrks 
  


 


Inom samhällsutveckling är bedömningen att ett antal investeringar inte 
kommer genomföras under 2022 utan istället flyttas till 2023. Det rör 
Erosionsåtgärder Åkersön samt Väg Åhlbyn bad och båthamn. GC-väg 
Tällberg samt Moskogsvägen är försenade och delar av kostnaderna kommer 
belasta 2023. Totalt 15,8 mkr flyttas från 2022 till 2023.   
 


Sektorns/avdelningens bedömning 
Driftsbudget 
Det ekonomiska läget är trots den situation vi nu ser i Sverige och omvärlden 
relativt gott under 2022 för kommunsektorn och så även för Leksand. Den 
föreslagna utökningen av ram med ca 15 mkr finansieras av prognostiserad 
uppjustering av skatteunderlaget. Budgeterat resultat enligt 
ändringsbudgeten uppgår till 19,9 mkr. 
Investeringar 
Beslutad budget inklusive tilläggsanslag uppgår till 157,5 mkr. Med 
föreslagna justeringar uppgår årets investeringsbudget till 154,7 mkr.  
Tillkommande investeringar bedöms verksamhetskritiska och bör 
genomföras och den totala ramen sänks för 2022 då investeringar skjuts till 
2023.  


Beslutsunderlag 
Tjänsteutlåtande, daterat 2021-05-31 
Bilaga 1. reviderad driftbudget 2022 
Bilaga 2. reviderad investeringsbudget 2022 


Kommunstyrelsens förslag till beslut i kommunfullmäktige 
1. Anta reviderad budget 2022. 


Beslutet skickas till 
Kommundirektör Caroline Smitmanis Smids 
Ekonomichef Ann-Charlotte Zackrisson 
Sektorchefer 
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§ 78 Dnr 2022/35 


Information om valet 2022 


Beskrivning av ärendet 
Caroline Smitmanis Smids informerar om förberedelser inför höstens val till 
kommun, region och riksdag som äger rum den 11:e september 2022. 


Kommunstyrelsens beslut 
1. Lägga informationen till handlingarna. 
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§ 79 Dnr 2021/1196 


Inriktningsbeslut för planen för ett miljömässigt 
hållbart Leksand 


Beskrivning av ärendet 
Världen står inför stora miljö- och klimatmässiga utmaningar. Leksands 
kommuns Vision 2030 som beslutades 2021, bygger på Agenda 2030 och de 
tre dimensionerna ekonomisk, social och miljömässig hållbarhet. Den 
fastslår att Leksand är, som en del av Dalarna, Sverige och världen, 
möjligheternas kommun. Här möter vi samhällets utmaningar på ett socialt, 
ekonomiskt och miljömässigt hållbart sätt och vi ska ta ansvar för de stora 
utmaningar som finns inom miljö- och klimatområdet. Därför föreslås att 
Leksands kommun tar fram en plan för miljömässig hållbarhet med följande 
inriktning: 
 
Fokusområden 
Planen ska utgå från följande fem fokusområden som vart och ett ska 
innehålla mätbara mål som fastslår kommunens ambitioner på området. Till 
varje område ska det tas fram handlingsplaner som innehåller förslag på 
vilka åtgärder som ska genomföras och vem som är ansvarig, där kommunen 
har rådighet.  
 


1. Avfall och återvinning 
Området ska synkroniseras med den kretsloppsplan (tidigare avfallsplan) 
som tas fram av kommunens VA-bolag Dala vatten och avfall. 
 


2. Energi och transporter 
Området ska behandla kommunens arbete med en fossilfri energiförsörjning 
och effektiv energianvändning i kommunens geografiska område. Inom 
området ska Leksand kommuns energiplan rymmas för att säkerställa Lagen 
om kommunal energiplanering (1977: 439). 
 


3. Klimatpåverkan och klimatanpassning 
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Området ska behandla kommunens arbete med resiliens vid förändrat klimat 
och beskriva hur Leksands kommun kan minska sin klimatpåverkan från 
transporter, konsumtion, drivmedel, resande och byggnationer. 


4. Natur och friluftsliv 
Området ska behandla naturen och det den ger oss, ekosystemtjänster, natur- 
och rekreationsområden, sjöar och vattendrag, odlingslandskap, skogar, ett 
rikt växt- och djurliv och ett hållbart friluftsliv. Området ska beskriva och 
hantera målkonflikter. 
 


5. Vatten, avlopp och kemikalier 
Ett hållbart och robust vatten- och avloppssystem handlar om att skapa 
ledningsnät och anläggningar som håller över tid, att skydda viktiga 
vattentäkter långsiktigt samt säkerställa att grundvattnet ger en säker och 
långsiktigt hållbar dricksvattenförsörjning. Området ska behandla tillgång till 
friskt dricksvatten och rening av avloppsvatten. 
Området ska även behandla kommunens arbete med att minska förekomsten 
av ämnen som skadar hälsa eller miljö. 
 
Strategiskt viktiga verktyg 
Planen ska innefatta och behandla följande strategiska verktyg vilka är 
väsentliga för kommunens arbete med att uppnå en miljömässigt hållbar 
utveckling: 


1. Plan för ökad kunskap och ändrade beteenden 
2. Upphandling som omställningsfaktor 
3. Samverkan och koordinering för att stärka omställnings- och 


förändringsarbete 


Beslutsunderlag 
Tjänsteutlåtande daterat 2022-06-02 


Kommunstyrelsens förslag till beslut i kommunfullmäktige 
 


1. Anta förslaget till inriktning för planen för ett miljömässigt hållbart 
Leksand. 


2. Uppdra till förvaltningen att, utifrån inriktningens direktiv, för beslut 
i kommunstyrelsen ta fram förslag på vilka åtgärder som ska 
genomföras och vem som är ansvarig, där kommunen har rådighet. 


3. Uppdraget ska redovisas senast den 1 december 2022. 
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Beslutet skickas till 
Kommundirektör Caroline Smitmanis Smids 
Sektorchef samhällsutveckling Åke Sjöberg 
Leksandsbostäder AB 
Dala Vatten och Avfall AB 
Leksand Vatten AB 
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§ 80 Dnr 2021/1485 


Inriktningsbeslut för ny Översiktsplan för Leksands 
kommun 2050 


Beskrivning av ärendet 
Leksands kommun har påbörjat arbetet med att ta fram en ny översiktsplan. 
Översiktsplanen är en strategisk plan som beskriver kommunens vilja när det 
gäller framtida mark-, luft- och vattenanvändning i form av exempelvis 
strategier för bebyggelseutveckling, trafikförsörjning, natur och 
kulturmiljöer, riksintressen med flera.  
Som ett första steg i framtagandet av ny översiktsplan har ett förslag till 
inriktning arbetats fram. Inriktningsförslaget grundar sig på Leksands 
kommuns vision 2030 och visar i stora drag riktningen för mark-, vatten- och 
luftanvändningen i kommunen. 
 
I det kommande arbetet med översiktsplanen kommer mark-, vatten- och 
luftanvändningen beskrivas på en mer detaljerad nivå. Ny översiktsplan 
planeras att antas 2025, dessförinnan sker dialog med allmänheten, samråd 
och granskning i enlighet med lagstadgad process.  
 
Leksand ska på ett social, ekonomiskt och miljömässigt hållbart sätt ge 
förutsättningar för en positiv samhällsutveckling som tar sikte på 20 000 
invånare år 2050. Fem övergripande strategier har tagits fram för att sätta 
riktningen för översiktsplanen.  Strategierna är beroende av varandra och 
skapar tillsammans, utifrån mark-, vatten- och luftanvändningen, 
förutsättningarna för en hållbar och attraktiv kommun 2050.  


De fem strategierna är: 
1. Erbjuda en attraktiv och trygg boendemiljö 
2. Vara en miljövänlig och klimatsmart kommun 
3. Värna, utveckla och tillgängliggöra natur- och rekreationsområden 
4. Skapa goda förutsättningar för ett starkt näringsliv 
5. Skapa en robust och framtidssäkrad infrastruktur.  
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Sektorns/avdelningens bedömning 
Sektorn för samhällsutveckling bedömer att inriktningsförslaget ger en god 
grund för en hållbar samhällsutveckling och ger förutsättningarna för det 
fortsatta arbetet med ny översiktsplan.  


Beslutsunderlag 
• Tjänsteutlåtande daterat 2022-05-30 


• Inriktningsförslag för kommunens översiktsplan 2050 


• Karta  


Kommunstyrelsens förslag till beslut i kommunfullmäktige 
1. Anta förslag till inriktning för kommunens översiktsplan 2050.  


Beslutet skickas till 
Sektorchef samhällsutveckling Åke Sjöberg  


15







SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 
1(2) 


Sammanträdesdatum 
2022-06-14 


 
  


Kommunstyrelsen   
 


 
 Utdrag bestyrks 
  


 


§ 81 Dnr 2014/760 


Detaljplan för Limsjöänget, Noret 2:39, Noret 2:40 samt 
del av Noret 2:27 


Beskrivning av ärendet 
Utskottet för samhällsbyggnad lämnade positivt planbesked för detaljplanen 
2021-03-18 § 52. Planförslaget godkändes för samråd av utskottet för 
samhällsbyggnad den 2022- 01-20 § 2.  
Planen har varit utsänd för samråd enligt reglerna för utökat förfarande (PBL 
2010:900 och dess lydelse från den 1 januari 2015) från 1 februari till och 
med den 22 februari 2022. 
Planen har varit utsänd för granskning enligt reglerna för utökat förfarande 
(PBL 2010:900 och dess lydelse från den 1 januari 2015) från 5 april till och 
med den 6 maj 2022 § 38.  
Detaljplanens syfte är att komplettera idag gällande detaljplan med 
skrymmande handel och livsmedelshandel. Gällande detaljplan möjliggör 
bland annat för rastplats, mindre livsmedelshandel, restaurang, bilservice och 
vägreservat. 
Planen omfattar ett område omedelbart öster om järnvägen och norr om 
Leksandsvägens bro över järnvägen. Då dagvatten från området kommer 
behövas ledas till den damm som idag finns i Hjorthagen, söder om 
Leksandsvägen, dammområdet ingår därmed inom planområdet. 
Planområdet omfattas av Översiktsplan för Leksands kommun 2014, som 
vann laga kraft 2014-10-07-10. Området ingår i planeringsområdet Tätorten 
Leksand. I översiktsplanen föreslår kommunen bland annat 
verksamhetsområden vid den norra infarten och vid eventuell exploatering är 
utformning av byggnader och omgivande miljö viktig då de utgör entrén till 
Leksands tätort. 


