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Närvarolista 
Beslutande  

Ledamöter 
 

Ulrika Liljeberg (C), ordf. (via länk) 
Sebastian Larsson (M) (via länk) 
Viktor Zakrisson (S) (via länk) 
Kenneth Dahlström (C) (via länk) 
Karin Byström (C) (via länk) 
Tomas Bergsten (C) (via länk) 
Karin Mikkonen (C) (via länk) 
Sara Shahryari (M) (via länk) 
Kerstin Marits (M) (via länk) 
Ingrid Rönnblad (S) (via länk) 
Inga Westlund (V) (via länk) 
Jimmy Karlsson (BP) (via länk) 
Anna-Lena Blomkvist (SD) (via länk) 

 

Tjänstgörande ersättare Mikael Kyller (KD) ers: Kia Rolands (KD) (via länk)  
Birgitta Jansson (S) ers: Jan-Olof Karlsson (S) (via länk) 
 

Övriga närvarande  

Ej tjänstgörande ersättare 
 

Aarno Magnusson (C) (via länk) 
Elisabet Ingels (C) (via länk) 
Mats Pettersson (C) (via länk) 
Roger Arvidsson (C) (via länk) 
PG Gregard (M) (via länk) 
Liselott Holmgren (M) (via länk) 
Per Wiman (KD) (via länk) 
Margareta Jobs (KD) (via länk) 
Per Florén (L) (via länk) 
Lars Halvarson (S) (via länk) 
Yvonne Ineteg (V) (via länk) 
Andreas Ruuth (SD) (via länk) 
 

Tjänstemän Kommundirektör Caroline Smitmanis Smids (via länk) 
Administrativ chef Andriette Ivarsson (via länk) 
Kommunsekreterare Lena Ryen-Laxton (via länk) 
Biträdande kommundirektör Maria Bond, § 43 (via länk) 
Sektorschef sociala sektorn Ulrika Gärdsback, § 48 (via länk) 

Övriga - 
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Ärendelista 
 

 § 34 Kommundirektören informerar 
 § 35 Utskottsordförandena informerar 
 § 36 Årsredovisning 2020 - Leksands kommun 
 § 37 Årsredovisning 2020 - Leksandsbostäder AB 
 § 38 Årsredovisning 2020 - Leksand Vatten AB 
 § 39 Årsredovisning 2020 - Brandkåren Norra Dalarna 
 § 40 Utökat aktieinnehav i Dala Energi AB 
 § 41 Livsmedelskontroll - Tillsynsavgifter 2020/2021 
 § 42 Förvaltnings- och sektorplaner 2021 
 § 43 Rapportering - Utvecklingsgrupp för Djurabygden 
 § 44 Remissvar – Länsövergripande överenskommelse om samverkan för barns 

och ungas hälsa i Dalarna 
 § 45 Lokalt kollektivavtal om samverkan och arbetsmiljö 
 § 46 Styrdokument för anhörigstöd i Leksands kommun 
 § 47 Information om vaccination covid-19 - utredning 
 § 48 Rapportering - Byggnationen av särskilt boende Tibble samt flytten från 

Limsjögården 
 § 49 Svar på motion om medborgarnas förslagslåda 
 § 50 Möjligheten att meddela föreskrifter om förbud mot att vistas på särskilt 

angivna platser med anledning av påtaglig risk för trängsel 
 § 51 Informationshanteringsplan kvalitetsgruppen 
 § 52 Anmälan av ordförandebeslut - Yttrande mål 1086-21 
 § 53 Anmälan av fattade delegeringsbeslut 
 § 54 Kommunstyrelsens ordförande informerar 
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§ 34  

Kommundirektören informerar 

Beskrivning av ärendet 
Kommundirektör Caroline Smitmanis Smids informerar om bland annat 
följande: 
- Smittläget gällande covid-19 är allvarligt i Dalarna. Vaccinationerna 

fortsätter. Det kommer att vara en utmaning för företag och 
evenemangsarrangörer att erbjuda sina tjänster och evenemang på ett 
smittsäkert sätt i sommar. En arbetsgrupp är tillsatt för att arbeta med 
olika scenarier. Veckovisa avstämningar sker med Regionen, 
länsstyrelsen och alla kommuner i Dalarna. Folkhälsomyndigheten gäster 
veckans avstämningsmöte. Budskapet är fortfarande ”håll i och håll ut”. 

- Arbetet med Vision 2030 har påbörjats. 
- Beslut förbereds för överföring av verksamhet från Leksands kommun 

till Leksandsbostäder enligt genomförd fastighetsutredning. 
- Budgetförslag för 2022 förbereds. 

Kommunstyrelsens beslut 
1. Lägga informationen till handlingarna.
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§ 35   

Utskottsordförandena informerar 

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

- Budgetprognosen pekar på ett underskott för sektorn på -6,4 mkr 
varav individ- och familjeomsorgen står för -5 mkr. 

- En utredning görs gällande hur de statliga medlen för 
kvalitetshöjande insatser inom äldreomsorgen har använts. 

- Socialutskottet har fått en presentation av patientsäkerhetsberättelsen 
som ser bra ut. Ärendet kommer till kommunstyrelsen för beslut.  

- Regionen vill ha svar på remisser om bl.a. missbruksvård och HVB 
hem. 

- Finansiering och behov av s.k. tillnyktringsplatser diskuteras med 
Regionen och Polisen. Idag finns dessa på tre sjukhus i regionen som 
alternativ till Polisens arrester, men de används inte så ofta och de är 
idag inte öppna för unga under 18 år.  

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

- Budgetprognosen visar ett underskott på – 3,5 mkr varav grundskolan 
står för -2,9 mkr. Utbildningsutskottet har bett sektorledningen om en 
redogörelse för hur man arbetar med att komma tillrätta med 
underskottet. 

