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Närvarolista 
Beslutande  

Ledamöter 
 

Sebastian Larsson (M) 
Viktor Zakrisson (S) 
Kenneth Dahlström (C) 
Karin Byström (C) 
Tomas Bergsten (C) § 165 
Karin Mikkonen (C) 
Kerstin Marits (M) 
Ingrid Rönnblad (S) 
Inga Westlund (V) 
 

 

Tjänstgörande ersättare Jonny Wikström (ByP) ersätter Jimmy Karlsson (ByP) 
Andreas Ruuth (SD) ersätter Anna-Lena Blomkvist (SD) 
Lars Halvarson (S) ersätter Jan-Olof Karlsson (S) 
Aarno Magnusson (C) ersätter Ulrika Liljeberg (C) 
Elisabet Ingels (C) ersätter Tomas Bergsten (C) §§ 166-181 
Per Wiman (KD) ersätter Mikael Kyller  (KD) 
Kaj Bergenhill (M) ersätter Sara Shahryari (M) 
 

Övriga närvarande  

Ej tjänstgörande ersättare 
 

Lennart Ljung (S) 
Eva Kempff (C) 
Björn Larsson (C) 
Yvonne Ineteg (V) 
 

Tjänstemän Kommundirektör Caroline Smitmanis Smids 
Kommunsekreterare Lotta Arnesson 
VD Leksandsbostäder Anders Eklund § 165 
VD Dala Energi Bengt Östling § 165 
VD Dala Vatten och Avfall AB Lisbeth Martinsson Skinnar § 165 
Trafik- och gatuingenjör Lars Lindblom § 166 
Sektorchef samhällsutveckling Åke Sjöberg § 166 
Ekonomichef Ann-Charlotte Zackrisson § 168 

Övriga  
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Ärendelista 
 

§ 165 Information om verksamhet, ekonomi och utmaningar – Leksansbostäder, 
Dala Energi och Dala Vatten och avfall 

§ 166 Information om belysning/gatlampor i Leksands kommun - "Färdigt ljus" 
§ 167 Utbyte av armaturer 
§ 168 Mål och budget 2022-2024 - budgetprognos till och med 31 oktober 
§ 169 Riktlinje för medborgarskapscermonier 
§ 170 Äskande av medel för strategiskt markinköp av Övre Heden 7:65 i Insjön 
§ 171 Begäran om utökning av verksamhetsområde Tällbergs Sjögårdar och 

Sjöängen 
§ 172 Utökning av verksamhetsområde Västanvik 
§ 173 Revidering av kommunstyrelsens delegeringsordning för sektorn 

samhällsutveckling 
§ 174 Rapportering av ej verkställda beslut kvartal 3/2022 - särskilt boende 
§ 175 Rapportering av ej verkställda beslut kvartal 3/2022 - Individ- och 

familjeomsorgen (IFO) 
§ 176 Rapportering av ej verkställda beslut kvartal 3/2022 - LSS 
§ 177 Anmälan av fattade delegeringsbeslut 2022 
§ 178 Firmatecknare för Leksands kommun 
§ 179 Revidering av förbundsordning för Brandkåren Norra Dalarna 
§ 180 Kommundirektören informerar  
§ 181 Utskottsordföranden informerar  
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§ 165   

Information om verksamhet, ekonomi och utmaningar – 
Leksandsbostäder, Dala Energi och Dala Vatten och 
Avfall 

Beskrivning av ärendet 
Anders Eklund, VD Leksandsbostäder, informerar om bolagets verksamhet, 
ekonomi och utmaningar. 
 
Bengt Östling, VD Dala Energi, informerar om bolaget verksamhet, ekonomi 
och utmaningar. 
 
Lisbeth Martinsson Skinnar, VD Dala Vatten och Avfall, informerar om 
bolagets verksamhet, ekonomi och utmaningar.  

Kommunstyrelsens beslut 
1. Lägga informationen till handlingarna.  
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§ 166 Dnr 2021/520 

Information om belysning/gatlampor i Leksands 
kommun - "Färdigt ljus" 

Beskrivning av ärendet 
Kommunstyrelsen beslutade 2021-06-16 § 77 att ge förvaltningen i uppdrag 
att genomföra upphandling som inkluderar nödvändiga tjänster för en 
effektiv förvaltning av den kommunala belysningsanläggningen.  
Kommunstyrelsen beslutade även att i kommande budgetarbete ta höjd för 
en kostnad för vägbelysning på ca 4,6 miljoner kronor per år från 2022. 
 
Projektet ”Färdigt ljus” handlar om ett långsiktigt helhetsåtagande för 
gatubelysningen i kommunen. Gatubelysningen behöver förnyas och 
energieffektiviseras. Det som i huvudsak behöver prioriteras är mätning, 
elsäkerhet, separering av sambyggda delar och byte till led.   
 
Trafik- och gatuingenjör Lars Lindblom och sektorchef samhällsutveckling 
Åke Sjöberg informerar om ändrade förutsättningar i projektet. Kommunen 
ska stå för de årliga investeringarna i projektet. I slutändan är detta ett bättre 
och billigare alternativ för kommunen.  
 
Idag finns det inget avtal gällande belysning, men det pågår en upphandling 
av belysningsanläggning. 

Kommunstyrelsens beslut 
1. Lägga informationen till handlingarna.  

Beslutet skickas till 
Trafik- och gatuingenjör Lars Lindblom 
Sektorchef samhällsutveckling Åke Sjöberg 
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§ 167 Dnr 2021/520 

Utbyte av armaturer 

Beskrivning av ärendet 
Förvaltningen har sedan tidigare i uppdrag att se över 
energibesparingsåtgärder i budget 2023. Under hösten har förvaltningen 
tillsammans med Leksandsbostäder gjort en analys av energiförbrukningen i 
kommunen och tagit fram förslag på energibesparande åtgärder.  
 
Ett förslag på en energibesparande åtgärd, inför kommande höjning av 
elpriset, är att snabba på utbytet av armaturer i gatubelysningen. Under 
senaste året har det varit stora problem att få tillgång till nya energieffektiva 
armaturer på grund av komponentbrist, bland annat halvledare. Nu finns det 
möjlighet att byta ut ca 500 ljuskällor redan under december 2022.  
 
Mot bakgrund av det ändrade upplägget inom projektet ”Färdigt ljus” där 
kommunen kommer stå för investeringarna finns det förutsättningar att redan 
i år göra ett utbyte mot mer energieffektiv armatur. Det finns budgeterade 
medel i kommunstyrelsens reserv för investeringar.  
 

Beslutsunderlag 
Utdrag ur Allmänna utskottets protokoll 2022-11-14, § 115 
Tjänsteutlåtande daterat 2022-11-25 
 

Kommunstyrelsens beslut 
1. Anslå en miljon kronor för utbyte av 500 armaturer 
2. Medlen tas från kommunstyrelsens reserv. 

Beslutet skickas till 
Trafik- och gatuingenjör Lars Lindblom 
Sektorchef samhällsutveckling Åke Sjöberg 
Ekonomichef Ann-Charlotte Zackrisson 
Verksamhetsekonom Stina Berg 
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§ 168 Dnr 2021/691 

Mål och budget 2022-2024 - budgetprognos till och med 
31 oktober 

Beskrivning av ärendet 
Ekonomichef, Ann-Charlotte Zackrisson, informerar om budgetprognos per 
den 31 oktober. Prognostiserat resultat 2022 är 49 miljoner kronor. 
 
Prognos sektorer och nämnd helår  
Förvaltningsledning och politik 5,0 mkr 
Verksamhetsstöd  1,7 mkr 
Utbildningssektorn  3,5 mkr 
Sociala sektorn                    - 20,1 mkr 
Samhällsutveckling  5,0 mkr 
VIA-nämnden  4,6 mkr 
 
Sociala sektorn prognostiserar ett årsresultat på minus 20 miljoner kronor. 
Det beror bland att på avslag av medel från Migrationsverket, ökade 
placeringskostnader inom individ- och familjeomsorgen, personalbrist 
särskilt boende samt ökade hemtjänstinsatser. 
 

Kommunstyrelsens beslut 
1. Lägga informationen till handlingarna. 

Beslutet skickas till 
Ekonomichef Ann-Charlotte Zackrisson 
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§ 169 Dnr 2022/1353 

Riktlinje för medborgarskapscermonier 

Beskrivning av ärendet 
Den 1 april 2015 trädde en ändring i lag (2001:82) om svenskt 
medborgarskap i kraft. En portalparagraf om medborgarskapets betydelse 
lyftes fram för att stärka medborgarskapets symboliska innebörd. 
1 § Det svenska medborgarskapet är ett rättsligt förhållande mellan 
medborgaren och staten som medför rättigheter och skyldigheter för båda 
parter. Medborgarskapet förenar alla medborgare och står för samhörighet 
med Sverige. 
 