Sektorns/avdelningens bedömning 
Plan- och kartavdelningen bedömer att förslag till detaljplan kan godkännas 
och skickas vidare till kommunfullmäktige för antagande. 
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Ekonomi 
Underlag till detaljplan bekostas av sökande. 


Beslutsunderlag 
Utdrag ur sammanträdesprotokoll från samhällsbyggnadsutskottet, daterat 
2022-05-25, § 87 
Tjänsteutlåtande daterat 2022-05-10 
Planbeskrivning, 2022-05-19 
Plankarta med bestämmelser, 2022-05-19 
Övriga antagandehandlingar 
Undersökning om betydande miljöpåverkan, 2020-11-16  
Trafikutredning, WSP, 2021-12-01  
Bullerutredning, Ramböll, 2015-11-13  
Åtgärdsplan dagvattenhantering, WSP, 2016-10-12  
Geoteknisk undersökning, Ramböll, 2009-03-16, Reviderad 2016-01-28  
PM Geoteknik, WSP, 2021-08-18  
Lakvattenutredning, WSP, 2017-06-01  
Miljöteknisk markundersökning och översiktlig riskbedömning, Ramböll, 
2015-12-09  
PM Deponigas. WSP, 2021-12-03  
Riskbedömning farligt gods, WSP, 2018-02-09 
Komplettering dagvattenhantering WSP, 2022-04-21 
Miljökonsekvensbeskrivning, WSP, 2021-12-22 


Kommunstyrelsens beslut 
1. Godkänna granskningsutlåtandet 
Kommunstyrelsens förslag till beslut i kommunfullmäktige  
1. Anta detaljplanen. 


 
Deltar inte i beslutet 
Viktor Zakrisson (S), Kent Dahlquist (S), Lars Halvarsson (S), Inga 
Westlund (V) och Jimmy Karlsson (BP) deltar inte i beslutet. 


Beslutet skickas till 
Näringslivsavdelningen, Leksands kommun 
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§ 82 Dnr 2020/912 


Detaljplan för Västra Myran, del av Noret 31:3 


Beskrivning av ärendet 
Detaljplanens huvudsyfte är att möjliggöra byggnation av parhus alternativt 
enbostadshus på område som idag är obebyggt och används som paddock. 
Området är beläget direkt norr om Sturbåtsvägen. 
Planen har varit utsänd för granskning enligt reglerna för utökat förfarande 
(PBL 2010:900 och dess lydelse från den 1 januari 2015) från 5 april till och 
med den 28 april 2022. Under granskningen inkom 6 st enskilda yttranden 
som har sammanställts i ett granskningsyttrande där de inkomna 
synpunkterna besvarats. 
Utskottet för samhällsbyggnad lämnade positivt planbesked för detaljplan 
2020-11-19 § 112. Planen har varit utsänd för samråd enligt reglerna för 
standardförfarande (PBL 2010:900 och dess lydelse från den 1 januari 2015) 
mellan 1 februari och 22 februari 2022. Under samrådet inkom 8 enskilda 
yttranden som har sammanställts i en samrådsredogörelse där kommunen 
också har besvarat inkomna synpunkter. 
I den gällande översiktsplanen, som vann laga kraft 2014, ingår området i 
planeringsområdet för tätorten Leksand. Generellt anges att ”Leksands 
kommun ska bli ett mer hållbart samhälle och bör därför förtätas inom och i 
anslutning till tätorten där det redan finns god tillgång till service, 
infrastruktur och kollektivtrafik”.  
Planområdet omfattas av gällande detaljplan för Myran (Noret 31:3 m.fl.), 
laga kraft 2008-11-28 (L541, 2029-P380). Aktuellt område är inom planen 
utlagd som odling (L) och bostäder (B) på kvartersmark samt som lokalgata 
på allmän plats.  
Under detaljplanearbetet har en bedömning av betydande miljöpåverkan 
gjorts. En kompletterande geoteknisk undersökning ska genomföras av 
exploatör inför bygglovsskedet. Avstämning har skett med Dala Vatten och 
Avfall AB som inte har något krav på ytterligare utredningar. Det har under 
detaljplanearbetet inte framkommit något som påvisar att det inte är lämpligt 
att exploatera området för bostadsbyggnation. 
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Sektorns/avdelningens bedömning 
Plan- och kartavdelningen bedömer att detaljplanen kan godkännas och 
skickas vidare till kommunfullmäktige för antagande. 


Beslutsunderlag 
Utdrag ur sammanträdesprotokoll från samhällsbyggnadsutskottet daterat 
2022-05-25, § 86 
 
Tjänsteutlåtande 
Planbeskrivning 
Plankarta med bestämmelser  
Granskningsutlåtande 
 
Övriga samrådshandlingar 
Undersökning av betydande miljöpåverkan  


Kommunstyrelsens beslut 
1. Anta detaljplanen. 


Beslutet skickas till 
Sökande 
Plan- och kartavdelningen, Leksands kommun 
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§ 83 Dnr 2020/345 


Naturreservat Åkersön 


Beskrivning av ärendet 
Området är tätortsnära beläget intill Åkerö by och Leksands 
folkhögskola. I nära anslutning finns skolor och centrala Leksand. 
Vandringslederna Se människan och Siljansleden går genom området 
och österut ansluter strandpromenaden längs älven mot Övermo. 
Genom området går stigen Se människan som är ett konstprojekt i 
naturmiljö skapad i samarbete med och anpassad för personer med 
funktionsvariation. Området har höga naturvärden och höga sociala 
värden. Skogen utgörs till största delen av fuktig och bördig löv- och 
blandskog med gynnsamma miljöer för växter, vedsvampar, fåglar och 
insekter som annars är ovanliga i omgivningarna. I skogen finns gott 
om grova träd och grov död ved. 
Områdets höga natur- och friluftsvärden motiverar att området skyddas 
mot framförallt avverkning och exploatering. Områdets totalareal är 
7,2 ha. 
  
Områdets betydelse som natur- och friluftsområde har länge varit känt 
för kommunen. En process att bilda naturreservat inleddes i december 
år 2004, processen nådde den gången inte fram till beslut och ärendet 
blev vilande från och med år 2007. År 2011 invigdes kulturstigen Se 
människan i området. 
Processen om reservatsbildning återupptogs år 2020. Området 
värderades under året och ett skifte inköptes i samband med detta. 
Förutom en liten del (0,3 ha) där markägaren valt att skriva 
intrångsavtal ägs marken idag av Leksands kommun. 
  
Under våren 2021 tog kommunen fram ett förslag till beslut och en 
skötselplan för området som skickades på remiss till alla intressenter i 
området. Ärendet är nu klart för beslut.  
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Beslutsunderlag 
Utdrag ur sammanträdesprotokoll från samhällsbyggnadsutskottet daterat 
2022-05-25, § 103. 
Förslag till reservatsbeslut och skötselplan samt beslutskarta. 


Kommunstyrelsens förslag till beslut i kommunfullmäktige  
1. Med stöd av 7 kap 4 § miljöbalken att förklara det område som 


avgränsats på bifogad karta, bilaga 1, som naturreservat.  
2. Fastställa skötselplanen, enligt bilaga 2, med stöd av 3 § förordningen 


om områdesskydd enligt miljöbalken. 
3.  Naturvårdsförvaltare ska vara Leksands kommun. 


Beslutet skickas till 
Strategisk planering 
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§ 84 Dnr 2022/533 


Beslut om upphörande av kommunfullmäktiges beslut - 
regler för privat utbyggnad av VA-ledningar -  Leksand 
Vatten och VA-exploatörer kopplat till upprättande av 
10%-avtal 


Beskrivning av ärendet 
Under årens lopp har ett flertal så kallade 10 %-avtal upprättats mellan 
Leksand Vatten AB och VA-exploatörer i enlighet med beslut fattat i 
Leksands kommuns kommunfullmäktige 1990-11-21, § 102. 
Enligt 10 %-avtalen erlägger VA-exploatören endast 10 % av 
anläggningsavgiften och bygger VA-anläggningen som sedan överlåts till 
Leksand Vatten AB att ansvara för. 
Avtalen har visat sig strida mot gällande skatteregler och därmed krävs en 
omförhandling av befintliga avtal. Av den anledningen arbetar bolaget med 
att omförhandla redan ingångna avtal och bedömer inte att några särskilda 
övergångsbestämmelser behövs för att kommunfullmäktiges beslut ska 
upphöra att gälla, enbart att möjligheten att upprätta nya avtal omöjliggörs så 
snart som möjligt. 
Leksand Vatten AB förordar att kommunfullmäktiges beslut från 1990-11-
21, § 102, ska upphöra att gälla från och med 1 augusti 2022 i syfte att inga 
liknande avtal ska vara möjliga att upprätta med hänvisning till beslutet. 


Beslutsunderlag 
Utdrag ur sammanträdesprotokoll från allmänna utskottet daterat 2022-05-
23, § 65. 
Tjänsteutlåtande, daterat 2022-04-25 
Beslut KF § 102, daterat 1990-11-21 
Tjänsteskrivelse, Leksand Vatten AB, daterad 2022-04-07 
Beslut, styrelsen Leksand Vatten AB § 27, daterat 2022-04-07 


Kommunstyrelsens förslag till beslut i kommunfullmäktige 
1. Att kommunfullmäktiges beslut 21 november 1990 § 102, kopplat till 


10 % - avtal ska upphöra att gälla från och med den 1 augusti 2022. 
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Beslutet skickas till 
Leksand Vatten AB 
Sektorchef, Åke Sjöberg 
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§ 85 Dnr 2016/716 


Upphörande av Leksands kommuns skötsel av 
enskilda vägar 


Beskrivning av ärendet 
Den 29 december 1972 beslutade kommunfullmäktige i Leksands kommun 
att från och med 1973 överta den enskilda väghållningen som tidigare 
ombesörjts av vägföreningar, vägsamfälligheter och byar. Beslutet 
innefattade inte skogsbilvägar, vägar till fritidshus samt underhåll och drift 
av vägbelysning.   
Något formellt övertagande av den enskilda väghållningen har inte skett utan 
med åren har en praxis vuxit fram som i praktiken innebär att kommunen 
skött vägunderhåll såsom snöröjning, grushyvling mm. Detta har kommunen 
ombesörjt för merparten de enskilda vägar där det funnits permanentboende 
inom Leksands kommun.  
I samband med att kommunen övertog skötseln så övertog också kommunen 
föreningarnas statsbidrag. Inga avtal finns som reglerar varken själva 
skötseln eller övertagandet av statsbidraget.  
Om det inte finns något avtal utan enbart ett fullmäktigebeslut om att 
kommunen ska sköta de enskilda vägarna, måste avsikten med kommunens 
beslut tolkas. Finns det inte någon angiven tidslängd för åtagandet i beslutet, 
d.v.s. om det inte kan utläsas i beslutet att åtagandet ska gälla för all framtid, 
bör det tolkas som att åtagandet gäller tills vidare och att det därmed inte 
finns några hinder för kommunen att upphöra med vägskötseln efter en 
skälig uppsägningstid.  
 