- En utvärdering av den fjärrundersvisning som bedrivits under 
pandemin visar att det fungerat bra i stort gällande undervisningen 
och att den minskat smittspridning.  

- En utvärdering av sammanslagningen mellan Åkerö och Sammilsdals 
högstadieskolor har visat att det i stort gått bra. Önskemål finns om 
större klassrum och fler arbetsrum för lärare. 

- Utskottet har bett sektorledningen om nyckeltal för uppföljning av 
arbetet med ett antal fokusområden. 

- En ny biträdande rektor för vuxenutbildningen har tillsats. 
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- En revision har genomförts gällande vuxenutbildningsnämnden. 
- Kommande utskottsmöte kommer bl.a. att ta upp verksamhetsplaner, 

en papperslös skolstart, ansökningsläget för höstterminen till 
gymnasiet, investeringar grundskolans arbetsmiljö och utredning av 
hur arbetsprocessen inom vuxenutbildningen och samarbetet med 
Rättvik kan utvecklas. 

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

- Budgetprognosen visar på ett underskott på – 400 tkr.  
- Sporthallsbygget går enligt plan. 
- En alternativ vägsträckning till Åhlbybadet diskuteras. 
- Gång- och cykelväg Häradsbygden diskuteras. 
- Fria vandringsvägar för fisk i Limån diskuteras. 
- En fastighetsstrateg har rekryterats. Rekrytering pågår gällande 

planarkitekt och miljöchef.  
- Antal ärenden som kommer in har ökat betydligt. Hittills har 21 

bygglov för fritidshus och villor inkommit. Förra året vid 
motsvarande tidpunkt hade 12 ansökningar inkommit. 

- Skogsvårdsstyrelsen har röjt sly runt Limsjön. 
- Trafikutredning Limsjöänget pågår.  
- Förvaltningen har fått i uppdrag att ta fram riktlinjer för solceller. 
- Behovet av en hundrastgård utreds. 
- Kommande ärenden på utskottet är bl.a. detaljplan Lummerhöjden 

som ska ut på samråd och bygglov för paddelhall på 7.000 kvm med 
sju banor vid Limhagen. 

Kommunstyrelsens beslut 
1. Lägga informationen till handlingarna.
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§ 36 Dnr 2021/84 

Årsredovisning 2020 - Leksands kommun 

Beskrivning av ärendet 
Det ekonomiska resultatet för 2020 uppgick till 25,7 miljoner kronor för 
primärkommunen. Det motsvarar ca 2,7 %  av skatter och bidrag. Budgeten 
för året var -11,3 miljoner kronor och därmed blev avvikelsen gentemot 
budget +37 miljoner kronor. Resultat före finansiella poster uppgick till 22,8 
miljoner kronor. Kommunkoncernens resultat uppgick till 34,4 miljoner 
kronor där Leksandsbostäders resultat efter skatt landade på 14,3  miljoner 
kronor och Leksand Vatten AB på –5,9 miljoner kronor.  
Den positiva budgetavvikelsen för sektorerna på ca 18 miljoner kronor beror 
till stor del på ersättning för sjuklönekostnader, ökade statsbidrag och 
inställd eller uppskjuten verksamhet. Skatteintäkterna för 2020 blev 20 
miljoner kronor lägre än budgeterat vilket kompenserades med högre 
generella statsbidrag vilka blev 37 miljoner kronor högre än budgeterat.    
Finansiella mål  
Två av de fem finansiella målen nås under 2020. 

- Soliditeten inklusive ansvarsförbindelsen ökar från 11,7 % till 13,2 % 
och målet om ökad soliditet uppnås därmed.  

- Verksamhetens nettokostnad ökade med 2,5 % och skatter och bidrag 
med 3,5  %. Målet om att verksamheternas nettokostnad inte skall 
öka snabbare än skatter och bidrag uppnås därmed.  

- Självfinansieringsgraden för året var 65 %. För målperioden 2019-
2022 beräknas självfinansieringsgraden stanna på 47 %. Målet om 
100 % självfinansiering nås därmed inte. Nettoinvesteringar uppgick 
till 108,6 miljoner kronor jämfört med budget 207,2 miljoner kronor 
d.v.s. en avvikelse på 98,6 miljoner kronor. 

- För planperioden 2017-2021 uppgår det genomsnittliga överskottet 
med årets resultat och budgeterade resultat för kommande år till 0,8 
%. Målet om 2% överskott nås för 2020 men inte för planperioden 
Målet är att resultatet under en femårsperiod i genomsnitt ska uppgå 
till 2 % av skatter och bidrag.  
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- Sektorerna har haft stora budgetavvikelser under 2020, men alla 
sektorer utom Sociala sektorn går med överskott. Den totala 
budgetavvikelsen för sektorerna uppgår till 18,4 miljoner kronor. 
Målet i sin helhet nås inte även om avvikelsen är positiv.  

Verksamhetsmål  
Målet Upprätthålla vår position som kulturkommun samt fortsätta vara en av 
landets främsta sport- och friluftskommuner – med fokus på barn och unga 
samt målet om att Verka för bättre arbets- och studiependling i regionen och 
för gynnande av kommunala/regionala samarbeten är de mål som når hög 
måluppfyllelse, för övriga 8 mål är måluppfyllelsen godkänd.    

Beslutsunderlag 
Årsredovisning 2020 för Leksands kommun 
Tjänsteutlåtande daterat 2021-03-29 

Kommunstyrelsens förslag till beslut i kommunfullmäktige 
1. Godkänna årsredovisning och bokslut 2020 för Leksands kommun. 