Medborgarskapet representerar det formella medlemskapet i det svenska 
samhället och är en grund för demokratin.  

I denna lag regleras hur en person blir och upphör att vara svensk 
medborgare. Lag (2014:481). 

Kommunerna ska sedan dess ordna ceremonier för att fira nya svenska 
medborgare och deras medborgarskap. 

29 §   Varje kommun ska minst en gång per år anordna en ceremoni för nya 
svenska medborgare för att högtidlighålla deras nya medborgarskap. 

Till en medborgarskapsceremoni ska kommunen bjuda in den som vid tidpunkten 
för inbjudan är folkbokförd i kommunen och under de senaste 18 månaderna har 
förvärvat svenskt medborgarskap på annat sätt än vid födelsen och inte tidigare 
bjudits in till en sådan ceremoni. 

Vid medborgarskapsceremonierna ska innehållet i 1 § första stycket förmedlas. Lag 
(2014:481). 

Kommuner kan via Skatteverkets aviseringssystem Navet ta fram vilka 
personer som har blivit nya svenska medborgare.  

Kommunerna kan själva bestämma över ceremoniernas innehåll och anpassa 
den efter egna förutsättningar och förhållanden. Ceremonin är tänkt att 
förmedla budskapet att: 
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*det svenska medborgarskapet är det viktigaste rättsliga förhållandet mellan 
medborgaren och staten 
*medborgarskapet innebär friheter, rättigheter och skyldigheter 
*medborgarskapet är en grund för folkstyrelsen och står för samhörighet 
med Sverige 

Sektorns/avdelningens bedömning 
Leksands kommun har i enlighet med nya lagstiftningen 2015 regelbundet 
anordnat olika typer av arrangemang med syfte att välkomna nya svenska 
medborgare. Ceremonierna har genomgående bestått av tal, fika, presentpåse 
och representation från kommunstyrelse och kommunledning. Plats, aktivitet 
och tid på året har dock varierat.  
Genom åren har bland annat hållits ceremonier i kommunhusets Plenisal, i 
Kulturskolans lokaler, i Kulturhuset, i Sveasalen samt i loge på Tegera 
Arena. Programmet har inletts eller avslutats med aktivitet så som 
nationaldagsfirande, underhållning av Leksands kommuns kulturskola och 
ishockey i Tegera Arena.  
Under åren med pandemi har inga medborgarskapsceremonier genomförts. 
Utifrån tidigare erfarenhet av medborgarskapsceremonier ser förvaltningen 
ett behov av att fastställa en riktlinje för medborgarskapsceremonier för att 
skapa tydlighet och säkerställa kontinuitet i detta arbete.  
I framtagandet av riktlinje för medborgarskapsceremoni har förvaltningen 
utgått ifrån lag (2001:82) om svenskt medborgarskap samt ”instruktion för 
Leksands kommuns styrdokument” beslutad av kommundirektör 2021-02-
17. Syftet med riktlinje enligt instruktionen är att den reglerar den befintliga 
verksamheten, eller ett visst område, så att det bedrivs effektivt och med god 
kvalitet. Den anger ramarna i en viss fråga och finns till för att 
verksamheterna ska kunna genomföra likartade bedömningar och för att 
handläggningen ska vara rättssäker inom kommunen. 
Riktlinje för medborgarskapsceremoni är ett dokument som beskriver hur 
Leksands kommun ska anordna kommunens medborgarskapsceremonier. 
Här beskrivs den lagmässiga bakgrunden till medborgarskapsceremonier, på 
vilket sätt kommunen ska anordna dessa ceremonier samt vart i 
förvaltningen ansvaret ligger för att säkerställa att de genomförs i enlighet 
med riktlinjen.  
 

Beslutsunderlag 
Utdrag ur Allmänna utskottets protokoll 2022-11-14, § 108 
Tjänsteutlåtande daterat 2022-10-26 
Bilaga 1. Riktlinje för medborgarskapsceremonier, 2022-10-26 
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Kommunstyrelsens beslut 
1. Anta riktlinje för medborgarskapsceremonier  
2. Uppdra åt förvaltningen att införa Leksands kommuns riktlinje för 

medborgarskapsceremonier med start 2023.  

Beslutet skickas till 
Sektorchef verksamhetsstöd Maria Bond 
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§ 170 Dnr 2022/1304 

Äskande av medel för strategiskt markinköp av Övre 
Heden 7:65 i Insjön 
 
Beskrivning av ärendet 
En allt väsentligare förutsättning för näringslivets utveckling och tillväxt är 
tillgången av hållbara och säkra logistiklösningar. Sambandet mellan 
råvaruförsörjning, lagerhållning och leveranser av färdiga produkter är 
avgörande för företagens lönsamhet och en betydande faktor när det gäller 
riskexponering. 
Sågverksföretaget Bergkvist-Siljan AB:s har idag en containerterminal i 
Insjön som de planerar att utöka för att möjliggöra fler transporter på 
järnväg. Terminalen används också av andra större företag i Insjön. 
Efterfrågan finns från dessa företag på ökade möjligheter att transportera 
ännu mer gods på järnväg, på större lagringsutrymmen för mer rationell 
godshantering och ytor för ett tullområde i direkt anslutning till 
containerterminalen.  
Näringslivet och kommunen ser att exploateringsbar mark i direkt anslutning 
till terminalen kommer att behövas för att möta efterfrågan och möjliggöra 
etableringar för främst lagerintensiva verksamheter men även tillverkning. 
Eftersom logistik är mycket av nyckeln till tillväxten inom näringslivet 
bedömer kommunen satsningarna och utvecklingen av ett Logistikcentrum i 
Insjön som en framgångsfaktor för hela regionen. Idag är runt 1000 
arbetstillfällen direkt eller indirekt beroende av containerterminalen i 
kommunen. För att säkra dessa arbetstillfällen och möjliggöra att 
tillkommande verksamheter kan skapas, behöver markområden säkerställas 
runt terminalen. Området mellan sågverket, befintlig containerterminal, 
järnvägsspåret och Timmervägen planeras att vara ett expansionsområde för 
tillkommande verksamheter enligt beskrivningen. Området består till största 
delen av jordbruksmark. Ur ett samhällsperspektiv bedömer kommunen att 
den marken utgör en betydande grund för fortsatt tillväxt inom näringslivet i 
regionen och därmed trygga och skapa fler arbetstillfällen. 
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Sektorns/avdelningens bedömning 
Sektorn anser att markförvärvet av del av fastigheten Övre Heden 7:65 är 
strategiskt mycket viktig för att säkra framtida arbetstillfällen och möjliggöra 
att tillkommande verksamheter kan skapas i Insjön och äskar därför 
ytterligare medel till markförvärvet. 

Beslutsunderlag 
Utdrag ur Allmänna utskottets protokoll 2022-11-14, § 106 
Tjänsteutlåtande, daterat 2022-10-18 
Karta över fastighet del av Övre Heden 7:65 

Kommunstyrelsens beslut 
1. Godkänna markförvärv av del av Övre Heden 7:65.  
2. Kompletterande finansiering om 330 000 kr tas ur kommunstyrelsens 

reserv för investeringar 2022.  
3. Uppdra till exploateringschefen att underteckna markförvärvsavtalet 

för kommunens räkning. 

 
Beslutet skickas till 
Sektorchef samhällsutveckling Åke Sjöberg 
Exploateringschef Johanna Ingre 
Mark- och exploateringsingenjör David Wildemo 
Ekonomichef Ann-Charlotte Zackrisson 
Verksamhetsekonom Stina Berg 
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§ 171 Dnr 2022/891 

Begäran om utökning av verksamhetsområde Tällbergs 
Sjögårdar och Sjöängen 

Beskrivning av ärendet 
Leksand Vatten AB föreslår till kommunfullmäktige om utökning av 
verksamhetsområdet för vatten, spillvatten och dagvatten, i Tällbergs, 
Sjögårdar/Sjöängen, enligt bilagd kartskiss. 
Exploateringen av området sker etappvis och vartefter godkännande sker av 
den utbyggda VA-anläggningen tas den över av Leksand Vatten AB, som 
därefter ska begära att VA-verksamhetsområdet utökas. 
Den aktuella utökningen omfattar ett 40-tal fastigheter. 

Sektorns/avdelningens bedömning 
Förslaget från Leksand Vatten AB att utöka verksamhetsområdet för vatten, 
spillvatten och dagvatten i Tällbergs Sjögårdar och Sjöängen, är i 
överensstämmelse med tidigare avtal, och VA-planen.  