I och med att kommunen tog över kostnaden för vägunderhåll av dessa 
enskilda vägar så ökade också krav och önskemål på standard. Under en lång 
följd av år, sedan i början av 80-talet, har diskussionen funnits om 
kommunens ekonomiska möjligheter att via skattemedel finansiera den 
enskilda väghållningen. Kommunen har med de medel som funnits hållit en 
acceptabel standard men förväntningar, krav och önskemål om upprustning 
och förbättringsåtgärder på det enskilda vägnätet innebär stora utmaningar. 
År 2008 genomförde Sweco utredningen Framtida väghållningsansvar i 
Leksand på uppdrag av Leksandsbostäder AB som är ett helägt kommunalt 
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bolag med uppdrag att sköta kommunens vägar. Utredningen föreslog två 
möjliga lösningar på frågan; antingen avsätta dubbelt så mycket medel för en 
fortsatt skötsel av de enskilda vägarna vilket dock inte löser problemet med 
att kommunen inte är ägare av vägarna, eller överlåta ansvaret för 
väghållningen av enskilda vägar till samfällighetsföreningar och samtidigt 
besluta om ett bidragsystem till drift av enskilda vägar. 
Sverige har ett system för väghållning där staten finansierar statliga vägar, 
kommunerna finansierar kommunala gator och samfällighetsföreningar 
(tidigare vägföreningar och vägsamfälligheter) finansierar enskilda vägar, 
ofta med visst stöd från stat och kommun. När detta system bryts uppstår 
vanligtvis problem i någon del. Arbetssättet som Leksands kommun kommit 
att använda gör att driften av vägarna fungerar. Däremot finns det brister när 
det gäller investeringar och det långsiktiga arbetet med upprustning och 
förbättringsåtgärder.  
Med detta som utgångspunkt behövde kommunen ta ställning till om det 
kommunala engagemanget skulle ökas eller förtydliga att vägs ägare 
behövde ta ett större ansvar för den enskilda väghållningen. 
2016-09-19 fattade Kommunfullmäktige beslut om att klargöra och främja 
ägaransvaret för de enskilda vägarna. Detta beslut har sedan följts av ett 
antal ytterligare beslut som innebär att: 
 


• Leksands kommun kommer fortsatt att erbjuda skötsel eller stöd till 
skötsel av enskilda vägar. 


• Det finns ett regelverk som förtydligar och beskriver vad kommunen 
kan bidra med avseende den enskilda väghållningen och 
förutsättningar för att erhålla detta kommunala stöd.  


• För de ägare av enskild väg som önskar kommunal skötsel eller stöd 
till skötsel krävs att avtal om detta tecknas med kommunen.  


• För att kunna teckna ett avtal med kommunen och få ta del av den 
kommunala skötseln eller stöd till skötsel ställer kommunen krav på 
att det finns en väghållningsorganisation vilket innebär att de 
enskilda vägarna ska ingå i en gemensamhetsanläggning som har en 
förvaltning.  


• Leksands kommun kan ge bidrag till de samfällighetsföreningar som 
om- eller nybildas i samband med de förrättningar som Leksands 
kommun har ansökt om hos Lantmäteriet för att återupprätta 
väghållningsorganisationer för enskilda vägar. 


• Det tydligare klargörs att det är vägs ägare som beslutar om och 
ansvarar för investeringar och upprustningar och att det då behövs en 
formell och aktiv väghållningsorganisation för de enskilda vägarna. 
En förrättning och bildande av GA säkerställer fastigheters rätt till 
väg. 
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Det vill säga de ställningstagande och beslut som behövs för att fullfölja den 
genomförandeprocess som beslutades 2016 finns nu på plats: 


 


Sektorns/avdelningens bedömning 
I syfte att återupprätta väghållningsorganisationer för enskilda vägar har 
Leksands kommun ansökt om förrättning hos Lantmäteriet. Förrättningarna 
pågår för närvarande och beräknas av Lantmäteriet vara genomgångna i 
slutet av 2023. Avtal tecknas mellan kommunen och de ägare som önskar 
kommunal skötsel alternativt ekonomiskt bidrag till skötsel. Kommunens 
skötsel på de enskilda vägar där avtal inte tecknats, upphör. Förvaltningen 
bedömer att det behövs en tidpunkt för när den kommunala skötseln av de 
vägar där avtal inte tecknats ska upphöra. För att lämna en skälig tid för 
omställning utifrån upphörande av skötsel, föreslår förvaltningen att datumet 
fastställs till 1 juni 2025 då förrättningarna bedöms vara genomförda i slutet 
av 2023. 
 
Om det inte finns något avtal utan enbart ett fullmäktigebeslut om att 
kommunen ska sköta de enskilda vägarna, måste avsikten med kommunens 
beslut tolkas. Finns det inte någon angiven tidslängd för åtagandet i beslutet, 
d.v.s. om det inte kan utläsas i beslutet att åtagandet ska gälla för all framtid, 
bör det tolkas som att åtagandet gäller tills vidare och att det därmed inte 
finns några hinder för kommunen att upphöra med vägskötseln efter en 
skälig uppsägningstid.  
 
Som en följd av att kommunens skötsel av de enskilda vägar där avtal inte 
tecknats föreslås att upphöra från och med 1 juni 2025, upphör 
Kommunfullmäktiges beslut den 29 december 1972 att från och med 1973 
överta den enskilda väghållningen som tidigare ombesörjts av vägföreningar, 
vägsamfälligheter och byar att gälla vid samma tidpunkt.  
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Beslutsunderlag 
Tjänsteutlåtande daterat 2022-06-03 
 
Sektorns förslag till beslut 
1. Kommunens skötsel på enskilda vägar upphör 1 juni 2025 i de fall där 
inget avtal om skötsel eller stöd till skötsel tecknats mellan vägs ägare och 
Leksands kommun. 
2. Kommunfullmäktiges beslut § 107 från 29 december 1972 upphör att gälla 
från och med 1 juni 2025.  
 
Yrkanden 
Inga Westlund (V) yrkar avslag till förslaget.  
 
Viktor Zakrisson (S) och Sebastian Larsson (M) yrkar bifall till förslaget.  
 
Propositionsordning 
Ordförande ställer Inga Vestlunds (V) yrkande om avslag mot Viktor 
Zakrissons (S) och Sebastian Larssons (M) yrkande om bifall och finner att 
kommunstyrelsen beslutar i enlighet med Viktor Zakrissons (S) och 
Sebastian Larssons (M) yrkande. 


Kommunstyrelsens förslag till beslut i kommunfullmäktige 
1. Kommunens skötsel av enskilda vägar upphör 1 juni 2025 i de fall där 


inget avtal om skötsel eller stöd till skötsel tecknats mellan 
väghållningsorganisation och kommunen. 


2. Kommunfullmäktiges beslut §107 från 29 december 1972 upphör att 
gälla 1 juni 2025. 
 


Deltar inte i beslutet  
Jimmy Karlsson (BP) deltar inte i beslutet. 
 
Reservation 
Inga Westlund (V) reserverar sig mot beslutet. 


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


Ekonomiskt stöd för ny- och ombildande av 
samfällighetsförening 


Beskrivning av ärendet 
Arbetet med att få till stånd en aktiv väghållningsorganisation för de enskilda 
vägar där kommunen idag bidrar med skötsel går vidare. Syftet med projekt 
”våra vägar i Leksand” är bland annat att förtydliga och reglera kommunens 
åtagande. Men även att få en aktiv motpart i form av en 
samfällighetsförening som har det formella ansvaret för de enskilda vägar 
där fastighetsägarna önskar ett fortsatt kommunalt stöd i form av skötsel 
eller bidrag.  
 


 
 
Som en del i denna genomförandeprocess av kommunfullmäktiges beslut § 
83 2016-09-19 rörande enskilda vägar har tidigare beslutats om att: 


• Ansöka om lantmäteriförrättningar (se KS beslut § 177 2017-12-11) 
för att bilda gemensamhetsanläggningar för enskilda vägar inom byar 
och områden där Leksands kommun i dag bidrar med skötsel av 
enskilda vägar. 
 


I nuläget pågår arbete med att genomföra lantmäteriförrättningar för att bilda 
gemensamhetsanläggningar och samfällighetsföreningar. Under pågående 
pandemi har Lantmäteriet inte kunna genomföra tänkta möten och 
sammanträden vilket under ett par år stoppat upp denna process. Nu har 
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Lantmäteriet kunnat återuppta detta arbete och hålla nödvändiga möten och 
sammanträden. Nu har lantmäteriet även fått en klarare uppskattning av hur 
många nya gemensamhetsanläggningar som kan behöva bildas. Det handlar 
uppskattningsvis om ca 40 st. 
 
I kommunfullmäktiges beslut § 83 2016-09-19 rörande enskilda vägar i 
föreslås att: 


• Kommunen bidrar till kostnader då väghållningsorganisationer 
återupprättas genom att nya gemensamsamhetsanläggningar bildas 
och samfällighetsföreningar ny- eller ombildas vid en 
lantmäteriförrättning. 


Med detta som grund har även beslutats om att: 
• Ge bidrag till förrättningskostnaden (se KS beslut § 70 2017-05-22) 


o Detta beslut har upphävts genom dom i Kammarrätten. 
• Ge bidrag till förrättningskostnaden (se KS beslut § 7 2021-02-15) 


motsvarande 10 kr/m väg 
o  Detta beslut är överklagat och föremål för rättslig prövning. 


 
Då kommunens tidigare beslut om att ge bidrag har överklagats och inte 
vunnit laga kraft har inga bidrag i enlighet med fattade beslut kunnat ges. 
 