Kommunstyrelsens beslut 
1. Översända årsredovisning och bokslut 2020 för Leksands kommun till 

kommunens revisorer för granskning 

Beslutet skickas till 
Kommunfullmäktige 
Kommunrevisionen 
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§ 37 Dnr 2021/372 

Årsredovisning 2020 - Leksandsbostäder AB 

Beskrivning av ärendet 
Leksandsbostäder AB har överlämnat bolagets årsredovisning och bokslut 
för år 2020 för information. 

Beslutsunderlag 
Årsredovisning 2020 för Leksandsbostäder AB 

Kommunstyrelsens förslag till beslut i kommunfullmäktige 
1. Godkänna rapporteringen avseende årsredovisning och bokslut 2020 för 

Leksandsbostäder AB. 
2. Instruera kommunens ombud att på Leksandsbostäder AB:s årsstämma 

rösta i enlighet med revisorernas rekommendationer. 

Beslutet skickas till 
Kommunfullmäktige
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§ 38 Dnr 2021/327 

Årsredovisning 2020 - Leksand Vatten AB 

Beskrivning av ärendet 
Leksand Vatten AB har överlämnat bolagets årsredovisning och bokslut för 
2020 för information. 

Beslutsunderlag 
Årsredovisning 2020 för Leksand Vatten AB 

Kommunstyrelsens förslag till beslut i kommunfullmäktige 
1. Godkänna rapporteringen avseende årsredovisning och bokslut 2020 för 

Leksand Vatten AB. 
2. Instruera kommunens ombud att på Leksand Vatten AB:s årsstämma 

rösta i enlighet med revisorernas rekommendationer. 

Beslutet skickas till 
Kommunfullmäktige

10



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 
1(1) 

Sammanträdesdatum 
2021-04-12 

 
  

Kommunstyrelsen   

 
 Utdrag bestyrks 
  

§ 39 Dnr 2021/338 

Årsredovisning 2020 - Brandkåren Norra Dalarna 

Beskrivning av ärendet 
Brandkåren Norra Dalarnas årsredovisning och bokslut för 2020 har lämnats 
in för godkännande. 

Beslutsunderlag 
Årsredovisning 2020 för Brandkåren Norra Dalarna 

Kommunstyrelsens förslag till beslut i kommunfullmäktige  
1. Godkänna årsredovisning och bokslut 2020 för Brandkåren Norra 

Dalarna. 

Beslutet skickas till 
Kommunfullmäktige
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§ 40 Dnr 2021/366 

Utökat aktieinnehav i Dala Energi AB 

Beskrivning av ärendet 
Leksands kommun är delägare i bolaget Dala Energi AB. Bolaget har i 
dagsläget fyra offentliga ägare genom Leksands, Rättviks, Gagnefs och 
Malung-Sälens kommuner (den sistnämnda genom Malungs Elverk AB) och 
ca 4300 privata ägare, varav de flesta är lokala. Bolagets ägarstruktur har 
förändrats genom åren, vilket gjort att bolaget under viss tid definierades 
som ett offentligt bolag. Sedan en tid tillbaka är dock bolaget åter privat pga 
riktade nyemissioner vid köp av andra bolag. Utifrån ägarbilden finns det ett 
intresse av att bibehålla balansen mellan ett starkt offentligt ägande och ett 
stort spritt privat ägande förankrat i bygden. 
Malungs Elverk AB, med Malung-Sälens kommun som huvudägare, äger 
som sagts ovan en relativt stor aktiepost i bolaget Dala Energi AB. Under 
hösten 2020 aviserades att de hade för avsikt att sälja aktieposten. En sådan 
stor aktiepost skulle kunna påverka ägarbilden igen om den köptes av en 
offentlig ägare. Därför har övriga ägarkommuner för avsikt att köpa var sin 
lika stor andel av dessa aktier av Malungs Elverk AB, medan resterande 
aktier köps av en grupp privata ägare. Med den tänkta fördelningen bibehålls 
den önskade ägarbilden. Avsikten har formulerats i ett villkorat avtal som 
bifogas som beslutsunderlag. För att avtalet ska gälla måste bl a 
kommunfullmäktige i Leksands kommun godkänna avtalet. 
Det aktieköp som avses för Leksands kommuns del är 290 000 aktier till ett 
pris av 26 kr/aktie. Priset är marknadsmässigt. Senaste betalda kurs för 
aktien på den marknadsplats där handel sker var 31 kr/aktie.  

Beslutsunderlag 
Försäljningsavtal daterat 2021-03-31 
Tjänsteutlåtande daterat 2021-04-01 

Yrkanden 
Viktor Zakrisson (S) och Sebastian Larsson (M) yrkar bifall till förslaget. 
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Kommunstyrelsens förslag till beslut i kommunfullmäktige 
1. Godkänna föreliggande avtal. 

Beslutet skickas till 
Kommunfullmäktige 
VD Rättviks kommunhus AB Björn Evbjer 
 

13



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 
1(1) 

Sammanträdesdatum 
2021-04-12 

 
  

Kommunstyrelsen   

 
 Utdrag bestyrks 
  

§ 41 Dnr 2021/365 

Livsmedelskontroll - Tillsynsavgifter 2020/2021 

Beskrivning av ärendet 
Med anledning av den pågående covid-19 pandemin har verksamheten inom 
livsmedelskontroll under avdelning myndighet under år 2020 varit vilande 
till stor del. Detta med anledning av att livsmedelsverksamheten fått direktiv 
från Länsstyrelsen Dalarna att arbeta med trängseltillsyn på restauranger från 
och med mars månad 2020. Trängseltillsynen och rådgivningen kring detta 
är ett regeringsuppdrag med veckovisa rapporteringar till Smittskydds-
enheten och Länsstyrelsen Dalarna.  

Sektorns/avdelningens bedömning 
Avdelningen myndighet vill försöka hitta en möjlighet att kompensera 
företag som betalat avgift för livsmedelskontroll år 2020 men inte fått någon 
tillsyn, t ex genom att de inte behöver betala någon avgift år 2021. 
En utredning om vilka möjligheter som finns för kommunen att göra en 
kompensation pågår. 