Beslutsunderlag 
Utdrag ur samhällsbyggnadsutskottets protokoll 2022-11-17, § 177 
Tjänsteutlåtande från Dala Vatten och Avfall daterat 2022-06-02 
Protokollsutdrag LVAB 2022-06-16 § 45 Utökning av verksamhetsområde 
VA Sjöängen/Sjögårdarna 
Yttrande miljö daterat 2022-08-05 

Kommunstyrelsens förslag till beslut i kommunfullmäktige 
1. Verksamhetsområdet för vatten och avlopp och dagvatten i Tällbergs 

Sjögårdar och Sjöängen utökas i enlighet med karta i bilaga 1.  

Beslutet skickas till 
Kommunfullmäktige 
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§ 172 Dnr 2022/1157 

Utökning av verksamhetsområde Västanvik 

Beskrivning av ärendet 
Leksand Vatten AB föreslår till kommunfullmäktige att verksamhetsområdet 
för vatten och spillvatten i Västanvik utökas i enlighet med bilagd kartskiss. 
Den aktuella utökningen omfattar fyra fastigheter (Västanvik 55:4-55:7) 
längs med Hobackgattu. 

Sektorns/avdelningens bedömning 
Förslaget från Leksand Vatten AB att utöka verksamhetsområdet för vatten, 
spillvatten Västanvik, är i överensstämmelse med VA-planen. Enligt den ska 
fastigheter som ligger i nära anslutning till befintliga verksamhetsområden i 
första hand utredas för kommunal anslutning. 
Förhandsbesked beviljades med förutsättningen att anslutning i första hand 
skulle ske till det kommunala VA-nätet. 
Eftersom fastigheterna ligger i en sluttning kan det vara olämpligt att lösa 
vatten och avloppsförsörjning med enskilda lösningar, som riskerar att 
påverka varandra. 

Beslutsunderlag 
Protokollsutdrag från samhällsbyggnadsutskottet 2022-11-17, § 176 
Protokollsutdrag LVAB 2022-09-08 § 63 Utökning av verksamhetsområde 
Västanvik 
Tjänsteutlåtande från Dala Vatten och Avfall daterat 2022-09-01 
Kartskiss – bilaga 1 

Kommunstyrelsens förslag till beslut i kommunfullmäktige 
1. Verksamhetsområdet för vatten och avlopp i Västanvik utökas i 

enlighet med karta i bilaga 1. 

Beslutet skickas till 
Kommunfullmäktige 
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§ 173 Dnr 2020/1268 

Revidering av kommunstyrelsens delegeringsordning 
för sektorn samhällsutveckling 

Beskrivning av ärendet 
Sektor samhällsutveckling har identifierat ett antal ändringar som krävs i 
bilaga 2 till kommunstyrelsens delegeringsordning – ärenden inom 
samhällsutveckling. Ändringarna kopplat till allmänna utskottets 
ansvarsområden relaterar primärt till ändrade titlar samt tillägg av delegater 
inom sektorn. Titel som ändrats och lagts till är exploateringschef – tidigare 
titel exploateringsansvarig.  

Sektorns/avdelningens bedömning 
Sektor samhällsutveckling gör bedömningen att de föreslagna ändringarna i 
dagsläget är tillräckliga för att spegla de behov av revidering som 
identifierats.  
Ändringar gällande allmänna utskottets ansvarsområden är markerade med 
rött. Text markerat med rött kommer behandlas i samhällsbyggnadsutskottet.  

Beslutsunderlag 
Utdrag ur allmänna utskottets protokoll 2022-11-14, § 109 
Förslag på reviderad bilaga 2 till kommunstyrelsens delegeringsordning – 
ärenden inom samhällsutveckling, daterad 2022-09-29. 
Tjänsteutlåtande daterad 2022-09-29. 

Kommunstyrelsens beslut 
1. Anta kommunstyrelsens reviderade delegeringsordning för ärenden 

inom samhällsutvecklingssektorn.  

Beslutet skickas till 
Kommundirektör Caroline Smitmanis Smids 
Sektorchef samhällsutveckling Åke Sjöberg 
Administrativ koordinator, Helèn Norling  
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§ 174 Dnr 2022/421 

Rapportering av ej verkställda beslut kvartal 3/2022 - 
särskilt boende 

Beskrivning av ärendet 
Individnämnden ansvarar för utredning och beslut i ärenden som avser 
bistånd enligt 4 kapitlet 1 § socialtjänstlagen och insatser enligt 9 § LSS och 
har rapporteringsskyldighet till kommunfullmäktige enligt 16 kapitlet 6 h § 
socialtjänstlagen samt 28 § LSS.  
Rapporten ska avse de ärenden som utmynnat i ett gynnande beslut som inte 
verkställts inom tre månader. Rapporten ska även avse ärenden där 
verkställighet påbörjats men av någon anledning avbrutits och inte 
verkställts på nytt inom tre månader. 
Rapporten ska rapporteras kvartalsvis.  
För 3 kvartalet 2022 finns 12 ej verkställda beslut att rapportera.  
Ärende 1 – Kvinna 
Beslut: Socialtjänstlagen, Särskilt boende (Enligt 4 kapitlet 1 §) 
Datum för gynnande beslut: 2022-06-02 
Ärende 2 – Man 
Beslut: Socialtjänstlagen, Särskilt boende (Enligt 4 kapitlet 1 §) 
Datum för gynnande beslut: 2022-02-08 
Ärende 3 – Man 
Beslut: Socialtjänstlagen, Särskilt boende (Enligt 4 kapitlet 1 §) 
Datum för gynnande beslut: 2022-06-09 
Ärende 4 – Man 
Beslut: Socialtjänstlagen, Särskilt boende (Enligt 4 kapitlet 1 §) 
Datum för gynnande beslut: 2022-01-24  
Ärende 5 – Kvinna 
Beslut: Socialtjänstlagen, Särskilt boende (Enligt 4 kapitlet 1 §) 
Datum för gynnande beslut: 2022-05-30 
Ärende 6 – Kvinna 
Beslut: Socialtjänstlagen, Särskilt boende (Enligt 4 kapitlet 1 §) 
Datum för gynnande beslut: 2022-06-14 
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Ärende 7 – Kvinna 
Beslut: Socialtjänstlagen, Särskilt boende (Enligt 4 kapitlet 1 §) 
Datum för gynnande beslut: 2022-06-23 
Ärende 8 – Kvinna 
Beslut: Socialtjänstlagen, Särskilt boende (Enligt 4 kapitlet 1 §) 
Datum för gynnande beslut: 2022-06-17 
Ärende 9 – Man 
Beslut: Socialtjänstlagen, Särskilt boende (Enligt 4 kapitlet 1 §) 
Datum för gynnande beslut: 2022-06-20 
Ärende 10 – Man 
Beslut: Socialtjänstlagen, Särskilt boende (Enligt 4 kapitlet 1 §) 
Datum för gynnande beslut: 2022-06-09 
Ärende 11 – Kvinna 
Beslut: Socialtjänstlagen, Särskilt boende (Enligt 4 kapitlet 1 §) 
Datum för gynnande beslut: 2022-05-09 
Ärende 11 – Kvinna 
Beslut: Socialtjänstlagen, Särskilt boende (Enligt 4 kapitlet 1 §) 
Datum för gynnande beslut: 2022-06-27 

Beslutsunderlag 
Utdrag ur individnämndens protokoll 2022-11-08, § 183 
Tjänsteutlåtande, daterat 2022-10-04 

Kommunstyrelsens förslag till beslut i kommunfullmäktige 
1. Godkänna rapporteringen. 

Beslutet skickas till 
Kommunfullmäktige 
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§ 175 Dnr 2022/423 

Rapportering av ej verkställda beslut kvartal 3/2022 - 
Individ- och familjeomsorgen (IFO) 

Beskrivning av ärendet 
Individnämnden ansvarar för utredning och beslut i ärenden som avser 
bistånd enligt 4 kapitlet 1 § socialtjänstlagen och insatser enligt 9 § LSS och 
har rapporteringsskyldighet till kommunfullmäktige enligt 16 kapitlet 6 h § 
socialtjänstlagen samt 28 § LSS.  
Rapporten ska avse de ärenden som utmynnat i ett gynnande beslut som inte 
verkställts inom tre månader. Rapporten ska även avse ärenden där 
verkställighet påbörjats men av någon anledning avbrutits och inte 
verkställts på nytt inom tre månader. 
Rapporten ska rapporteras kvartalsvis.  
För 3 kvartalet 2022 finns 1 ej verkställt beslut att rapportera.  
Ärende 1 – barn 
Beslut: Socialtjänstlagen, familjehem (Enligt 4 kapitlet 1 § 
socialtjänstlagen) 
Datum för gynnande beslut: 2022-01-18 

Beslutsunderlag 
Utdrag ur individnämndens protokoll 2022-11-08, § 180 
Tjänsteutlåtande, daterat 2022-09-28 

Kommunstyrelsens förslag till beslut i kommunfullmäktige 
1. Godkänna rapporteringen. 