När Lantmäteriet har bildat en gemensamhetsanläggning blir nästa steg att 
hålla sammanträde för att bilda en samfällighetsförening som förvaltar denna 
gemensamhetsanläggning. I samband med det uppstår initiala kostnader för 
en nybildad förening.  
 
För att underlätta denna uppstartsfas och stödja målet att få till stånd aktiva 
väghållningsorganisationer föreslås ytterligare ett kommunalt bidrag. Då 
kommunen i samband med kommunfullmäktiges beslut § 83 2016-09-19 
påkallat behovet att det ska finnas en aktiv väghållningsorganisation i form 
av en samfällighetsförening är det skäligt och rimligt att kommunen står för 
vissa initiala kostnader som uppstår i samband med att nya föreningar bildas. 
Detta bidrag föreslås bli lika stort för alla nybildade samfällighetsföreningar 
och gemensamhetsanläggningar oaktat väglängd, antal fastigheter etc.  
 
Lantmäteriets uppskattar att det utifrån kommunens ansökan kommer att 
nybildas ca 40 nya gemensamhetsanläggningar samt ett motsvarande antal 
nya samfällighetsföreningar. I vissa fall kan byar/områden där det bildats 
nya gemensamhetsanläggningar med fördel komma överens om en 
gemensam förvaltning i en och samma samfällighetsförening. Inom 
kommunen finns sedan långt tid flera goda exempel hur en 
samfällighetsförening kan förvalta att flertal gemensamhetsanläggningar, tex 
Åls vägars SFF, Siljansvägens VSF, Leksand Floda VSV.  
 


29







SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 
3(4) 


Sammanträdesdatum 
2022-06-14 


 
  


Kommunstyrelsen   
 


 
 Utdrag bestyrks 
  


 


Förslag till modell för detta bidrag presenteras mer ingående nedan. 
Sammanfattningsvis föreslås bidraget utformas så att en nybildad 
samfällighetsförening som förvaltar en nybildad gemensamhetsanläggning 
kan erhålla ett bidrag motsvarande 80 tkr, förvaltas ytterligare nybildade 
gemensamhetsanläggning ökas bidraget med 40 tkr per 
gemensamhetsanläggning.   
 
Sektorns förslag till beslut 
 
1. Kommunen ger bidrag upp till 40.000 kr per nybildad  
    samfällighetsförening samt upp till 40.000 kr per  
    gemensamhetsanläggning som den förvaltar i enlighet med ovan  
    föreslagna bidragsmodell för de förrättningar som kommunen har ansökt  
    om hos Lantmäteriet. 
 
2. Tillskjuta medel till innevarande och nästkommande års budget för dessa  
    bidrag. 


Beslutsunderlag 
Tjänsteutlåtande, daterat 2022-06-03 
 
Yrkanden 
Inga Westlund (V) yrkar avslag till förslaget. Viktor Zakrisson (S) och 
Sebastian Larsson (M) yrkar bifall till förslaget.  
 
Propositionsordning 
Ordförande ställer Inga Vestlunds (V) yrkande om avslag mot Viktor 
Zakrissons (S) och Sebastian Larssons (M) yrkande om bifall och finner att 
kommunstyrelsen beslutar i enlighet med Viktor Zakrissons (S) och 
Sebastian Larssons (M) yrkande. 


 
Kommunstyrelsens förslag till beslut i kommunfullmäktige  
1. Kommunen ger bidrag upp till 40.000 kr per nybildad 


samfällighetsförening samt upp till 40.000 kr per 
gemensamhetsanläggning som den förvaltar i enlighet med ovan 
föreslagna bidragsmodell för de förrättningar som kommunen har ansökt 
om hos Lantmäteriet 
 


2. Tillskjuta medel till innevarande och nästkommande års budget för dessa 
bidrag. 
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Deltar inte i beslutet 
Jimmy Karlsson (BP) deltar inte i beslutet. 


Reservation 
Inga Westlund (V) reserverar sig mot beslutet. 


Beslutet skickas till 
Trafikenheten 
Samhällsbyggnadschef Åke Sjöberg 
Ekonomiavdelningen 
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§ 87 Dnr 2016/716 


Ekonomiskt stöd för förbättrings- och 
upprustningsåtgärder av enskild väg (kommunalt 
upprustningsbidrag) 


Beskrivning av ärendet 
Från fastighetsägare längs enskilda vägar finns ofta önskemål om åtgärder 
för att förbättra vägens standard. För de enskilda vägar som har statligt 
driftbidrag finns möjlighet att söka statligt bidrag till vissa 
underhållsåtgärder.  
 
Nu föreslås ett kommunalt bidrag för vägförbättringar. Det kan till exempel 
vara vägförstärkningar, trumbyten, beläggningsarbeten, ombyggnation, 
brounderhåll mm. Bidraget föreslås kunna utgå med upp till 50 % av 
kostnaden. 
 
Bidrag ges i mån av medel. Bidragets storlek liksom prioritering görs utifrån 
kommunens bedömning av de inkomna ansökningarna.  


Beslutsunderlag 
Tjänsteutlåtande, daterat 2022-06-03. 
Yrkanden 
Inga Westlund (V) yrkar avslag till förslaget. Viktor Zakrisson (S) och 
Sebastian Larsson (M) yrkar bifall. Jimmy Karlsson (BP) deltar inte i 
beslutet. 


 Sektorns förslag till beslut 
1. Införa ett upprustningsbidrag på 1 mkr årligen för enskilda vägar till dess 


annat beslut eventuellt fattas i samband med budget.  
2. Uppdra till förvaltningen att ta fram ett förslag på bidragsmodell. 
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Yrkanden 
Inga Westlund (V) yrkar avslag till förslaget. Viktor Zakrisson (S) och 
Sebastian Larsson (M) yrkar bifall till förslaget.  
 
Propositionsordning 
Ordförande ställer Inga Vestlunds (V) yrkande om avslag mot Viktor 
Zakrissons (S) och Sebastian Larssons (M) yrkande om bifall och finner att 
kommunstyrelsen beslutar i enlighet med Viktor Zakrissons (S) och 
Sebastian Larssons (M) yrkande. 


Kommunstyrelsens förslag till beslut i kommunfullmäktige 
1. Införa ett upprustningsbidrag på 1 mkr årligen för enskilda vägar till dess 
annat beslut eventuellt fattas i samband med budget.  
2. Uppdra till förvaltningen att ta fram ett förslag på bidragsmodell. 


Deltar inte i beslutet 
Jimmy Karlsson (BP) deltar inte i beslutet. 


Reservation 
Inga Westlund (V) reserverar sig mot beslutet. 


Beslutet skickas till 
Trafikenheten 
Samhällsbyggnadschef Åke Sjöberg 
Ekonomiavdelningen 
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§ 88 Dnr 2021/1468 


Svar på motion - Vänsterpartiets motion om enskilda 
vägar 


Beskrivning av ärendet 
Vänsterpartiet har lämnat in en motion till kommunfullmäktige med förslag 
om att Leksands kommun:  


• gör en paus av överlämnandet av de enskilda vägarna.  
• utreder vad det kommer att kosta kommunen och vägföreningarna att 


låta vägföreningarna ombesörja/handha skötseln.  
• utreder vad det kommer att kosta kommunen, om skattekollektivet 


skall stå för investeringar samt skötsel av vägarna.  
• ställer alternativet, att kommunen övertar och fortsätter ta ansvar för 


vägarnas skötsel och investeringsbehov, efter en redovisad utredning 
i kommunfullmäktige, mot den ordning som nu är gällande. 


Motionen inlämnades av Markus Kummu (V) och anmäldes på 
kommunfullmäktiges sammanträde den 29:e november 2021, § 86.  


Beslutsunderlag 
Motion daterad 2021-11-26 
Utdrag ur kommunstyrelsens sammanträdesprotokoll, 2021-11-29, § 86 
Motionssvar daterat 2022-06-03 


Sektorns bedömning 
Kommunfullmäktige i Leksand har de senaste åren fattat flera beslut som 
syftat till att förtydliga ägandet och ansvaret för de enskilda vägarna i 
Leksands kommun. Besluten innebär bl.a. att kommunen även 
fortsättningsvis kommer att erbjuda skötsel av de enskilda vägarna eller ge 
ekonomiskt bidrag till skötseln, trots att det inte är en laglig skyldighet för 
kommunen att göra det.  
 
De enskilda vägarna erbjuds att få ta del av fortsatt kommunal skötsel om de 
har gemensamhetsanläggningar som förvaltas av samfällighetsföreningar och 
att vägarna på sikt håller en standard som överensstämmer med det 
kommunala regelverket. Dessa krav syftar bl.a. till att få en långsiktigt 
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hållbar motpart som med fullt lagstöd kan ta ansvaret för vägarna på ett 
ändamålsenligt och rättssäkert sätt, utöver det som den kommunala skötseln 
fortsatt bidrar med. Beslut om ytterligare bidrag till kostnader för bildande 
av gemensamhetsanläggningar och samfällighetsföreningar har även fattats.  
 
På grund av långa handläggningstider hos framför allt de statliga 
myndigheterna Domstolsverket och Lantmäteriet så har denna process dragit 
ut på tiden. Behovet av genomförandet av besluten har dock inte minskat. 
Tvärtom så har behoven av det kommunala ansvaret inom vård, skola och 
omsorg ökat under åren och kommer även framgent att kräva allt mer av 
våra gemensamma resurser. Att i det läget ytterligare frivilligt utöka det 
kommunala engagemanget i de privata enskilda vägarna finns det i nuläget 
inte en majoritet för i kommunfullmäktige. Majoriteten ser istället fördelar 
med att alla fastigheter, även fritidshus och fastigheter ägda av företag, 
omfattas av ansvaret för den infrastruktur som de enskilda vägarna är, i 
likhet med andra samhällsviktiga system som elnät, fibernät, vatten/avlopp 
och avfall. I alla dessa exempel är det fastighetens ägare som betalar via en 
taxa och inte att enbart de personer som är folkbokförda i kommunen som 
betalar via skattsedeln. Att ha som princip att det skattekollektivet skulle 
överta kostnadsansvaret från det betydligt större och bredare taxekollektivet 
är svårt att se vinsten med för kommunens invånare.  
 
Det är dock viktigt att från kommunens sida förklara och förtydliga den 
pågående processen och lika viktigt är det med en bra dialog med berörda 
fastighetsägare. Men bedömningen är att detta inte gynnas av att ärendet 
pausas, utan istället genom att ärendet prioriteras ytterligare för att skapa 
både bättre förståelse och möjligheter för dess genomförande. 
 