Kommunstyrelsens beslut 
1. Lägga informationen till handlingarna.  

Beslutet skickas till 
Samhällsbyggnadschef Åke Sjöberg 
Ekonomichef Lotta Zackrisson 
Myndighetschef Jonas Slars
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§ 42 Dnr 2021/256 

Förvaltnings- och sektorplaner 2021 

Beskrivning av ärendet 
Förvaltningsplanen är det styrdokument som förvaltningen arbetar efter mot 
den politiska visionen och målen. Förvaltningsplanen visar även vad 
förvaltningen ska prioritera under året för att nå vision, mål och 
fokusområden.  
Sektorerna har tagit fram sektorplaner där målen bryts ner. Förvaltnings- och 
sektorplaner samt enhets- och avdelningsplaner tas upp på arbetsplatsträffar 
och ligger till grund för måluppfyllelse i mål- och uppdragsdialog och 
uppföljnings- och resultatsamtal. 

Beslutsunderlag 
Förvaltningsplan 2021 
Sektorplan Samhällsutveckling 2021 
Sektorplan Sociala sektorn 2021 
Sektorplan Utbildningssektorn 2021 
Sektorplan Verksamhetsstöd 2021 

Kommunstyrelsens beslut 
1. Godkänna redovisningen. 

Beslutet skickas till 
Kommundirektör Caroline Smitmanis Smids 
Sektorchef Carin Fredlin 
Sektorchef Maria Bond 
Sektorchef Åke Sjöberg 
Sektorchef Ulrika Gärdsback 
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§ 43 Dnr 2017/1515 

Rapportering - Utvecklingsgrupp för Djurabygden 

Beskrivning av ärendet 
Fullmäktige beslutade vid sammanträdet den 8 april 2019, § 16, bland annat 
att uppdra till förvaltningen att tillsätta en utvecklingsgrupp för Djurabygden 
samt att arbetet skulle återredovisas till kommunstyrelsen. 
Vid dagens sammanträde informerade biträdande kommundirektör Maria 
Bond om arbetet med utvecklingsgruppen.  

- Områden som fokuseras är kulturmiljöinventeringen, före detta 
skolans lokaler, analys av bygden (flyttstatistik, huspriser, m.m.) 
samt övriga behov för Djurabygden. 

- En utvecklingsgrupp har tillsats. Ett inledande möte har hållits i slutet 
av 2019. Under 2020 hölls inga möten på grund av pandemin. Ett 
digitalt möte planeras våren 2021.  

- Leksandsbostäder tar tillsammans med fastighetsgruppen fram olika 
alternativ för den före detta skollokalen, där ett är att bygga om till 
bostäder. 

Beslutsunderlag 
Powerpointpresentation 2021-04-12 

Kommunstyrelsens beslut 
1. Lägga informationen till handlingarna. 

Beslutet skickas till 
Kommundirektör Caroline Smitmanis Smids 
Biträdande kommundirektör Maria Bond
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§ 44 Dnr 2021/188 

Remissvar – Länsövergripande överenskommelse om 
samverkan för barns och ungas hälsa i Dalarna 

Beskrivning av ärendet 
Förslaget omfattar en samlad och gemensam överenskommelse mellan 
Region Dalarna och de 15 kommunerna om samverkan kring barns och 
ungas hälsa. Överenskommelsen är ett övergripande samverkansdokument 
för barn och unga och utgör en ram för lokala överenskommelser i 
kommunerna.  
Syftet med överenskommelsen är att stärka samverkan mellan 
huvudmännen, kommun och region, gällande barns och ungas hälsa/ohälsa, 
så att barn, unga och i förekommande fall deras vårdnadshavare, upplever att 
de får ett adekvat, snabbt och sammanhållet stöd utifrån behov. Att klargöra 
huvudmännens specifika ansvarsområden tillika områden som förutsätter ett 
gemensamt ansvar för vård- och stödinsatser gällande barns och ungas 
hälsa/ohälsa för att på så vis tillgodose individens behov av stöd utifrån ett 
helhetsperspektiv. Att utveckla verksamheter genom att tillämpa bästa 
tillgängliga evidens- och erfarenhetsbaserad kunskap i mötet med den 
enskilda individen. Ytterst sett handlar det om att tillsammans utveckla en 
behovsanpassad, personcentrerad och sammanhållen stöd- och vårdkedja av 
hög kvalitet för barn, unga och unga vuxna.  
Bakgrund: Arbetet med den aktuella samverkansöverenskommelsen har skett 
på uppdrag av Länsnätverket för förvaltningschefer (Länschefsnätverket) 
och bakgrunden är att överenskommelsen ”Länsövergripande 
överenskommelse om samverkan och samarbete inom Dalarna, Barn och 
unga, 0 t.o.m. 17 år med psykisk ohälsa och/eller psykisk 
funktionsnedsättning” har löpt ut. Länschefsnätverket har förordat att ett 
bredare grepp bör tas avseende samverkan kring barns och ungas hälsa och 
beakta möjligheten att slå samman andra överenskommelser avseende 
målgruppen. Förslaget till överenskommelse är framtaget mellan april 2020 
och februari 2021, i bred samverkan mellan kommunerna i Dalarna och 
Region Dalarna.  
Arbetet har letts av en utvecklingsledare från Avdelningen för hälsa och 
välfärd på Region Dalarna (RSS Dalarna) och har skett i samarbete med en 
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arbetsgrupp och en referensgrupp. Båda grupperna är utsedda av 
Länschefsnätverket.  
I referensgruppen har brukarrörelsen varit representerad. Styrgruppen för 
Länschefsnätverket har ställt sig bakom att förslaget till 
samverkansöverenskommelse sänds på remiss till berörda verksamheter och 
intresseorganisationer. Efter att svarstiden löpt ut och synpunkterna har 
beaktats läggs förslag på överenskommelse fram för godkännande i 
Länschefsnätverket och i Välfärdsrådet, för efterföljande politiska beslut i 
Region och kommuner. Dokumentet väntas träda i kraft som sin egen januari 
2022. 