Beslutet skickas till 
Kommunfullmäktige 
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§ 176 Dnr 2022/1468 

Rapportering av ej verkställda beslut kvartal 3/2022 - 
LSS 

Beskrivning av ärendet 
Individnämnden ansvarar för utredning och beslut i ärenden som avser 
bistånd enligt 4 kapitlet 1 § socialtjänstlagen och insatser enligt 9 § LSS och 
har rapporteringsskyldighet till kommunfullmäktige enligt 16 kapitlet 6 h § 
socialtjänstlagen samt 28 § LSS.  
Rapporten ska avse de ärenden som utmynnat i ett gynnande beslut som inte 
verkställts inom tre månader. Rapporten ska även avse ärenden där 
verkställighet påbörjats men av någon anledning avbrutits och inte 
verkställts på nytt inom tre månader. 
Rapporten ska rapporteras kvartalsvis.  
För 3:e kvartalet 2022 finns 1 ej verkställda beslut att rapportera.  
Ärende 1 – man 
Beslut: Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade LSS, Daglig 
verksamhet enligt 9§10. 
Datum för gynnande beslut: 2022-06-13 

Beslutsunderlag 
Utdrag ur individnämndens protokoll 2022-11-08, § 181 
Tjänsteutlåtande, daterat 2022-11-02 

Kommunstyrelsens förslag till beslut i kommunfullmäktige 
1. Godkänna rapporteringen. 

Beslutet skickas till 
Kommunfullmäktige 
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§ 177 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: 
Utbildningssektorn 
Avdelningschef grundskolan 

• Delegeringsbeslut 2022-08-22 – 2022-10-17 

• Delegeringsbeslut 2021-08-11  

Sektorn för samhällsutveckling 
 
Byggchef, byggnadsinspektör, bygglovhandläggare, miljö och 
handläggare bostadsanpassning 

• Delegeringsbeslut bostadsanpassning, oktober 2022 

• Delegeringsbeslut miljö, oktober 2022 

• Delegeringsbeslut bygglov, oktober 2022  
Trafikärenden 

• Delegeringsbeslut, oktober 2022 
Näringsliv, Markavtal, översiktlig planering och plan   

• Delegeringsbeslut, oktober 2022 
Verksamhetsstöd 

• Bygg rättidsprövning, dnr 2022/1098 
• Beslut om delvis avslag på begäran om utlämnade av allmän 

handling, dnr 2022/1446 
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Utskotten 
• Delegeringsbeslut av Allmänna utskottet enligt 

sammanträdesprotokoll daterat 2022-11-14 

• Delegeringsbeslut av samhällsbyggnadsutskottet enligt 
sammanträdesprotokoll 2022-11-17 

Personalärenden 
• Personalärenden/nya anställningar 2022 

Beslutsunderlag 
1. Protokoll och listor. 

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

protokoll och listor per den 5 december 2022. 

Beslutet skickas till 
Administrativ service 
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§ 178 Dnr 2019/28 

Firmatecknare för Leksands kommun 

Beskrivning av ärendet 
Enligt nuvarande beslut om firmateckning, daterat 5 september 2022, får 
följande personer, två i förening, teckna kommunens firma. 

• Kommunstyrelsens ordförande Ulrika Liljeberg (C) 

• Kommundirektör Caroline Smitmanis Smids 

• Sektorchef Maria Bond 

• Ekonomichef Ann-Charlotte Zackrisson 
Firmatecknarna får teckna kommunens firma var för sig om det avser 
verkställighet av politiska beslut eller är av annars mindre vikt. 
 
Kommundirektören har rätt att vidaredelegera rätten att teckna kommunens 
firma i ärenden av administrativ och ekonomisk karaktär till statliga och 
kommunala myndigheter. 

Sektorns/avdelningens bedömning 
Från och med 1 december 2022 är Sebastian Larsson kommunstyrelsens 
ordförande och därför behöver nytt beslut om firmatecknare fattas som 
innebär att Sebastian Larsson har rätt att teckna kommunens firma. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteutlåtande, daterat 2022-12-05 

Kommunstyrelsens beslut 
1. Utse följande personer att, två i förening, teckna kommunens firma 

• Kommunstyrelsens ordförande Sebastian Larsson (M) 

• Kommundirektör Caroline Smitmanis Smids 

• Sektorchef Maria Bond 

• Ekonomichef Ann-Charlotte Zackrisson 
2. Firmatecknare får teckna kommunens firma var för sig om det avser 

verkställighet av politiska beslut eller är av annars mindre vikt. 
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3. Kommundirektören har rätt att vidaredelegera rätten att teckna 
kommunens firma i ärenden av administrativ och ekonomisk karaktär 
i relation till statliga och kommunala myndigheter.  

4. I samband med beslutet enligt första till tredje punkten upphör 
kommunstyrelsens beslut om firmatecknare 2022-09-05 § 119 

Beslutet skickas till 
Samtliga sektorchefer 
Ekonomiavdelningen 
Administrativ service 
Kommunstyrelsens ordförande 
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§ 179 Dnr 2022/768 

Revidering av förbundsordning för Brandkåren Norra 
Dalarna 

Beskrivning av ärendet 
Sedan 2019 bedrivs Leksands kommuns räddningstjänst i 
kommunalförbundet Brandkåren Norra Dalarna (BRAND). 
Kommunalförbundet styrs av en direktion där samtliga medlemskommuner 
finns representerade med 1 ledamot samt 1 ersättare. Under uppstartsfasen 
bedömdes det nödvändigt att kommunstyrelsens ordförande för respektive 
medlemskommun skulle vara representerade i direktionen. Likaså skulle 
ersättare i direktionen vara oppositionsråd eller motsvarande.  
BRAND har nu varit verksamt i fyra år och uppstartsfasen är avklarad. Det 
är inte längre nödvändigt att kommunstyrelsens ordförande ska finnas i 
direktionen. Därför föreslås kommunfullmäktige i respektive 
medlemskommun besluta om förändring i förbundsordningen så att 
respektive kommun kan utse ledamöter och ersättare som passar den egna 
politiska organisationen. Det är dock fortsatt av vikt att ledamöter och 
ersättare i direktionen har koppling till kommunstyrelsen i respektive 
kommun, då det fortsatt är strategiskt viktiga frågor 
I nu gällande förbundsordning, § 7, regleras direktionens sammansättning 
med följande text ”Ledamöterna ska vara kommunstyrelsens ordförande och 
oppositionsråd eller motsvarande är ersättare.”. 
Denna skrivning föreslås ersättas med ”Ledamöterna och ersättarna ska 
väljas från medlemskommunernas kommunstyrelser. Ordinarie ledamot ska 
företräda majoriteten och ersättare ska företräda oppositionen.” 

Beslutsunderlag 
Tjänsteutlåtande daterat 2022-11-29 

 
Kommunstyrelsens förslag till beslut i kommunfullmäktige 

1. Godkänna revideringen av förbundsordningen. Detta gäller under 
förutsättning av samtliga medlemskommuner fattar likalydande 
beslut  
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Beslutet skickas till 
Kommunfullmäktige 
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§ 180 Dnr 2022/373 

Kommundirektören informerar  

Beskrivning av ärendet 
Kommundirektör, Caroline Smitmanis Smids, informerar om: 

• 2023 års lönerevision har inletts.  

• Den 11 november uppvaktades medarbetare som varit anställda i 25 
år och de som har gått i pension.  

• Det har varit en introduktionsutbildning för alla nyanställa. 

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

Utskottsordföranden informerar  

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

• De tre lokala överenskommelserna för samverkan med region 
Dalarna (LÖK) är alla är på gång att färdigställas. Det rör områdena 
samverkan missbruk och beroende, samverkan kring personer från 18 
år med psykiska funktionsnedsättningar samt samverkan för barns 
och ungas hälsa.  

• Det är kö till särskilt boende. 

• På nästa utskottsmöte ska ledamöterna få en genomgång av 
hemtjänstindex.  

Kaj Bergenhill (M) och Lars Halvarson (S), ledamöter i utbildningsutskottet, 
informerar om: 

• Förskolan Myran är i sitt slutskede av entreprenaden för att få en 
långsiktigt välmående fastighet. Inflyttning och uppstart sker till 
vårterminen 2023.  
 

• Undervisningen i paviljongen i Sammilsdalskolan är i full gång. 

• På nästa utskottsmöte ska ledamöterna få en redovisning av 
elevfrånvaro. 

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

• Detaljplan Lummerhöjden är ute på granskning. 
 