De utredningar Vänsterpartiet föreslår är delvis redan besvarade i tidigare 
utredningar, tjänsteutlåtanden och andra dokument. I övrigt är 
utredningsförslagen omfattande och svårgenomförda, i praktiken innebär de 
att kommunen ska utreda och förutspå hur det stora antal fastigheter som har 
del i de 33 mil enskild väg som berörs kommer att agera under en mycket 
lång tid framöver. 
 
Det som däremot är klarlagt är att de enskilda vägarna över tid är i behov av 
mer medel än vad som i nuläget är rimligt att avsätta i kommunens budget. 
 
För de som är skrivna i kommunen och äger en fastighet med del i enskild 
väg så kommer de nu fattade besluten innebära att de betalar för skötseln via 
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skattsedeln och för investeringarna via en avgift som fastställs av respektive 
väghållningsorganisation. De som inte är skrivna i kommunen och äger 
fastighet med del i enskild väg betalar inte för skötseln, men däremot är de 
med och betalar för investeringarna vilket inte varit fallet tidigare.  
Med motionärens inriktning innebär det att de som bor och betalar skatt i 
kommunen ska stå för hela summan. De tusentals fastighetsägare som inte är 
skrivna i kommunen men som i stor utsträckning nyttjar vägnätet blir då inte 
med och finansierar de enskilda vägarna överhuvudtaget. 
 
Mot bakgrund av detta föreslås att motionen avslås.  


 


Yrkanden 
Inga Westlund (V) yrkar bifall till motionen. Sebastian Larsson (M) och 
Viktor Zakrisson (S) yrkar avslag till motionen. 
 
Propositionsordning 
Ordförande ställer Inga Westlunds (V) yrkande om bifall mot Sebastian 
Larssons (M) och Viktor Zakrissons (S) yrkande om avslag och finner att 
kommunstyrelsen beslutar om avslag till motionen. 


Kommunstyrelsens förslag till beslut i kommunfullmäktige 
1. Avslå motionen. 


Beslutet skickas till 
Vänsterpartiet 
Caroline Smitmanis Smids 
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§ 89 Dnr 2016/716 


Information: De enskilda vägarna i Leksands kommun 


Beskrivning av ärendet 
Kommundirektör Caroline Smitmanis Smids informerar om nuläget gällande 
förrättningar och möten kopplade till de enskilda vägarna. 


Kommunstyrelsens beslut 
1. Lägga informationen till handlingarna. 


Beslutet skickas till 
Kommundirektör Caroline Smitmanis Smids 
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§ 90 Dnr 2022/537 


Arbetsmiljöpolicy 


Beskrivning av ärendet 
Syftet med en arbetsmiljöpolicy är att vara vägledande för beslut och 
styrning inom arbetsmiljöområdet. Den ska beskriva hur arbetsförhållandena 
ska vara för att förebygga sjukdom och olycksfall i arbetet och skapa en 
tillfredsställande arbetsmiljö samt vara så konkret att den går att följa upp 
över tid. 
En del i arbetsmiljöarbetet är att enligt lag ha kända och dokumenterade mål 
för den organisatoriska och sociala arbetsmiljön (OSA). Målen ska syfta till 
att främja hälsa och öka organisationens förmåga att motverka ohälsa. 
Medarbetare och skyddsombud ska ges möjlighet att medverka i arbetet med 
att ta fram målen.  
Målen ska dokumenteras skriftligt och de ska göras kända för medarbetarna. 
Genom att ha mål för OSA i arbetsmiljöpolicyn påvisas vikten av dem. 
En arbetsmiljöpolicy, inklusive mål för OSA, bidrar till att skapa en god 
arbetsmiljö genom att tydliggöra hur god hälsa ska främjas, ohälsa 
förebyggas samt hur ett aktivt och långsiktigt systematiskt arbetsmiljöarbete 
ska bedrivas. 


Sektorns/avdelningens bedömning 
Som arbetsgivare har Leksands kommun ansvar att sörja för en god 
arbetsmiljö där ingen arbetstagare skadas eller blir sjuk av arbetet. 
HR-avdelningen bedömer att förslag till arbetsmiljöpolicy med mål för OSA 
tillgodoser detta genom att den beskriver hur en god arbetsmiljö ska uppnås i 
enlighet med gällande lagar och föreskrifter inom arbetsmiljöområdet. 


Beslutsunderlag 
Utdrag ur sammanträdesprotokoll från allmänna utskottet, daterat 2022-05-
23, § 62 
Tjänsteutlåtande, daterat 2022-05-13 
Förslag till arbetsmiljöpolicy, daterat 2022-05-13 
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Kommunstyrelsens förslag till beslut i kommunfullmäktige 
1. Anta arbetsmiljöpolicy och mål för organisatorisk och social arbetsmiljö 


i enlighet med förslaget. 


Beslutet skickas till 
Tf HR-chef Anna Målargården 
Personal- och Säkerhetsskyddschef Hanna Trädgårdh Oscarsson 
Kommundirektör Caroline Smitmanis Smids 
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§ 91 Dnr 2022/318 


Inriktningsbeslut vad gäller kommunens service och 
tillgänglighet 


Beskrivning av ärendet 


Förvaltningen har fått i uppdrag att se över service och tillgänglighet i syfte 
att eftersträva att öppettider och service i möjligaste mån anpassas till 
medborgarnas behov och önskemål.  


Sektorns/avdelningens bedömning 
Förvaltningens bedömning 
Det är viktigt att kommunens samlade resurser används effektivt och med 
utgångspunkt från medborgarnas behov. En inventering av öppettider har 
därför påbörjats inom de verksamheter som i huvudsak har medborgare och 
allmänhet som målgrupp. Interna helpdesk eller olika interna service-
funktioner omfattas inte av detta uppdrag utan hanteras i särskild ordning.  
Förvaltningen har för avsikt att göra en översiktlig intressentanalys och 
bedöma både behov och förutsättningar av förändrade öppettider eller utökad 
digital service genom möjlighet till exempelvis digital mötesbokning eller 
självservice. De verksamheter som i första hand berörs är kundtjänst, kultur, 
fritid, socialkontoret samt myndighetsavdelningen inom samhällsutveckling. 
Även service och öppettider på kommunens återvinningscentral under 
Leksand Vattens ansvarsområde ska ingå i uppdraget. Andra verksamheter 
kan tillkomma under arbetets gång.   
Uppdraget ska redovisas under hösten 2022.  
Ekonomiska konsekvenser  
Utgångspunkten är att ändrade öppettider eller förändrad service ska 
hanteras inom ram genom omprioritering. Men kan inte förslaget 
genomföras utan utökade resurser ska förslaget innehålla en bedömning av 
ökade kostnader.  


Beslutsunderlag 
Utdrag ur allmänna utskottets sammanträdesprotokoll, daterat 2022-05-23, § 
66. 
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Tjänsteutlåtande, daterat 2022-05-09. 


Kommunstyrelsens beslut 
1. Ge förvaltningen i uppdrag att se över kommunens öppettider och service 


och återrapportera förslagen under hösten 2022. 


Beslutet skickas till 
Kundtjänstchef Kent Byman 
Socialchef Ulrika Gärdsback 
Sektorchef Verksamhetsstöd Maria Bond 
Sektorchef Samhällsutveckling Åke Sjöholm 
Utbildningschef Carin Fredlin 
Kommundirektör Caroline Smitmanis Smids 
Ekonomichef Ann-Charlotte Zackrisson 
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§ 92 Dnr 2022/613 


Medfinansiering av en verksamhetsledare Siljan 
Geopark 


Beskrivning av ärendet 
År 2019 beslutade Sveriges geologiska undersökning (SGU) att utse Siljan 
Geopark till Sveriges första nationella geopark, utifrån den s.k. 
Siljansringens unika geologi och goda möjligheter att stärka besöksnäringen, 
skapa förutsättningar för det lokala näringslivet och skapa förståelse för 
geologi och hur dessa förutsättningar påverkar samhällets utveckling. 
Siljan Geopark drivs i ett samarbete mellan siljanskommunerna Leksand, 
Mora, Orsa och Rättvik, Länsstyrelsen Dalarna och det regionala 
destinationsbolaget Visit Dalarna. Ett särskilt Geoparksråd har utsetts, 
bestående av kommunstyrelsens ordförande från respektive kommun, VD för 
besöksnäringsbolaget Visit Dalarna samt Landshövdingen och rådet har 
beslutat om en ny organisation för parken. 
Inom ramen för denna organisation ska en funktion som verksamhetsledare 
skapas med ansvar för utveckling av Siljan Geopark. En viktig uppgift är att 
samordna arbetet med samarbetsparterna. Kostnaden bedöms bli 150 000 
kronor per part och år till dess att annan överenskommelse träffas. Innan  
rekrytering påbörjas behöver respektive part fatta beslut om medfinansiering 
enligt förslaget.   
 


Sektorns/avdelningens bedömning 
Siljan geopark har stora förutsättningar att utvecklas till ett attraktivt och 
unikt besöksmål på grund av dess unika geologi. Geoparkens olika 
beståndsdelar bygger på besökspunkter som redan har en organisatorisk 
hemvist och förvaltning. Däremot saknas organisation för samordning, 
kommunikation och utveckling vilket har haft som resultat att målbilden om 
en välbesökt geologisk park är svår att uppfylla. Förvaltningens bedömning 
är det är nödvändigt med en verksamhetsledare som har i uppdrag att 
samordna de samverkande kommunerna och Länsstyrelsen och utveckla en 
verksamhet. 
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Beslutsunderlag 
Utdrag ur allmänna utskottets sammanträdesprotokoll, daterat 2022-05-23,  
§ 71 
Tjänsteutlåtande daterat 2022-05-20. 


Kommunstyrelsens förslag till beslut i kommunfullmäktige 
1. Leksands kommun medfinansierar den av geoparksrådet föreslagna 


organisationen, vilken innebär att inrätta en tjänst som verksamhetsledare 
för Siljans Geopark, med 150 000 kronor per år till dess annan 
överenskommelse träffas. 