Sektorns/avdelningens bedömning 
Sociala sektorn och utbildningssektorn ställer sig bakom förslaget till en 
sammanslagen överenskommelse på regional nivå utifrån att tydligheten 
gällande de olika överenskommelserna säkerställs i en samlad 
överenskommelse. Vilket leder till en stärkt utveckling av en 
behovsanpassad, personcentrerad och sammanhållen stöd- och vårdkedja av 
hög kvalitet för barn, unga och unga vuxna. Det stärker även det fortsatta 
arbetet och utvecklingen av befintliga lokala överenskommelser.  

Beslutsunderlag 
Tjänsteutlåtande från socialchef Ulrika Gärdsback och utbildningschef Carin 
Fredlin, daterat 2021-03-04 
Remiss avseende – Länsövergripande överenskommelse om samverkan för 
barns och ungas hälsa mellan Dalarnas kommuner och Region Dalarna  

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

Beslutet skickas till 
Socialchef, Ulrika Gärdsback 
Utbildningschef, Carin Fredlin 
Region Dalarna avdelningen för Hälsa och Välfärd via länk  
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§ 45 Dnr 2021/210 

Lokalt kollektivavtal om samverkan och arbetsmiljö 

Beskrivning av ärendet 
I samband med att ett nytt centralt avtal om samverkan och arbetsmiljö 
tecknades så gjordes även ett arbete för att upprätta ett nytt lokalt avtal.  
Det nya lokala avtalet om samverkan och arbetsmiljö i Leksands kommun 
bygger på det centrala avtalet, tecknat 2017-10-24. Avtalet ersätter det 
tidigare samverkansavtalet från 2011-05-23 och gäller from 2021-05-01.  
Avtalet belyser i större grad syftet med samverkan - vikten av medarbetarnas 
delaktighet och engagemang. Det görs en tydligare koppling mellan 
samverkan, arbetsmiljö- och verksamhetsfrågor.  

 Strukturen i avtalet har förenklats och avtalsinnehållet har 
förtydligats. 

 Det har fastslagits att samverkan ersätter förhandlingsskyldighet och 
informationsskyldigheten enligt 11 och 19 §§ MBL.  

 Lokal part kan begära att viss fråga ska förhandlas enligt MBL 
istället för att hanteras i samverkan om detta görs senast vid första 
samverkanstillfället.  

 Frågor som typiskt sett ska förhandlas enligt MBL ska tas upp i 
samverkan om inte annat har överenskommits. 

Sektorns bedömning 
Det nya lokala avtalet har tagits fram i en partsgemensam arbetsgrupp och 
har hanterats i central samverkan (Cesam). 

Beslutsunderlag 
Utdrag ur allmänna utskottets sammanträdesprotokoll, daterat 2021-03-22, 
§36 
Tjänsteutlåtande från HR- och säkerhetsskyddschef Hanna Trädgårdh 
Oscarsson, daterat 2021-02-28 
”Lokalt kollektivavtal om samverkan och arbetsmiljö” 
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Yrkanden 
Viktor Zakrisson (S) yrkar bifall till förslaget om att anta samverkansavtalet. 

Kommunstyrelsens beslut 
1. Anta ”Samverkansavtal – Lokalt kollektivavtal om samverkan och 

arbetsmiljö” 
2. Det nya samverkansavtalet om lokalt kollektivavtal om samverkan och 

arbetsmiljö gäller från och med den 1 maj 2021. 
3. Ovanstående lokala samverkansavtal ersätter tidigare samverkansavtal 

som beslutades av kommunstyrelsen 2011-05-23 § 114 (diarienummer 
2011.573 021). 

Beslutet skickas till 
Kommundirektör Caroline Smitmanis Smids 
Biträdande kommundirektör Maria Bond  
HR- och säkerhetsskyddschef Hanna Trädgårdh Oscarsson 
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§ 46 Dnr 2021/112 

Styrdokument för anhörigstöd i Leksands kommun 

Beskrivning av ärendet 
Styrdokumentet gällande anhörigstöd har uppdaterats då anhörigstöd tidigare 
var uppdelad på två sektorer, lärande och stöd samt vård och omsorg. 
Dokument har nu reviderats till att tydliggöra att anhörigstöd är samlat inom 
sociala sektorn. 
Socialtjänstlagen 5 kap § 10 föreskriver att: 
 ”Socialnämnden ska erbjuda stöd för att underlätta för de personer som 
vårdar en närstående som är långvarigt sjuk eller äldre eller som stödjer en 
närstående som har funktionshinder.”  

Sektorns/avdelningens bedömning 
Sociala sektorn har reviderat det styrdokument som styr det anhörigstöd som 
bedrivs i Leksands kommun.  
Anhörigstödets målgrupp är de personer som inom familjen, släkten eller 
vänkretsen hjälper en närstående som på grund av ålder, sjukdom eller 
handikapp inte längre kan klara sig på egen hand. Anhörigstödet ska 
eftersträva att erbjuda individuellt anpassat stöd så som enskilda samtal, 
hembesök, telefonstöd, rekreation, anhöriggrupper, anhörigskola, 
föreläsningar och olika temakvällar. Det ska förekomma samverkan internt 
och externt med olika verksamheter så som andra kommuner, primärvården 
och olika brukarorganisationer. Inom alla verksamheter ska all personal vara 
informerade om att Leksands kommun erbjuder anhörigstöd. 
Barnperspektivet ska lyftas fram i de ärenden/utredningar där det finns barn. 