• Mark- och miljödomstolen har beviljat utrivningen av Limåns och 
Sågkvarns dammar.  
 

• Arbetet kring framtagande av ny översiktsplan - digital dialog med 
allmänheten pågår mellan den 7 november och den 5 december 
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• Detaljplan Rosen västra - samrådsyttrande från länsstyrelsen som 
säger att slänten behöver åtgärdas innan detaljplanen kan antas. 
Ytterligare utredning kring detta ska startas upp. 

• Antal ärenden som inkommer till byggenheten har minskat. Det beror 
bland annat på ökade bolånekostnader, inflation samt stigande 
materialpriser.  
 

• Arbetet med att ta fram en ny bostadsförsörjningsplan har påbörjats.  

Kommunstyrelsens beslut 
1. Lägga informationen till handlingarna. 
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Närvarolista 
Beslutande  


Ledamöter 
 


Sebastian Larsson (M) 
Viktor Zakrisson (S) 
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Karin Byström (C) 
Tomas Bergsten (C) § 165 
Karin Mikkonen (C) 
Kerstin Marits (M) 
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Tjänstgörande ersättare Jonny Wikström (ByP) ersätter Jimmy Karlsson (ByP) 
Andreas Ruuth (SD) ersätter Anna-Lena Blomkvist (SD) 
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Övriga närvarande  


Ej tjänstgörande ersättare 
 


Lennart Ljung (S) 
Eva Kempff (C) 
Björn Larsson (C) 
Yvonne Ineteg (V) 
 


Tjänstemän Kommundirektör Caroline Smitmanis Smids 
Kommunsekreterare Lotta Arnesson 
VD Leksandsbostäder Anders Eklund § 165 
VD Dala Energi Bengt Östling § 165 
VD Dala Vatten och Avfall AB Lisbeth Martinsson Skinnar § 165 
Trafik- och gatuingenjör Lars Lindblom § 166 
Sektorchef samhällsutveckling Åke Sjöberg § 166 
Ekonomichef Ann-Charlotte Zackrisson § 168 
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Ärendelista 
 


§ 165 Information om verksamhet, ekonomi och utmaningar – Leksansbostäder, 
Dala Energi och Dala Vatten och avfall 
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§ 165   


Information om verksamhet, ekonomi och utmaningar – 
Leksandsbostäder, Dala Energi och Dala Vatten och 
Avfall 


Beskrivning av ärendet 
Anders Eklund, VD Leksandsbostäder, informerar om bolagets verksamhet, 
ekonomi och utmaningar. 
 
Bengt Östling, VD Dala Energi, informerar om bolaget verksamhet, ekonomi 
och utmaningar. 
 
Lisbeth Martinsson Skinnar, VD Dala Vatten och Avfall, informerar om 
bolagets verksamhet, ekonomi och utmaningar.  


Kommunstyrelsens beslut 
1. Lägga informationen till handlingarna.  
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§ 166 Dnr 2021/520 


Information om belysning/gatlampor i Leksands 
kommun - "Färdigt ljus" 


Beskrivning av ärendet 
Kommunstyrelsen beslutade 2021-06-16 § 77 att ge förvaltningen i uppdrag 
att genomföra upphandling som inkluderar nödvändiga tjänster för en 
effektiv förvaltning av den kommunala belysningsanläggningen.  
Kommunstyrelsen beslutade även att i kommande budgetarbete ta höjd för 
en kostnad för vägbelysning på ca 4,6 miljoner kronor per år från 2022. 
 
Projektet ”Färdigt ljus” handlar om ett långsiktigt helhetsåtagande för 
gatubelysningen i kommunen. Gatubelysningen behöver förnyas och 
energieffektiviseras. Det som i huvudsak behöver prioriteras är mätning, 
elsäkerhet, separering av sambyggda delar och byte till led.   
 
Trafik- och gatuingenjör Lars Lindblom och sektorchef samhällsutveckling 
Åke Sjöberg informerar om ändrade förutsättningar i projektet. Kommunen 
ska stå för de årliga investeringarna i projektet. I slutändan är detta ett bättre 
och billigare alternativ för kommunen.  
 
Idag finns det inget avtal gällande belysning, men det pågår en upphandling 
av belysningsanläggning. 


Kommunstyrelsens beslut 
1. Lägga informationen till handlingarna.  


Beslutet skickas till 
Trafik- och gatuingenjör Lars Lindblom 
Sektorchef samhällsutveckling Åke Sjöberg 
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§ 167 Dnr 2021/520 


Utbyte av armaturer 


Beskrivning av ärendet 
Förvaltningen har sedan tidigare i uppdrag att se över 
energibesparingsåtgärder i budget 2023. Under hösten har förvaltningen 
tillsammans med Leksandsbostäder gjort en analys av energiförbrukningen i 
kommunen och tagit fram förslag på energibesparande åtgärder.  
 
Ett förslag på en energibesparande åtgärd, inför kommande höjning av 
elpriset, är att snabba på utbytet av armaturer i gatubelysningen. Under 
senaste året har det varit stora problem att få tillgång till nya energieffektiva 
armaturer på grund av komponentbrist, bland annat halvledare. Nu finns det 
möjlighet att byta ut ca 500 ljuskällor redan under december 2022.  
 
Mot bakgrund av det ändrade upplägget inom projektet ”Färdigt ljus” där 
kommunen kommer stå för investeringarna finns det förutsättningar att redan 
i år göra ett utbyte mot mer energieffektiv armatur. Det finns budgeterade 
medel i kommunstyrelsens reserv för investeringar.  
 


Beslutsunderlag 
Utdrag ur Allmänna utskottets protokoll 2022-11-14, § 115 
Tjänsteutlåtande daterat 2022-11-25 
 


Kommunstyrelsens beslut 
1. Anslå en miljon kronor för utbyte av 500 armaturer 
2. Medlen tas från kommunstyrelsens reserv. 


Beslutet skickas till 
Trafik- och gatuingenjör Lars Lindblom 
Sektorchef samhällsutveckling Åke Sjöberg 
Ekonomichef Ann-Charlotte Zackrisson 
Verksamhetsekonom Stina Berg 
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§ 168 Dnr 2021/691 


Mål och budget 2022-2024 - budgetprognos till och med 
31 oktober 


Beskrivning av ärendet 
Ekonomichef, Ann-Charlotte Zackrisson, informerar om budgetprognos per 
den 31 oktober. Prognostiserat resultat 2022 är 49 miljoner kronor. 
 
Prognos sektorer och nämnd helår  
Förvaltningsledning och politik 5,0 mkr 
Verksamhetsstöd  1,7 mkr 
Utbildningssektorn  3,5 mkr 
Sociala sektorn                    - 20,1 mkr 
Samhällsutveckling  5,0 mkr 
VIA-nämnden  4,6 mkr 
 
Sociala sektorn prognostiserar ett årsresultat på minus 20 miljoner kronor. 
Det beror bland att på avslag av medel från Migrationsverket, ökade 
placeringskostnader inom individ- och familjeomsorgen, personalbrist 
särskilt boende samt ökade hemtjänstinsatser. 
 


Kommunstyrelsens beslut 
1. Lägga informationen till handlingarna. 


Beslutet skickas till 
Ekonomichef Ann-Charlotte Zackrisson 
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§ 169 Dnr 2022/1353 


Riktlinje för medborgarskapscermonier 


Beskrivning av ärendet 
Den 1 april 2015 trädde en ändring i lag (2001:82) om svenskt 
medborgarskap i kraft. En portalparagraf om medborgarskapets betydelse 
lyftes fram för att stärka medborgarskapets symboliska innebörd. 
1 § Det svenska medborgarskapet är ett rättsligt förhållande mellan 
medborgaren och staten som medför rättigheter och skyldigheter för båda 
parter. Medborgarskapet förenar alla medborgare och står för samhörighet 
med Sverige. 
 
Medborgarskapet representerar det formella medlemskapet i det svenska 
samhället och är en grund för demokratin.  


I denna lag regleras hur en person blir och upphör att vara svensk 
medborgare. Lag (2014:481). 


Kommunerna ska sedan dess ordna ceremonier för att fira nya svenska 
medborgare och deras medborgarskap. 


29 §   Varje kommun ska minst en gång per år anordna en ceremoni för nya 
svenska medborgare för att högtidlighålla deras nya medborgarskap. 


Till en medborgarskapsceremoni ska kommunen bjuda in den som vid tidpunkten 
för inbjudan är folkbokförd i kommunen och under de senaste 18 månaderna har 
förvärvat svenskt medborgarskap på annat sätt än vid födelsen och inte tidigare 
bjudits in till en sådan ceremoni. 


Vid medborgarskapsceremonierna ska innehållet i 1 § första stycket förmedlas. Lag 
(2014:481). 