2. Beslutet gäller under förutsättning att respektive ingående part fattar 
likalydande beslut.  


Beslutet skickas till 
Mora kommun 
Orsa kommun 
Rättviks kommun 
Länsstyrelsen Dalarna 
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§ 93 Dnr 2022/391 


Önskemål om byggnation av pumptrack-bana i 
Leksand 


Beskrivning av ärendet 
Leksands stigcyklister har skickat in ett önskemål om att uppföra en 
pumptrack-bana i Leksand. En pumptrack-bana är en asfalterad kurvig bana 
med kullar och dalar, lämpad för cykling som passar för alla åldrar och 
storlekar på cyklar, bilaga 1. Med en pumpande rörelse när man cyklar tar 
man sig fram i banan. 
En pumptrack-bana är en spontanidrottsplats som kommer att vara gratis att 
nyttja och som är öppen för alla. I likhet med befintlig skatepark är 
anläggningen väldigt lättskött.  
Leksands stigcyklister har en önskad placering på ytan nedanför skateparken, 
bilaga 2. Detta för att kunna samla spontanidrottande på samma ställe samt 
att pumptrack och skate lockar i stort samma målgrupp. Önskemålet om 
storlek på anläggningsytan är 1700 m2, detta för att få en så attraktiv 
anläggning som möjligt. På ytan nedanför skateparken måste marklov och 
strandskyddsdispens sökas hos länsstyrelsen.  


Sektorns/avdelningens bedömning 
Fritidsavdelningen bedömer att en pumptrack-bana är ett bra tillskott för 
idrottsområdet och att fler får chansen att utöva fysisk rörelse spontant. Det 
främjar rörelse och spontanidrott för alla åldrar. Vidare skulle en pumptrack-
bana lyfta attraktionsvärdet för hela området. 
Placeringen nedanför skateparken är lämplig då man skulle kunna samla 
spontanidrott på ett och samma ställe. Placeringen skulle underlätta skötseln 
av anläggningen då personal kan se över både skatepark och pumptrack-bana 
samtidigt. Själva skötseln av anläggningen är likt skateparken minimal. Det 
handlar om städning, sopa löv och annat som stör utövningen. Även 
tillkommande elinstallation till belysning och kostnaden för elförbrukning 
gynnas av läget.  
Projekteringstiden för anläggningen beräknas enligt förslaget till 12 månader 
från beslut till invigning. Då ingår ansökan från allmänna arvsfonden, 
ansökan om medfinansiering från privata företag samt ansökan för marklov 
och strandskyddsdispens. Efter att dessa ansökningar är ordnade kan 
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projekteringen starta igång. Fritidsavdelningen bedömer att 
projekteringstiden blir längre än 12 månader, framför allt med anledning av 
att ansökan om strandskyddsdispens, som brukar ta lång tid, ska sökas och 
godkännas. För att påbörja processen med ansökning av medel, marklov och 
strandskyddsdispens behöver Leksands stigcyklister en beslutad anvisad 
plats för anläggningens uppförande.  


Beslutsunderlag 
Utdrag ur allmänna utskottets sammanträdesprotokoll, daterat 2022-05-23,  
§ 63 
Tjänsteutlåtande daterat 2022-05-12 
Förslag till byggnation av pumptrack i Leksand 
Bilaga 1 
Bilaga 2 


Kommunstyrelsens beslut 
1. Anta förslaget av byggnation av pumptrack-bana vid Siljansvallen och 


för ändamålet anvisa ytan nedanför skateparken enligt bilaga 2.   


Beslutet skickas till 
Torkel Holst, fritidschef 
Leksands stigcyklister  
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§ 94 Dnr 2022/457 


Ny brygga till Sjöräddningssällskapet 


Beskrivning av ärendet 
Sjöräddningssällskapet RS Siljan/Runn ansöker om ekonomiskt bidrag för 
att bygga en mer anpassad brygga vid räddningsstationen vid Övermo. 
Sjöräddningssällskapet är en ideell organisation som är kopplad till SOS-
alarm, de avlastar således räddningstjänstens uppdrag på Siljan. De är helt 
beroende av medlemskap, gåvor, testamenten och donationer. 
Sjöräddningssällskapet låter meddela att offerten på bryggan uppgår till 
180 000 kr men då tillkommer en låsbar gallergrind för att skydda från 
stölder och objudna besök. 
De har varit i kontakt med Leksands Sparbank som inte var helt avvisande 
men ser gärna att de kan visa upp ett delat engagemang, då gärna med 
Leksands kommun. 


Sektorns/avdelningens bedömning 
Sektorn för samhällsutveckling ser positivt på ansökan då räddningsbryggan 
innebär ökad trygghet och säkerhet för de som vistas på Siljan.  
Sektorns bedömning är att bryggan ska medfinansieras i samma 
storleksordning som övriga medfinansiärer, dock högst 100 000 kr.  


Beslutsunderlag 
Utdrag ur sammanträdesprotokoll från allmänna utskottet,  
daterat 2022-05-23, § 64 
Tjänsteutlåtande daterat 2022-04-21 
Skrivelse från Sjöräddningssällskapet daterad 2022-03-27 


Kommunstyrelsens beslut 
1. Medfinansiera räddningsbryggan vid räddningsstationen i Övermo i 


samma storleksordning som övriga medfinansiärer, dock högst 100 000 
kr. 


Beslutet skickas till 
Kommunstyrelsens ordförande, Ulrika Liljeberg 
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Ordförande i samhällsbyggnadsutskottet, Sebastian Larsson 
Kommundirektör, Caroline Smitmanis Smids 
Sektorn för samhällsutveckling, Åke Sjöberg 
Ekonomichef, Ann-Charlotte Zackrisson 
Sjöräddningssällskapet, Lars Eg Andersson 
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§ 95 Dnr 2022/541 


Patientavgift för Hjälpmedelsnämnden i Dalarna 


Beskrivning av ärendet 
Inom hjälpmedelsområdet i Sverige har genom årens lopp ett ökat ansvar för 
kostnader lagts på hjälpmedelsanvändaren. 2016 genomförde Socialstyrelsen 
en kartläggning av regelverk, avgifter för samt förskrivning av hjälpmedel i 
landet. Socialstyrelsen konstaterar att det finns stora skillnader både inom 
och mellan regioner och kommuner när det gäller avgifter inom 
hjälpmedelsområdet. Avgifterna är kopplade till specifika hjälpmedel men 
varierar också mellan de olika hjälpmedelsområdena. I Dalarna får 
hjälpmedelsanvändare betala olika former av avgifter för lån av det behövda 
hjälpmedlet. Det gäller oavsett om förskrivaren finns inom regionens eller 
kommunernas hälso- och sjukvård. I dag ingår enbart besöksavgiften i ett 
högkostnadsskydd. Patientavgiften för hjälpmedel är av engångskaraktär, 
som gäller de flesta hjälpmedelsgrupper, eller av hyreskaraktär. 
Förbrukningsmaterial till de olika hjälpmedlen bekostas i regel av 
hjälpmedelsanvändaren medan tillbehör som är avgörande för optimal 
funktion ingår i patientavgiften. Hjälpmedel för helt eget ansvar benämns 
egenansvarsprodukter som hjälpmedelsanvändaren köper själv antingen i 
hjälpmedelsbutiker eller vid förskrivande enhet. Prissättningen är enhetlig i 
länet och ansvaret har Hjälpmedelsnämnden, både vad gäller sortiment och 
prissättning. Besök är kostnadsfria för barn och unga under 20 år samt de 
över 85 år. De allra flesta hjälpmedel är kostnadsfria för barn och unga under 
20 år.  
På uppdrag av Hjälpmedelsnämnden Dalarna, utifrån regionplanen 2020- 
2022, har Dalarnas Hjälpmedelscenter genomfört en översyn av 
patientavgifter för hjälpmedel i länet. Översynen gäller de hjälpmedel som 
hanteras inom förvaltningarna Hjälpmedel Dalarna och Hörsel och Syn 
Region Dalarna. Ett särskilt uppdrag i översynen var att utreda 
högkostnadsskydd för hjälpmedel. Översynen pågick från 1 januari 2020 till 
11 mars 2021 då den slutrapporterades för Hjälpmedelsnämnden.  
Slutresultatet av översynen är en analys och konsekvensbeskrivning av tre 
möjliga spår för patientavgifter för hjälpmedel; samma avgift för de 
hjälpmedel som omfattas i översynen, högkostnadsskydd och abonnemang. 
Ansatsen för översynen var att de tre spåren innefattade samtliga definierade 
hjälpmedelsgrupper samt att avgiftssystemet var detsamma oavsett om 
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förskrivningen skedde inom kommun eller region. Vid slutrapporteringen för 
Hjälpmedelsnämnden den 11 mars 2021 beslutade nämnden att utifrån 
resultatet av översynen ge Dalarnas Hjälpmedelscenter fortsatt uppdrag att 
utreda de olika avgiftsalternativen i mer avgränsade varianter än utifrån 
tidigare ansats som beskrivs ovan. Det utifrån vidare uppdrag utarbetade 
förslaget presenterades för Hjälpmedelsnämnden den 30/9 2021 som 
godkände förslaget för remissgång. 
Hjälpmedelsnämnden Dalarna rekommenderar Region Dalarna och 
Dalarnas kommuner att besluta om gemensamma hjälpmedelsavgifter 
enligt följande 
1. Samma avgift på 250 kr per personligt förskrivet hjälpmedel samt 
införande av gemensamt högkostnadsskydd för Region Dalarna och 
Dalarnas kommuner med ett kostnadstak på 1 150 kr per 
tolvmånadersperiod, enligt bilaga b) Rekommendation för 
patientavgifter för hjälpmedel i Dalarna. 
2. Den nya avgiftsnivån och högkostnadsskydd träder i kraft 2023-01- 
01. 


Sektorns/avdelningens bedömning 
Sektorns bedömning av att patientavgifter för hjälpmedel i Dalarna är satta 
utifrån hållbarhetsperspektiven social, miljö och ekonomi. Att 
patientavgifterna för hjälpmedel är jämlika och kostnadsnyttan effektiv för 
individ och samhälle. Sektorn står bakom förslaget till jämlik patientavgift 
för hjälpmedel. 


Beslutsunderlag 
Utdrag ur sammanträdesprotokoll från sociala utskottet, daterat 2022-05-10, 
§ 23 
Följebrev patientavgift för hjälpmedel, daterat 2022-04-21 
Tjänsteutlåtande, daterat 2022-04-29 


Kommunstyrelsens förslag till beslut i kommunfullmäktige 
1. Avgift på 250 kr per personligt förskrivet hjälpmedel fastställs.  
2. Gemensamt högkostnadsskydd för Region Dalarna och Dalarnas 


kommuner införs och ska räknas fram på samma sätt som för hälso- 
och sjukvården enligt Hälso- och sjukvårdslagen 17 kap. 6 §.  