Beslutsunderlag 
Anhörigstöd i Leksands kommun, daterad 2021-02-04 

Kommunstyrelsens beslut  
1. Anta styrdokumentet Anhörigstöd i Leksands kommun. 

Beslutet skickas till 
Avdelningschef, Katja Vestling 
Enhetschef, Johan Jobs
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§ 47 Dnr 2021/160 

Information om vaccination covid-19 - utredning 

Beskrivning av ärendet 
I mitten av februari tillsatte kommundirektör Caroline Smitmanis Smids en 
oberoende utredning eftersom det framkommit uppgifter om att medarbetare 
som inte tillhör någon av de prioriterade grupperna hade fått vaccin mot 
covid-19. Syftet med utredningen var att ta reda på varför 
prioriteringsordningen inte följts, se över om det funnits riktlinjer och rutiner 
och om dessa efterlevts av medarbetare och chefer. 
Utredningen, som genomförts av KPMG, är nu klar och visar att det funnits 
brister i planering, genomförande och dokumentation i samband med 
vaccination av prioriterade grupper enligt Folkhälsomyndighetens 
rekommendationer för fas 1. Det har saknats rutiner och det har gjorts 
avsiktliga avsteg från gällande nationella riktlinjer. Utredningen har 
dessutom försvårats genom att information undanhållits. 
Utredningen visar flera allvarliga brister i den hantering som varit kring 
vaccinering mot covid-19.   
Det har skett systematiska avsteg från Folkhälsomyndighetens 
prioriteringsordning. Det har skett planerat som ett riktat erbjudande och inte 
som ett beslut fattat under tidspress för att inte vaccinationsdoser ska gå till 
spillo. Personalkategorier som inte tillhört den prioriterade gruppen i fas 1 
har blivit vaccinerade.   
Det har funnits brister i struktur, planering och dokumentation och det har 
varit en informell hantering av vaccineringen, vilket i sin tur har öppnat upp 
för avvikelser.  
Information har manipulerats och undanhållits under utredningens gång. Det 
har funnits en bristande vilja att samarbeta och att transparent redovisa 
efterfrågade uppgifter.   
Ett stort antal personer inom sociala sektorn har varit inblandade i och haft 
medvetenhet om felaktigheter utan att detta har rapporterats. Det har lett till 
att överordnade befattningshavare i kommunen inte getts möjlighet att agera 
för att upprätthålla att vaccinationer följt Folkhälsomyndighetens beslutade 
prioriteringsordning. 
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Kommundirektör Caroline Smitmanis Smids leder arbetet med att hantera 
ärendet och den förtroendekris som har uppstått. En stabsgrupp bestående av 
delar av krisledningsstaben har tillsatts för att bistå kommundirektören. 
Ulrika Gärdsback, sektorschef sociala sektorn, leder arbetet inom sektorn.  

Beslutsunderlag 
Utredning ”Vaccinationer covid-19”, från KPMG, daterad 2021-04-07 

Kommunstyrelsens beslut 
1. Lägga informationen till handlingarna 

Beslutet skickas till 
Kommundirektör Caroline Smitmanis Smids 
Biträdande kommundirektör Maria Bond 
HR- och säkerhetsskydds chef Hanna Trädgårdh Oscarsson
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§ 48 Dnr 2016/625 

Rapportering - Byggnationen av särskilt boende Tibble 
samt flytten från Limsjögården 

Beskrivning av ärendet 
Sektorschef för sociala sektorn Ulrika Gärdsback rapporterar om 
byggnationen av särskilt boende i Tibble samt flytten från Limsjögården och 
informerar bland annat om följande: 
- Tidplanen för byggnationen som är satt till december 2021 och budgeten 

på 184 mkr ser ut att hålla 
- En provlägenhet kommer att vara klar nästa vecka och sedan färdigställs 

en provavdelning för att säkerställa att allt fungerar. 
- En flyttplan kommer att arbetas fram 
- Solceller har installerats 
- Kommundirektör Caroline Smitmanis Smids har dialog med 

Limsjögårdens fastighetsägare angående när flytt kan ske från 
Limsjögården till Tibble. 

Kommunstyrelsens beslut  
1. Godkänna rapporteringen 

Beslutet skickas till 
Sektorschef sociala sektorn Ulrika Gärdsback
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§ 49 Dnr 2020/1476 

Svar på motion om medborgarnas förslagslåda 

Beskrivning av ärendet 

Motionen 
Bygdepartiet har inkommit med en motion avseende medborgarnas 
förslagslåda. I motionen sägs bland annat att kvalitet och användbarhet på en 
del av medborgarnas förslag lämnar en del i övrigt att önska. Partiet framför 
att det tror att det skulle förenkla om det fanns en mall som bland annat 
tydliggjorde vilket eller vilka yrkanden som ställs i förlaget. Denna mall ska 
kunna laddas ner från kommunens hemsida eller hämtas i kommunhuset och 
inkomna förslag ska skickas till partierna enligt nuvarande ordning.  

Bakgrunden till medborgarnas förslagslåda 
Fullmäktige beslutade den 12 juni 2017 att tillsätta en tillfällig 
fullmäktigeberedning i ämnet Lokal demokrati under tiden juni 2017 - maj 
2018. Beredningens uppdrag var att 

- kartlägga och beskriva befintliga arbetssätt och strukturer gällande 
lokal demokrati, och  

- utarbeta förslag till utvecklade arbetssätt och strukturer i syfte att 
uppmuntra och möjliggöra ett jämlikt och aktivt medborgarskap. 