Kommuner kan via Skatteverkets aviseringssystem Navet ta fram vilka 
personer som har blivit nya svenska medborgare.  


Kommunerna kan själva bestämma över ceremoniernas innehåll och anpassa 
den efter egna förutsättningar och förhållanden. Ceremonin är tänkt att 
förmedla budskapet att: 
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*det svenska medborgarskapet är det viktigaste rättsliga förhållandet mellan 
medborgaren och staten 
*medborgarskapet innebär friheter, rättigheter och skyldigheter 
*medborgarskapet är en grund för folkstyrelsen och står för samhörighet 
med Sverige 


Sektorns/avdelningens bedömning 
Leksands kommun har i enlighet med nya lagstiftningen 2015 regelbundet 
anordnat olika typer av arrangemang med syfte att välkomna nya svenska 
medborgare. Ceremonierna har genomgående bestått av tal, fika, presentpåse 
och representation från kommunstyrelse och kommunledning. Plats, aktivitet 
och tid på året har dock varierat.  
Genom åren har bland annat hållits ceremonier i kommunhusets Plenisal, i 
Kulturskolans lokaler, i Kulturhuset, i Sveasalen samt i loge på Tegera 
Arena. Programmet har inletts eller avslutats med aktivitet så som 
nationaldagsfirande, underhållning av Leksands kommuns kulturskola och 
ishockey i Tegera Arena.  
Under åren med pandemi har inga medborgarskapsceremonier genomförts. 
Utifrån tidigare erfarenhet av medborgarskapsceremonier ser förvaltningen 
ett behov av att fastställa en riktlinje för medborgarskapsceremonier för att 
skapa tydlighet och säkerställa kontinuitet i detta arbete.  
I framtagandet av riktlinje för medborgarskapsceremoni har förvaltningen 
utgått ifrån lag (2001:82) om svenskt medborgarskap samt ”instruktion för 
Leksands kommuns styrdokument” beslutad av kommundirektör 2021-02-
17. Syftet med riktlinje enligt instruktionen är att den reglerar den befintliga 
verksamheten, eller ett visst område, så att det bedrivs effektivt och med god 
kvalitet. Den anger ramarna i en viss fråga och finns till för att 
verksamheterna ska kunna genomföra likartade bedömningar och för att 
handläggningen ska vara rättssäker inom kommunen. 
Riktlinje för medborgarskapsceremoni är ett dokument som beskriver hur 
Leksands kommun ska anordna kommunens medborgarskapsceremonier. 
Här beskrivs den lagmässiga bakgrunden till medborgarskapsceremonier, på 
vilket sätt kommunen ska anordna dessa ceremonier samt vart i 
förvaltningen ansvaret ligger för att säkerställa att de genomförs i enlighet 
med riktlinjen.  
 


Beslutsunderlag 
Utdrag ur Allmänna utskottets protokoll 2022-11-14, § 108 
Tjänsteutlåtande daterat 2022-10-26 
Bilaga 1. Riktlinje för medborgarskapsceremonier, 2022-10-26 
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Kommunstyrelsens beslut 
1. Anta riktlinje för medborgarskapsceremonier  
2. Uppdra åt förvaltningen att införa Leksands kommuns riktlinje för 


medborgarskapsceremonier med start 2023.  


Beslutet skickas till 
Sektorchef verksamhetsstöd Maria Bond 
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§ 170 Dnr 2022/1304 


Äskande av medel för strategiskt markinköp av Övre 
Heden 7:65 i Insjön 
 
Beskrivning av ärendet 
En allt väsentligare förutsättning för näringslivets utveckling och tillväxt är 
tillgången av hållbara och säkra logistiklösningar. Sambandet mellan 
råvaruförsörjning, lagerhållning och leveranser av färdiga produkter är 
avgörande för företagens lönsamhet och en betydande faktor när det gäller 
riskexponering. 
Sågverksföretaget Bergkvist-Siljan AB:s har idag en containerterminal i 
Insjön som de planerar att utöka för att möjliggöra fler transporter på 
järnväg. Terminalen används också av andra större företag i Insjön. 
Efterfrågan finns från dessa företag på ökade möjligheter att transportera 
ännu mer gods på järnväg, på större lagringsutrymmen för mer rationell 
godshantering och ytor för ett tullområde i direkt anslutning till 
containerterminalen.  
Näringslivet och kommunen ser att exploateringsbar mark i direkt anslutning 
till terminalen kommer att behövas för att möta efterfrågan och möjliggöra 
etableringar för främst lagerintensiva verksamheter men även tillverkning. 
Eftersom logistik är mycket av nyckeln till tillväxten inom näringslivet 
bedömer kommunen satsningarna och utvecklingen av ett Logistikcentrum i 
Insjön som en framgångsfaktor för hela regionen. Idag är runt 1000 
arbetstillfällen direkt eller indirekt beroende av containerterminalen i 
kommunen. För att säkra dessa arbetstillfällen och möjliggöra att 
tillkommande verksamheter kan skapas, behöver markområden säkerställas 
runt terminalen. Området mellan sågverket, befintlig containerterminal, 
järnvägsspåret och Timmervägen planeras att vara ett expansionsområde för 
tillkommande verksamheter enligt beskrivningen. Området består till största 
delen av jordbruksmark. Ur ett samhällsperspektiv bedömer kommunen att 
den marken utgör en betydande grund för fortsatt tillväxt inom näringslivet i 
regionen och därmed trygga och skapa fler arbetstillfällen. 
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Sektorns/avdelningens bedömning 
Sektorn anser att markförvärvet av del av fastigheten Övre Heden 7:65 är 
strategiskt mycket viktig för att säkra framtida arbetstillfällen och möjliggöra 
att tillkommande verksamheter kan skapas i Insjön och äskar därför 
ytterligare medel till markförvärvet. 


Beslutsunderlag 
Utdrag ur Allmänna utskottets protokoll 2022-11-14, § 106 
Tjänsteutlåtande, daterat 2022-10-18 
Karta över fastighet del av Övre Heden 7:65 


Kommunstyrelsens beslut 
1. Godkänna markförvärv av del av Övre Heden 7:65.  
2. Kompletterande finansiering om 330 000 kr tas ur kommunstyrelsens 


reserv för investeringar 2022.  
3. Uppdra till exploateringschefen att underteckna markförvärvsavtalet 


för kommunens räkning. 


 
Beslutet skickas till 
Sektorchef samhällsutveckling Åke Sjöberg 
Exploateringschef Johanna Ingre 
Mark- och exploateringsingenjör David Wildemo 
Ekonomichef Ann-Charlotte Zackrisson 
Verksamhetsekonom Stina Berg 


12







SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 
1(1) 


Sammanträdesdatum 
2022-12-05 


 
  


Kommunstyrelsen   
 


 
 Utdrag bestyrks 
  


 


§ 171 Dnr 2022/891 


Begäran om utökning av verksamhetsområde Tällbergs 
Sjögårdar och Sjöängen 


Beskrivning av ärendet 
Leksand Vatten AB föreslår till kommunfullmäktige om utökning av 
verksamhetsområdet för vatten, spillvatten och dagvatten, i Tällbergs, 
Sjögårdar/Sjöängen, enligt bilagd kartskiss. 
Exploateringen av området sker etappvis och vartefter godkännande sker av 
den utbyggda VA-anläggningen tas den över av Leksand Vatten AB, som 
därefter ska begära att VA-verksamhetsområdet utökas. 
Den aktuella utökningen omfattar ett 40-tal fastigheter. 


Sektorns/avdelningens bedömning 
Förslaget från Leksand Vatten AB att utöka verksamhetsområdet för vatten, 
spillvatten och dagvatten i Tällbergs Sjögårdar och Sjöängen, är i 
överensstämmelse med tidigare avtal, och VA-planen.  


Beslutsunderlag 
Utdrag ur samhällsbyggnadsutskottets protokoll 2022-11-17, § 177 
Tjänsteutlåtande från Dala Vatten och Avfall daterat 2022-06-02 
Protokollsutdrag LVAB 2022-06-16 § 45 Utökning av verksamhetsområde 
VA Sjöängen/Sjögårdarna 
Yttrande miljö daterat 2022-08-05 


Kommunstyrelsens förslag till beslut i kommunfullmäktige 
1. Verksamhetsområdet för vatten och avlopp och dagvatten i Tällbergs 


Sjögårdar och Sjöängen utökas i enlighet med karta i bilaga 1.  


Beslutet skickas till 
Kommunfullmäktige 
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§ 172 Dnr 2022/1157 


Utökning av verksamhetsområde Västanvik 


Beskrivning av ärendet 
Leksand Vatten AB föreslår till kommunfullmäktige att verksamhetsområdet 
för vatten och spillvatten i Västanvik utökas i enlighet med bilagd kartskiss. 
Den aktuella utökningen omfattar fyra fastigheter (Västanvik 55:4-55:7) 
längs med Hobackgattu. 