3. Den nya avgiftsnivån och högkostnadsskydd träder i kraft 2023-01-
01. 


49







SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 
3(3) 


Sammanträdesdatum 
2022-06-14 


 
  


Kommunstyrelsen   
 


 
 Utdrag bestyrks 
  


 


 


Beslutet skickas till 
Hjälpmedelsnämnden Dalarna 
Sektorschef social sektor, Ulrika Gärdsback 
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§ 96 Dnr 2022/557 


Länsgemensam strategi med målbild och färdplan för 
God och Nära vård i Dalarna 2022-2030 


Beskrivning av ärendet 
Det pågår en stor omställning av svensk hälso- och sjukvård. Hälso- och 
sjukvården ska vara effektiv och av hög kvalitet samt stärka hälsan och möta 
vår demografiska utveckling och invånarnas behov. För att fortsätta göra 
detta på ett bättre sätt krävs en omfattande omställning och en 
resursförskjutning i hela vårdkedjan mot en God och nära vård. Svensk 
hälso- och sjukvård ska vara likvärdig, personcentrerad och tillhandahållas 
på lika villkor till hela befolkningen. En länsgemensam strategi är framtagen 
i bred samverkan mellan Region Dalarna och Dalarnas 15 kommuner. 
Strategin innehåller målbild, delmål och färdplan och utgör ett styrdokument 
för att stödja samverkan på den lokala och regionala nivån i omställningen 
till en god och nära vård i Dalarna. Strategin utgör en grund för det lokala 
arbetet med framtagande av lokala planer för god och nära vård. Strategins 
giltighetstid löper 2022-07-01 till och med 2030-01-01. Arbetet med 
strategin har letts av en styrgrupp bestående av chefsrepresentanter från 
regionens och kommunernas hälso- och sjukvård. Länschefsnätverket 
beslutade att godkänna strategin den 28 januari 2022. Välfärdsrådet beslut 
om rekommendation fattas vid möte den 27 april 2022. Primärvården i 
region och kommun utgör navet i omställningen och behöver samspela med 
övrig hälso-och sjukvård, den kommunala omsorgen och socialtjänsten, samt 
andra intressenter som behövs utifrån individens perspektiv. Det kan handla 
om skola, elevhälsa, ungdomsmottagningar, företagshälsovård, och 
civilsamhället men även statliga myndigheter.  
Strategin är uppdelad i två delar, den första delen rör målbild, delmål och 
enkla principer för samverkan och den andra delen utgörs av en färdplan. 
Färdplanen beskriver på ett övergripande sätt hur mål och delmål kan 
uppnås. Tillsammans utgör detta Dalarnas strategi för att nå omställningen 
till God och nära vård.  
Dalarnas Målbild är: Nära genom hela livet – gemensamt tillsammans. 
Målbilden är vidare nedbruten till fem delmål som är nära kopplade till 
SKRs fyra fokusförflyttningar. De fem delmålen i strategin är: 1. Nära för 
mig, 2. Nära för alla, 3. Nära i hela Dalarna, 4. Nära mellan oss, 5. Nära till 
hälsa. Färdplanen beskriver hur arbetet i samverkan, både lokalt och 
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regionalt, når målbilden och delmålen. Färdplanen innehåller en 
övergripande beskrivning av implementering, det lokala samverkansarbetet, 
en regional handlingsplan (årlig eller över fler år) med olika prioriteringar i 
samverkan samt årlig uppföljning (nyckeltal, aktiviteter, självskattning). 
Färdplanen beskriver vidare olika regionala stödverktyg som regional 
årsrapport samt länets systemledning. Strategin utgör en grund för det lokala 
arbetet med framtagande av lokala planer för God och nära vård. I praktiken 
kan dessa sägas utgöra konkreta aktivitetsplaner som beskriver hur 
samverkansarbetet bedrivs på den lokala nivån. De lokala planerna kan 
liknas vid de lokala samverkansöverenskommelser (LÖK) som tas fram 
utifrån de regionala samverkansöverenskommelserna (RÖK) som 
styrdokument för Dalarnas kommuner och Region Dalarna. Region Dalarna 
och den regionala samverkans- och stödstrukturen (RSS) kommer ge ett 
övergripande stöd för omställningsarbetet på regional nivå med fokus på 
implementering och uppföljning. En regional redovisning kommer årligen att 
sammanställas som beskriver hur omställningen till God och nära vård 
fortlöper i Dalarna. 


Sektorns/avdelningens bedömning 
För att uppnå målbilden för den goda och nära vården i Dalarna behöver nya 
arbetssätt utvecklas och börja testas – arbetet behöver göras annorlunda för 
att det ska bli en omställning. Samverkan mellan Region Dalarna och länets 
kommuner utgör en central omständighet för att nå omställningen till en God 
och nära vård. För detta krävs en organisering som kan styra och leda 
helheten i länet och kan kallas för ett läns systemledning för God och nära 
vård. I Dalarna finns en upparbetad samverkansstruktur där representanter 
från kommunerna och regionen för socialtjänsten respektive hälso- och 
sjukvården möts (inom den regionala samverkans- och stödstrukturen (RSS). 
Regionens och kommunernas allra högsta ledning möts också i etablerade 
samverkansforum som Beredningen för Dalarnas utveckling (BDU) och det 
s.k. Kommundirektörsnätverket. För att skapa en helhet som leder 
omställningen behöver alla dessa grupperingar samverka i olika 
konstellationer och olika sammanhang för att driva implementering, 
gemensamma mål samt att följa upp och reflektera över hur omställningen 
fortskrider över tid för att målet ska uppnås. 


Beslutsunderlag 
Utdrag ur sammanträdesprotokoll från sociala utskottet, daterat 2022-06-07, 
§ 26 
Länsgemensam strategi med målbild och färdplan för God och Nära vård i 
Dalarna 2022-2030, daterad 2022-05-02 
Underlag för rekommendation, daterat 2022-05-02 
Tjänsteutlåtande, daterat 2022-05-25 
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Yrkanden 
Kerstin Marits (M) och Per Wiman (KD) och Jimmy Karlsson (BP) yrkar 
bifall till förslaget. 
 
Kommunstyrelsens förslag till beslut i kommunfullmäktige 
1. Anta förslaget till Länsgemensam strategi med målbild och färdplan för 


god och nära vård i Dalarna 2022-2030. 


Beslutet skickas till 
Socialchef, Ulrika Gärdsback 
Region Dalarna, Avdelningen Hälsa och Välfärd, Tanja Mårtensson 
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§ 97 Dnr 2022/407 


Svar på motion om dövkompetens inom Leksands 
kommun 


Beskrivning av ärendet 
Socialdemokraterna har lämnat in en motion till kommunfullmäktiges 
sammanträde 2022-03-28, § 28.  
Socialdemokraterna lyfter i sin motion frågan om att Leksands kommuns bör 
stärka döv- och teckenspråkskompetensen inom organisationen.  
Motionen beskriver dövas och i synnerhet döva nysvenskars svårighet att få 
erforderligt stöd vid kontakter med kommunal verksamhet då det i dagsläget 
inte finns teckenspråkig personal med dövkompetens.  
Av Förvaltningslagen (2017:900) framgår myndigheters ansvar att översätta 
handlingar om det behövs för att den enskilde ska kunna ta till vara sin rätt 
när myndigheten har kontakt med någon som inte behärskar svenska. 


Döva asylsökande har genom åren kommit till Leksand tack vare att 
Västanviks folkhögskola har ett avtal med Migrationsverket, några av dessa 
personer har valt att bo kvar i kommunen efter att det fått uppehållstillstånd. 
Leksands kommun har även tagit emot döva kvotflyktingar.  


Det finns döva som inte fått gå i dövskola alls, de kan ha enkla hemgjorda 
gester som de kommunicerar med sin närmaste familj med, detta medför 
olika grader av svårigheter att få ett självständigt liv.  


I projektet ”Höra till Leksand” beskrivs begreppet språkdeprivation och 
utmaningarna dessa personer har. En person med språkdeprivation kan på 
grund av sina brister i teckenspråk därför ha svårt att förstå en 
teckenspråkstolk fullt ut, hen kan vara analfabet, ha svårigheter att förstå hur 
samhället fungerar, ha bristande tidsuppfattning och insikt om pengars värde 
mm. Detta behöver inte alls hända om döva tidig får tillgång till teckenspråk. 
Hörande utan dövkompetens misstar ofta personer med språkdeprivation för 
att ha låg IQ eller en kognitiv funktionsnedsättning. 


En av slutsatserna i projektet ”Höra till Leksand” var att kommunen skulle 
samarbeta med Dalarnas dövas förening för att lättare rekrytera 
teckenspråkiga kontaktpersoner, gode män m.m. 
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Sektorns/avdelningens bedömning 
Som motionären skriver så finns, trots försök att rekrytera, ingen 
teckenspråkskunnig i kundtjänst idag, utan att man ringer upp 
teckenspråkstolk via en digital tjänst. Det är ett bra hjälpmedel för döva som 
kan svenskt teckenspråk, men för döva med ett svagt teckenspråk blir 
kommunikationen mycket bristfällig och många missförstånd uppstår.  
Vi delar motionärens uppfattning att kommunen bör stärka sin teckenspråks- 
och dövkompetens. Genom en kartläggning av vilka kontakter döva har med 
Leksands kommun kan man få en bild av både kvantitet och kvalitet på 
kontakterna och därefter, identifiera förbättringsåtgärder och fatta 
erforderliga beslut. 


Beslutsunderlag 
Motionssvar, daterad 2022-05-31 
Utdrag ur kommunfullmäktiges sammanträdesprotokoll, daterat 2022-03-28, 
§ 28 
Motion, daterad 2022-03-28 
Slutrapport ”Höra till Leksand”, daterad 2019-12-13 
Yrkanden 
Viktor Zakrisson (S) yrkar bifall till motionen. 


Kommunstyrelsens förslag till beslut i kommunfullmäktige  


1. Bifalla motionen. 


2. Uppdra åt förvaltningen att kartlägga vilka kommunala verksamheter som 
ger service och stöd till döva, vilken teckenspråks- och dövkompetens de har 
samt redovisa behov och åtgärdsplan. 


3. Uppdra åt förvaltningen att samarbeta med Dalarnas dövas förening för att 
få döva, teckenspråkiga till kommunala insatser så som god man, 
kontaktperson och liknande. 