I slutrapporten, redovisad vid KF 2018-06-07, § 36, presenterade 
beredningen bland annat förslaget att ersätta möjligheten för medborgare att 
väcka ärenden i fullmäktige (s.k. medborgarförslag) med en förslagslåda. 
Efter att förvaltningen presenterat ett förslag till genomförande beslutade 
fullmäktige att införa medborgarnas förslagslåda från den 1 januari 2019 och 
därmed också upphäva möjligheten för medborgare att själva väcka ärenden 
i fullmäktige. 

Sektorns/avdelningens bedömning 
Medborgarnas förslagslåda är idag, i enlighet med fullmäktiges tidigare 
beslut, i huvudsak ett formulär på kommunens hemsida. Förslagsställaren 
kan beskriva sitt förslag och ladda upp eventuella bilagor. Det ifyllda 
formuläret inkommer som ett e-postmeddelande till registrator för 
registrering och skickas därefter vidare till partiernas gruppledare.  
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Det skickas automatiskt, utan handpåläggning av registrator, ett meddelande 
till förslagsställaren om att förslaget hanterats på detta sätt. Sedan 
förslagslådan infördes den 1 januari 2019 har det per januari 2021 inkommit 
ett femtiotal skrivelser. 
Som det får förstås menar motionären att det ska finnas en mall som 
komplement till det nuvarande formuläret på hemsidan. 
Det finns inga egentliga formkrav för förslagslådan. Den som inte vill 
använda sig av formuläret på hemsidan kan lämna in ett papper där förslaget 
beskrivs. I teorin kan även medborgarna bara e-posta ett förslag så länge det 
framgår att det handlar om ett förslag till förslagslådan. 
En fysisk pappersmall finns att hämta i kommunhusets kundtjänst och har 
funnit där sedan förslagslådan infördes. Detta sätt att lämna in förslag i 
pappersformat har inte marknadsförts på annat sätt än genom information på 
anslagstavlan i kommunhusets foajé. Motsvarigheten till den fysiska 
pappersmallen har också funnits hos registrator och förvaltningen kan ladda 
upp den på hemsidan för egen utskrift. Om någon lämnar in en fysisk 
blankett eller e-postar blanketten separat kräver det viss ytterligare 
handpåläggning av registrator i form av återkopplingen till medborgaren 
samt eventuell skanning, men i slutändan är det ingen skillnad för 
hanteringen av förslagen. Det skickas alltjämt till partierna på samma sätt. 
Eftersom förfarandet på hemsidan är delvis automatiserat är det bra om i 
första hand avsett formulär används, men om blanketten laddas ner och 
sedan e-postas till kommun@leksand.se kan registrator använda samma rutin 
som idag gäller för förslag som kommer på papper. I övrigt har 
informationen om medborgarnas förslagslåda på hemsidan har setts över på 
nytt. Det är viktigt att det som kommer in där handlar om konkreta förslag. 
För allmänna synpunkter eller frågor finns andra kanaler, så som tjänsten 
Tyck till eller att kontakta berörd verksamhet. 
Det är en balansgång i vilken utsträckning det ska vara förvaltningens 
uppgift att höja kvaliteten på förslagen. Samma sak gäller i vilket skede som 
yrkanden ska behöva formuleras och av vem. En mall ska inte gärna göra 
förslagställandet svårare. Tanken med förslagslådan var att det skulle bli 
enklare för medborgarna att lämna egna förslag direkt till de politiska 
partierna och då också stärka partiernas roll i medborgardialogen och den 
lokala demokratin.  
Det är inte utrett i vilken omfattning de respektive partierna arbetat vidare 
med de förslag som inkommit och lämnats till partierna genom dess 
gruppledare. Detta är idag en fråga för partierna. Förslagsställarna lämnar i 
regel kontaktuppgifter och det är upp till partierna om de återkopplar sin syn 
på förslagen till förslagsställarna. I dialog med förslagsställarna kan partierna 
också förädla förslagen eller driva delar av förslagen vidare.  
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En fråga för förvaltningen blir det först om något parti anser ett förslag är bra 
och väljer att driva det vidare i någon form, exempelvis genom att motionera 
i fullmäktige eller väcka initiativ i nämnd. Om det finns ett sakförhållande 
som partierna behöver upplysningar om med anledning av ett förslag, kan de 
också kontakta berörd verksamhet för upplysningar innan partiet går vidare 
med frågan. Vad ledamöter sedan yrkar vid möten och hur sådana yrkanden 
formuleras, är mer en sammanträdesteknisk fråga och inte något som 
allmänheten bör behöva befatta sig med i samband med att förslag lämnas in. 

Beslutsunderlag 
Beslut AU 2021-03-22 § 35 
Tjänsteutlåtande, daterat 2021-02-04 

Kommunstyrelsens förslag till beslut i kommunfullmäktige  
1. Med hänvisning till ärendets bedömning anse motionen besvarad. 

Beslutet skickas till 
Kommunfullmäktige
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§ 50 Dnr 2021/384 

Möjligheten att meddela föreskrifter om förbud mot att 
vistas på särskilt angivna platser med anledning av 
påtaglig risk för trängsel 