Sektorns/avdelningens bedömning 
Förslaget från Leksand Vatten AB att utöka verksamhetsområdet för vatten, 
spillvatten Västanvik, är i överensstämmelse med VA-planen. Enligt den ska 
fastigheter som ligger i nära anslutning till befintliga verksamhetsområden i 
första hand utredas för kommunal anslutning. 
Förhandsbesked beviljades med förutsättningen att anslutning i första hand 
skulle ske till det kommunala VA-nätet. 
Eftersom fastigheterna ligger i en sluttning kan det vara olämpligt att lösa 
vatten och avloppsförsörjning med enskilda lösningar, som riskerar att 
påverka varandra. 


Beslutsunderlag 
Protokollsutdrag från samhällsbyggnadsutskottet 2022-11-17, § 176 
Protokollsutdrag LVAB 2022-09-08 § 63 Utökning av verksamhetsområde 
Västanvik 
Tjänsteutlåtande från Dala Vatten och Avfall daterat 2022-09-01 
Kartskiss – bilaga 1 


Kommunstyrelsens förslag till beslut i kommunfullmäktige 
1. Verksamhetsområdet för vatten och avlopp i Västanvik utökas i 


enlighet med karta i bilaga 1. 


Beslutet skickas till 
Kommunfullmäktige 
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§ 173 Dnr 2020/1268 


Revidering av kommunstyrelsens delegeringsordning 
för sektorn samhällsutveckling 


Beskrivning av ärendet 
Sektor samhällsutveckling har identifierat ett antal ändringar som krävs i 
bilaga 2 till kommunstyrelsens delegeringsordning – ärenden inom 
samhällsutveckling. Ändringarna kopplat till allmänna utskottets 
ansvarsområden relaterar primärt till ändrade titlar samt tillägg av delegater 
inom sektorn. Titel som ändrats och lagts till är exploateringschef – tidigare 
titel exploateringsansvarig.  


Sektorns/avdelningens bedömning 
Sektor samhällsutveckling gör bedömningen att de föreslagna ändringarna i 
dagsläget är tillräckliga för att spegla de behov av revidering som 
identifierats.  
Ändringar gällande allmänna utskottets ansvarsområden är markerade med 
rött. Text markerat med rött kommer behandlas i samhällsbyggnadsutskottet.  


Beslutsunderlag 
Utdrag ur allmänna utskottets protokoll 2022-11-14, § 109 
Förslag på reviderad bilaga 2 till kommunstyrelsens delegeringsordning – 
ärenden inom samhällsutveckling, daterad 2022-09-29. 
Tjänsteutlåtande daterad 2022-09-29. 


Kommunstyrelsens beslut 
1. Anta kommunstyrelsens reviderade delegeringsordning för ärenden 


inom samhällsutvecklingssektorn.  


Beslutet skickas till 
Kommundirektör Caroline Smitmanis Smids 
Sektorchef samhällsutveckling Åke Sjöberg 
Administrativ koordinator, Helèn Norling  
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§ 174 Dnr 2022/421 


Rapportering av ej verkställda beslut kvartal 3/2022 - 
särskilt boende 


Beskrivning av ärendet 
Individnämnden ansvarar för utredning och beslut i ärenden som avser 
bistånd enligt 4 kapitlet 1 § socialtjänstlagen och insatser enligt 9 § LSS och 
har rapporteringsskyldighet till kommunfullmäktige enligt 16 kapitlet 6 h § 
socialtjänstlagen samt 28 § LSS.  
Rapporten ska avse de ärenden som utmynnat i ett gynnande beslut som inte 
verkställts inom tre månader. Rapporten ska även avse ärenden där 
verkställighet påbörjats men av någon anledning avbrutits och inte 
verkställts på nytt inom tre månader. 
Rapporten ska rapporteras kvartalsvis.  
För 3 kvartalet 2022 finns 12 ej verkställda beslut att rapportera.  
Ärende 1 – Kvinna 
Beslut: Socialtjänstlagen, Särskilt boende (Enligt 4 kapitlet 1 §) 
Datum för gynnande beslut: 2022-06-02 
Ärende 2 – Man 
Beslut: Socialtjänstlagen, Särskilt boende (Enligt 4 kapitlet 1 §) 
Datum för gynnande beslut: 2022-02-08 
Ärende 3 – Man 
Beslut: Socialtjänstlagen, Särskilt boende (Enligt 4 kapitlet 1 §) 
Datum för gynnande beslut: 2022-06-09 
Ärende 4 – Man 
Beslut: Socialtjänstlagen, Särskilt boende (Enligt 4 kapitlet 1 §) 
Datum för gynnande beslut: 2022-01-24  
Ärende 5 – Kvinna 
Beslut: Socialtjänstlagen, Särskilt boende (Enligt 4 kapitlet 1 §) 
Datum för gynnande beslut: 2022-05-30 
Ärende 6 – Kvinna 
Beslut: Socialtjänstlagen, Särskilt boende (Enligt 4 kapitlet 1 §) 
Datum för gynnande beslut: 2022-06-14 
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Ärende 7 – Kvinna 
Beslut: Socialtjänstlagen, Särskilt boende (Enligt 4 kapitlet 1 §) 
Datum för gynnande beslut: 2022-06-23 
Ärende 8 – Kvinna 
Beslut: Socialtjänstlagen, Särskilt boende (Enligt 4 kapitlet 1 §) 
Datum för gynnande beslut: 2022-06-17 
Ärende 9 – Man 
Beslut: Socialtjänstlagen, Särskilt boende (Enligt 4 kapitlet 1 §) 
Datum för gynnande beslut: 2022-06-20 
Ärende 10 – Man 
Beslut: Socialtjänstlagen, Särskilt boende (Enligt 4 kapitlet 1 §) 
Datum för gynnande beslut: 2022-06-09 
Ärende 11 – Kvinna 
Beslut: Socialtjänstlagen, Särskilt boende (Enligt 4 kapitlet 1 §) 
Datum för gynnande beslut: 2022-05-09 
Ärende 11 – Kvinna 
Beslut: Socialtjänstlagen, Särskilt boende (Enligt 4 kapitlet 1 §) 
Datum för gynnande beslut: 2022-06-27 


Beslutsunderlag 
Utdrag ur individnämndens protokoll 2022-11-08, § 183 
Tjänsteutlåtande, daterat 2022-10-04 


Kommunstyrelsens förslag till beslut i kommunfullmäktige 
1. Godkänna rapporteringen. 


Beslutet skickas till 
Kommunfullmäktige 
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§ 175 Dnr 2022/423 


Rapportering av ej verkställda beslut kvartal 3/2022 - 
Individ- och familjeomsorgen (IFO) 


Beskrivning av ärendet 
Individnämnden ansvarar för utredning och beslut i ärenden som avser 
bistånd enligt 4 kapitlet 1 § socialtjänstlagen och insatser enligt 9 § LSS och 
har rapporteringsskyldighet till kommunfullmäktige enligt 16 kapitlet 6 h § 
socialtjänstlagen samt 28 § LSS.  
Rapporten ska avse de ärenden som utmynnat i ett gynnande beslut som inte 
verkställts inom tre månader. Rapporten ska även avse ärenden där 
verkställighet påbörjats men av någon anledning avbrutits och inte 
verkställts på nytt inom tre månader. 
Rapporten ska rapporteras kvartalsvis.  
För 3 kvartalet 2022 finns 1 ej verkställt beslut att rapportera.  
Ärende 1 – barn 
Beslut: Socialtjänstlagen, familjehem (Enligt 4 kapitlet 1 § 
socialtjänstlagen) 
Datum för gynnande beslut: 2022-01-18 


Beslutsunderlag 
Utdrag ur individnämndens protokoll 2022-11-08, § 180 
Tjänsteutlåtande, daterat 2022-09-28 


Kommunstyrelsens förslag till beslut i kommunfullmäktige 
1. Godkänna rapporteringen. 