4. Uppdra åt förvaltningen att återkomma med förslag på en modell på 
servicecenter för döva där en kombination av stöd och service kan erbjudas. 


Beslutet skickas till 
Socialdemokraterna 
Caroline Smitmanis Smids, kommundirektör 
Förvaltningsberedningen 
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§ 98 Dnr 2022/603 


Remiss - Remittering av promemorian ”Utökad 
skattelättnad för arbetsresor och justerade avdrag för 
tjänsteresor och hemresor.” svar tillhanda senast 19 
aug 202 


Beskrivning av ärendet 
Finansdepartementet önskar svar på remiss gällande ”Utökad skattelättnad 
för arbetsresor och justerade avdrag för tjänsteresor och hemresor” senast 
den 19 augusti 2022.  


Beslutsunderlag 
Remiss PM, daterat 2022-05-03 
Remissmissiv, daterat 2022-05-03 


Kommunstyrelsens beslut 
1.Delegera till allmänna utskottet att avge yttrande och sända yttrandet till 
Finansdepartementet innan den 19:e augusti 2022.  


Beslutet skickas till 
Allmänna utskottet 
Ekonomichef, Ann-Charlotte Zackrisson 
fi.remissvar@regeringskansliet.se (se instruktion i missiv) 
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§ 99 Dnr 2022/675 


Patientsäkerhetsberättelse  2021 - elevhälsans 
medicinska insatser - grundskolan 


Beskrivning av ärendet 
Enligt patienssäkerhetslagen (2010:659) ska patientsäkerhetsberättelse 
sammanställas och redovisas för vårdgivaren senast 1 mars varje år, av vilket 
det ska framgå: 


• Hur patientsäkerhetsarbetet har bedrivits under föregående kalenderår 


• Vilka åtgärder som har vidtagits för att öka patientsäkerheten 


• Vilka resultat som har uppnåtts 


Sektorns/avdelningens bedömning 
Hälsobesök har genomförts med ELSA e-hälsoenkät i förskoleklass, årskurs 
4 och årskurs 7 som underlag på alla skolor. Både elever och vårdnadshavare 
besvarar ELSA e-hälsoenkät digitalt. Resultatet efter alla hälsobesök har 
presenterats för skolans elevhälsoteam (EHT) och med återkoppling till 
specialpedagog och mentor. Frågan i hälsoenkäten om bra skolnärvaro har 
varit extra viktig att samtala om. Kommunens handlingsplan 
”Frånvarotrappan” har använts i samverkan med mentor och skolkurator. 
Arbetet med övervikt och fetma har påbörjats enligt våra riktlinjer och med 
nära samarbete med vår skolläkare. Vaccinationerna har genomförts enligt 
våra riktlinjer och rutiner. Vid klassvaccinering tjänstgör två skolsköterskor. 
Pubertetsprat i årskurs 4 tillsammans med skolkuratorn har genomförts på 
alla skolor. Möten med skolans elevhälsoteam, EHT, har fungerat bra på alla 
skolor. På grund av uppsägning under vårterminen 2021 anställdes en ny 
skolsköterska från påsklovet med ansvar för Sammilsdal, Tällberg och Ullvi 
skola.  


Analys 2021 
Under året har färre avvikelserapporter inkommit. Våra nya rutiner i 
journaldokumentationen har haft effekt och dokumentationen har förbättrats.  
 
Året har präglats av skolsköterskebrist på grund av sjukskrivning. 
Rekrytering har pågått men det har rått stor brist på sjuksköterskor på grund 
av den nationella vaccineringen mot Covid 19. Under höstterminen har 
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högstadiet inte haft någon skolsköterska på plats. Under två veckor i oktober 
samverkade vi med Regionens vaccinationsteam för att genomföra Covid 
19- vaccinering till 12–16 åringar. Två sjuksköterskestudenter som går 
specialistutbildning till skolsköterske- respektive barnsjuksköterska har haft 
sin VFU, verksamhetsförlagda utbildning, i fyra veckor hos oss.  
 
PMO - IT-avdelningen har bytt servern för vårt journaldatasystem PMO.  
Lösenordspolicy och loggkörningsrutiner har uppdaterats. Arkivering av e-
journaler har påbörjats i samarbete med kommunens arkivarie. 
Vaccinationsregistret Svevac/Inera har avvecklats och information som 
tillhör Leksands kommun ska arkiveras. Resultaten från ELSA e-hälsoenkät 
finns nu tillgängliga via PMO och programmet Power BI.  
 
Det kontinuerliga arbetet med att skapa och uppdatera rutiner och riktlinjer 
i enlighet med gällande lagstiftning har genomförts. Ett av syftena är att 
mera aktivt uppmärksamma frånvaroproblematiken hos eleverna. 
Skolsköterskorna har under höstterminen varit delaktiga i kartläggningar 
och uppföljningar som bidragit till att den medicinska aspekten blivit 
tydligare. Regelbundna, obligatoriska skolsköterskemöten för att 
kvalitetssäkra arbetet har genomförts. 


Skolsköterskan på gymnasiet har deltagit i EHT-dagar på gymnasiet med 
övrig elevhälsa där man gått igenom alla elever med hög frånvaro och följt 
upp dessa. 
På grund av sjukskrivningar som lett till att färre skolsköterskor har varit på 
plats har man fått göra omprioriteringar bland skolorna och detta har varit 
ansträngt för skolsköterskornas arbetsmiljö. Inför hösten 2022 har två nya 
skolsköterskor anställts för att säkerställa kvalitén och arbetsmiljön framåt. 


Prioriteringar 2022 
Mål 


• Elevhälsans medicinska insatser erbjuder hälso-/sjukvård av god 
kvalitet och är patient-/elevsäker och att risker och avvikelser tidigt 
identifieras. 


• Elevhälsans medicinska insatser har viktad bemanning. 
• Att verksamheten följer uppdaterade och implementerade rutiner och 


riktlinjer. Metodbok ska skrivas. 


 Strategier 
• Fortlöpande se över rutiner och riktlinjer och dessa ska dokumenteras 
• Regelbundna skolsköterskemöten för att kommunicera 


verksamhetens årsplan, rutiner, riktlinjer och fortbildning. 
• Uppföljning av dokumentations rutiner i PMO. 
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• I samband med att verksamhetsberättelse upprättas göra en 
kvalitetssäkring på alla utförda hälsobesök och vaccinationer.  


• Egenkontroll av läkemedelsförråd och lokaler genomförs och 
dokumenteras vid läsårs start. 


• Mer samverkan med övriga aktörer i elevhälsoteamet ska genomföras 
och tydligare årshjul för det förebyggande arbetet ska upparbetas.  


Beslutsunderlag 
Utdrag ur utbildningsutskottets sammanträdesprotokoll, daterat 2022-05-30, 
§ 63 
Tjänsteutlåtande 2022-05-17 
Patientsäkerhetsberättelse för elevhälsans medicinska insatser i grundskola 
och gymnasiet år 2021 


Kommunstyrelsens beslut 
1. Godkänna patientsäkerhetsberättelsen 2021 
2. Anta förslag till mål och strategier för 2022 gällande 


patientsäkerhetsarbetet 


Beslutet skickas till 
Sektorchef Carin Fredlin 
Grundskolechef Annica Sandy Hedin 
Medicinskt ansvarig skolsköterska Britt Gidlöf 
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§ 100 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 maj 2022 


• Delegeringsbeslut bostadsanpassning, mars/april/maj 


• Delegeringsbeslut miljö, 


• Delegeringsbeslut bygglov,  
Trafikärenden maj 2022 


• Delegeringsbeslut trafik,  
Kulturärenden maj 2022 


• Delegeringsbeslut kultur 
Samhällsutveckling övrigt 


• Delegeringsbeslut samhällsutveckling övrigt 


Utskotten 
• Delegeringsbeslut av samhällsbyggnadsutskottet enligt 


sammanträdesprotokoll 2022-05-25 


• Delegeringsbeslut av utbildningsutskottet enligt 
sammanträdesprotokoll 2022-04-25 och 2022-05-30 
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• Delegeringsbeslut av personal-AU 2022-03-07 och allmänna 
utskottet enligt sammanträdesprotokoll 2022-04-19 samt 2022-05-23. 


 


Kommunledning 
• Kommundirektör, 2022-05-20, 2022/§1, Beslut om tillförordnad 


kommundirektör under ordinarie befattningshavares semester 
sommaren2022. 


Personalärenden 
• Personalärenden 2022-06-07 


Sektorns/avdelningens bedömning 
Skriv här. 


Beslutsunderlag 
1. Protokoll och listor. 


Beslut 
1. Godkänna redovisning av de delegeringsbeslut som förtecknas i 


protokoll och listor per den 14 juni 2022. 


Beslutet skickas till 
Administrativ service  
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§ 101 Dnr 2018/1555 


Val av ledamöter och ersättare till utskott och övriga 
förtroendeuppdrag 


Beskrivning av ärendet 
Socialdemokraterna föreslår att Kent Dahlquist (S) väljs till ny ledamot i 
sociala utskottet efter Siv Mattes Gärtner (S) och att Kicki Marcus (S) väljs 
till ny ersättare i sociala utskottet efter Kent Dahlquist (S). 


Kommunstyrelsens beslut 
1. Välja Kent Dahlquist till ny ledamot i sociala utskottet efter Siv Mattes 
     Gärtner (S) t. o. m 2022-12-31. 
2. Välja Kicki Marcus (S) till ny ersättare i sociala utskottet efter Kent  
    Dahlquist (S) t. o. m 2022-12-31. Valet gäller under förutsättning att Kicki 
    Marcus (S) väljs till ny ersättare i kommunstyrelsen av 
    kommunfullmäktige. 


Beslutet skickas till 
Anna-Carin Ingels, Administrativ service 
Kent Dahlquist 
Kicki Marcus 
Ordförande sociala utskottet, Kenneth Dahlström 
Sophia Ek, administrativ service 
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§ 102 Dnr 2022/375 


Kommunstyrelsens ordförande informerar 2022 


Beskrivning av ärendet 
Kommunstyrelsens ordförande Ulrika Liljeberg informerar om: 


• Möte med Leksands Bostäder AB 


• Bolagsstämma med Dala Vatten och Avfall AB  


• Bolagsstämma med Leksands Vatten AB 


• Möte med hotellen i Tällberg och Visit Dalarna 


• Polistillstånd i samband med midsommar 


• Besök av Japans ambassadör i midsommar 


Kommunstyrelsens beslut 
1. Lägga informationen till handlingarna. 
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