Beslutet skickas till 
Kommunfullmäktige 
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§ 176 Dnr 2022/1468 


Rapportering av ej verkställda beslut kvartal 3/2022 - 
LSS 


Beskrivning av ärendet 
Individnämnden ansvarar för utredning och beslut i ärenden som avser 
bistånd enligt 4 kapitlet 1 § socialtjänstlagen och insatser enligt 9 § LSS och 
har rapporteringsskyldighet till kommunfullmäktige enligt 16 kapitlet 6 h § 
socialtjänstlagen samt 28 § LSS.  
Rapporten ska avse de ärenden som utmynnat i ett gynnande beslut som inte 
verkställts inom tre månader. Rapporten ska även avse ärenden där 
verkställighet påbörjats men av någon anledning avbrutits och inte 
verkställts på nytt inom tre månader. 
Rapporten ska rapporteras kvartalsvis.  
För 3:e kvartalet 2022 finns 1 ej verkställda beslut att rapportera.  
Ärende 1 – man 
Beslut: Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade LSS, Daglig 
verksamhet enligt 9§10. 
Datum för gynnande beslut: 2022-06-13 


Beslutsunderlag 
Utdrag ur individnämndens protokoll 2022-11-08, § 181 
Tjänsteutlåtande, daterat 2022-11-02 


Kommunstyrelsens förslag till beslut i kommunfullmäktige 
1. Godkänna rapporteringen. 


Beslutet skickas till 
Kommunfullmäktige 
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§ 177 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: 
Utbildningssektorn 
Avdelningschef grundskolan 


• Delegeringsbeslut 2022-08-22 – 2022-10-17 


• Delegeringsbeslut 2021-08-11  


Sektorn för samhällsutveckling 
 
Byggchef, byggnadsinspektör, bygglovhandläggare, miljö och 
handläggare bostadsanpassning 


• Delegeringsbeslut bostadsanpassning, oktober 2022 


• Delegeringsbeslut miljö, oktober 2022 


• Delegeringsbeslut bygglov, oktober 2022  
Trafikärenden 


• Delegeringsbeslut, oktober 2022 
Näringsliv, Markavtal, översiktlig planering och plan   


• Delegeringsbeslut, oktober 2022 
Verksamhetsstöd 


• Bygg rättidsprövning, dnr 2022/1098 
• Beslut om delvis avslag på begäran om utlämnade av allmän 


handling, dnr 2022/1446 
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Utskotten 
• Delegeringsbeslut av Allmänna utskottet enligt 


sammanträdesprotokoll daterat 2022-11-14 


• Delegeringsbeslut av samhällsbyggnadsutskottet enligt 
sammanträdesprotokoll 2022-11-17 


Personalärenden 
• Personalärenden/nya anställningar 2022 


Beslutsunderlag 
1. Protokoll och listor. 


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


protokoll och listor per den 5 december 2022. 


Beslutet skickas till 
Administrativ service 
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§ 178 Dnr 2019/28 


Firmatecknare för Leksands kommun 


Beskrivning av ärendet 
Enligt nuvarande beslut om firmateckning, daterat 5 september 2022, får 
följande personer, två i förening, teckna kommunens firma. 


• Kommunstyrelsens ordförande Ulrika Liljeberg (C) 


• Kommundirektör Caroline Smitmanis Smids 


• Sektorchef Maria Bond 


• Ekonomichef Ann-Charlotte Zackrisson 
Firmatecknarna får teckna kommunens firma var för sig om det avser 
verkställighet av politiska beslut eller är av annars mindre vikt. 
 
Kommundirektören har rätt att vidaredelegera rätten att teckna kommunens 
firma i ärenden av administrativ och ekonomisk karaktär till statliga och 
kommunala myndigheter. 


Sektorns/avdelningens bedömning 
Från och med 1 december 2022 är Sebastian Larsson kommunstyrelsens 
ordförande och därför behöver nytt beslut om firmatecknare fattas som 
innebär att Sebastian Larsson har rätt att teckna kommunens firma. 


Beslutsunderlag 
Tjänsteutlåtande, daterat 2022-12-05 


Kommunstyrelsens beslut 
1. Utse följande personer att, två i förening, teckna kommunens firma 


• Kommunstyrelsens ordförande Sebastian Larsson (M) 


• Kommundirektör Caroline Smitmanis Smids 


• Sektorchef Maria Bond 


• Ekonomichef Ann-Charlotte Zackrisson 
2. Firmatecknare får teckna kommunens firma var för sig om det avser 


verkställighet av politiska beslut eller är av annars mindre vikt. 
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3. Kommundirektören har rätt att vidaredelegera rätten att teckna 
kommunens firma i ärenden av administrativ och ekonomisk karaktär 
i relation till statliga och kommunala myndigheter.  


4. I samband med beslutet enligt första till tredje punkten upphör 
kommunstyrelsens beslut om firmatecknare 2022-09-05 § 119 


Beslutet skickas till 
Samtliga sektorchefer 
Ekonomiavdelningen 
Administrativ service 
Kommunstyrelsens ordförande 
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§ 179 Dnr 2022/768 


Revidering av förbundsordning för Brandkåren Norra 
Dalarna 


Beskrivning av ärendet 
Sedan 2019 bedrivs Leksands kommuns räddningstjänst i 
kommunalförbundet Brandkåren Norra Dalarna (BRAND). 
Kommunalförbundet styrs av en direktion där samtliga medlemskommuner 
finns representerade med 1 ledamot samt 1 ersättare. Under uppstartsfasen 
bedömdes det nödvändigt att kommunstyrelsens ordförande för respektive 
medlemskommun skulle vara representerade i direktionen. Likaså skulle 
ersättare i direktionen vara oppositionsråd eller motsvarande.  
BRAND har nu varit verksamt i fyra år och uppstartsfasen är avklarad. Det 
är inte längre nödvändigt att kommunstyrelsens ordförande ska finnas i 
direktionen. Därför föreslås kommunfullmäktige i respektive 
medlemskommun besluta om förändring i förbundsordningen så att 
respektive kommun kan utse ledamöter och ersättare som passar den egna 
politiska organisationen. Det är dock fortsatt av vikt att ledamöter och 
ersättare i direktionen har koppling till kommunstyrelsen i respektive 
kommun, då det fortsatt är strategiskt viktiga frågor 
I nu gällande förbundsordning, § 7, regleras direktionens sammansättning 
med följande text ”Ledamöterna ska vara kommunstyrelsens ordförande och 
oppositionsråd eller motsvarande är ersättare.”. 
Denna skrivning föreslås ersättas med ”Ledamöterna och ersättarna ska 
väljas från medlemskommunernas kommunstyrelser. Ordinarie ledamot ska 
företräda majoriteten och ersättare ska företräda oppositionen.” 


Beslutsunderlag 
Tjänsteutlåtande daterat 2022-11-29 


 
Kommunstyrelsens förslag till beslut i kommunfullmäktige 


1. Godkänna revideringen av förbundsordningen. Detta gäller under 
förutsättning av samtliga medlemskommuner fattar likalydande 
beslut  
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Beslutet skickas till 
Kommunfullmäktige 
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§ 180 Dnr 2022/373 


Kommundirektören informerar  


Beskrivning av ärendet 
Kommundirektör, Caroline Smitmanis Smids, informerar om: 


• 2023 års lönerevision har inletts.  


• Den 11 november uppvaktades medarbetare som varit anställda i 25 
år och de som har gått i pension.  


• Det har varit en introduktionsutbildning för alla nyanställa. 


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


Utskottsordföranden informerar  


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


• De tre lokala överenskommelserna för samverkan med region 
Dalarna (LÖK) är alla är på gång att färdigställas. Det rör områdena 
samverkan missbruk och beroende, samverkan kring personer från 18 
år med psykiska funktionsnedsättningar samt samverkan för barns 
och ungas hälsa.  


• Det är kö till särskilt boende. 


• På nästa utskottsmöte ska ledamöterna få en genomgång av 
hemtjänstindex.  


Kaj Bergenhill (M) och Lars Halvarson (S), ledamöter i utbildningsutskottet, 
informerar om: 


• Förskolan Myran är i sitt slutskede av entreprenaden för att få en 
långsiktigt välmående fastighet. Inflyttning och uppstart sker till 
vårterminen 2023.  
 


• Undervisningen i paviljongen i Sammilsdalskolan är i full gång. 


• På nästa utskottsmöte ska ledamöterna få en redovisning av 
elevfrånvaro. 


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


• Detaljplan Lummerhöjden är ute på granskning. 
 


• Mark- och miljödomstolen har beviljat utrivningen av Limåns och 
Sågkvarns dammar.  
 


• Arbetet kring framtagande av ny översiktsplan - digital dialog med 
allmänheten pågår mellan den 7 november och den 5 december 
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• Detaljplan Rosen västra - samrådsyttrande från länsstyrelsen som 
säger att slänten behöver åtgärdas innan detaljplanen kan antas. 
Ytterligare utredning kring detta ska startas upp. 


• Antal ärenden som inkommer till byggenheten har minskat. Det beror 
bland annat på ökade bolånekostnader, inflation samt stigande 
materialpriser.  
 


• Arbetet med att ta fram en ny bostadsförsörjningsplan har påbörjats.  


Kommunstyrelsens beslut 
1. Lägga informationen till handlingarna. 
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