Beskrivning av ärendet 
Sedan början av 2021 gäller lagen (2021:4) om särskilda begränsningar för 
att förhindra spridning av sjukdomen covid-19. Lagen, nedan kallad 
begränsningslagen, är tillfällig och om inte annat beslutas av riksdagen 
kommer lagen att upphöra att gälla vid utgången av september 2021.  
Utifrån lagen ska det allmänna genom föreskrifter och beslut kunna vidta 
åtgärder för att motverka trängsel eller på annat sätt förhindra smittspridning. 
Den nya lagen är bland annat avsedd att möjliggöra träffsäkra åtgärder som 
inte i onödan hindrar sådan verksamhet som kan genomföras på ett från 
smittskyddssynpunkt säkert sätt. 
Av lagen följer bland annat bestämmelser om förbud mot att vistas på vissa 
särskilt angivna platser. Enligt 13 § begränsningslagen får regeringen eller 
den kommun som regeringen bestämmer meddela föreskrifter om förbud 
mot att vistas i en park, på en badplats eller på någon annan liknande särskilt 
angiven plats, om det på platsen finns en påtaglig risk för trängsel. 
Regeringen har i 8 kap. 1 § förordningen (2021:8) om särskilda begräsningar 
för att förhindra spridning av covid-19, nedan kallad 
begränsningsförordningen, gett kommunerna möjligheten att meddela sådana 
föreskrifter. Kommunernas möjlighet att meddela föreskrifter gäller till följd 
av en förordningsändring som trädde i kraft den 11 mars 20211. 
Föreskrifterna enligt ovan får inte innebära förbud mot att vistas inom 
områden av sådan omfattning att det innebär ett hinder mot att förflytta sig 
inom riket. Föreskrifterna får inte heller i övrigt innebära obefogade 
inskränkningar i enskildas frihet. Innan en kommun meddelar föreskrifter 
ska smittskyddsläkaren och Folkhälsomyndigheten ges tillfälle att yttra sig 
över kommunens förslag. Detta följer av 13 § begränsningslagen. 

 
1 SFS 2021:161 
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Sektorns/avdelningens bedömning 
Det är kommunen som bemyndigas att meddela föreskrifter om förbud enligt 
förordningen. Lagstiftaren har inte angett på vilket nivå beslut att meddela 
förskrifter ska fattas. Beslutanderätten utgår därmed från fullmäktige.  
Möjligheten att meddela föreskrifter utgör s.k. normgivningsmakt. 
Förutsättningarna för att ge rätten att meddela föreskrifter till exempelvis 
kommunstyrelsen eller nämnd ska bedömas med hänsyn till både 
regeringsformen (1974:12) och kommunallagen (2017:725). 
Regeringsformen ger grundlagsskydd för ett antal fri- och rättigheter, 
däribland den fria rörligheten. Det ligger därför nära till hands att generellt 
se rätten att meddela föreskrifter av denna typ som i första hand en 
fullmäktigefråga. Kommunallagen anger att fullmäktige beslutar bland annat 
i ärenden av principiell betydelse. 
Med anledning av spridningen av coronaviruset och sjukdomen covid-19 och 
de risker som uppstår vid ökad trängsel kan föreskrifter av den här typen 
behöva beslutas med kort varsel och med ett snabbt ikraftträdande. Detta 
talar för att delegera fullmäktiges beslutanderätt. 
Med hänsyn till det ovan nämnda framstår det som ändamålsenligt att 
fullmäktige ger kommunstyrelsen rätten att besluta i fråga om föreskrifter 
enligt begränsningsförordningen. Föreskrifterna ska enligt lagen gälla för en 
särskilt angiven plats och, enligt förslaget här, över begränsade tidsperioder. 
Därmed ska föreskrifterna heller inte gälla längre än vad som är nödvändigt 
för att förhindra smittspridningen. Även lagen i sig är tillfällig. Den 
principiella karaktären på ärendena minskar på detta sätt, jämfört med vad 
som annars hade bedömts gälla för denna typ av föreskrifter. Det ställer dock 
alltjämt höga krav på kommunstyrelsen och dess förvaltning när det gäller 
tydligheten i föreskrifterna och behovet av dessa.  
Rätten att meddela föreskrifter av denna typ utgör en form av uppdrag enligt 
speciallagstiftning som vanligtvis lämpligen införs i kommunstyrelsens 
reglemente. Med hänsyn till att begränsningslagen är tillfällig är dock 
förslaget i stället att låta fullmäktige genom ett enskilt beslut ge styrelsen 
denna rätt så länge som begränsningslagen gäller. 
Kommunallagen medger vidaredelegation av kommunstyrelsens 
beslutanderätt. Kommunstyrelsen har liksom andra nämnder möjlighet att 
uppdra åt presidiet, ett utskott eller anställda att fatta beslut på nämndens 
vägnar. Detta gäller med vissa begräsningar utifrån bestämmelser om 
delegation i kommunallagen. Frågan om vidaredelegation ligger i sig utanför 
ärendet i detta läge, eftersom den frågan avgörs av kommunstyrelsen. Någon 
möjlighet till vidaredelegation till utskott eller anställda finns därmed inte i 
dagens delegeringsordning för kommunstyrelsen. Med hänsyn till 
ärendetypens karaktär och att vidaredelegation inte prövats rättsligt framstår 
det i dagsläget som ändamålsenligt att låta delegationen stanna vid 
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kommunstyrelsen. Inom ramen för kommunstyrelsens nuvarande 
delegeringsordning har kommunstyrelsens ordförande generellt rätt att ta 
beslut i ärenden som är så brådskande att nämndens avgörande inte kan 
avvaktas. Detta ger ytterligare möjligheter att agera snabbt när så behövs. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteutlåtande, daterat 2021-03-30 

Kommunstyrelsens förslag till beslut i kommunfullmäktige  
1. Kommunstyrelsen får meddela föreskrifter enligt förordningen (2021:8) 

om särskilda begränsningar för att förhindra spridning av sjukdomen 
covid-19 om förbud mot att vistas i en park, på en badplats eller på någon 
annan liknande särskilt angiven plats, om det på platsen finns en påtaglig 
risk för trängsel. 

2. Föreskrifter enligt första punkten ska gälla för en begränsad tidsperiod.  
3. Rätten att meddela föreskrifter enligt första och andra punkten gäller till 

dess att lagen (2021:4) om särskilda begränsningar för att förhindra 
spridning av sjukdomen covid-19 upphör att gälla. 

Beslutet skickas till 
Kommunfullmäktige 
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§ 51 Dnr 2021/390 

Informationshanteringsplan kvalitetsgruppen 

Beskrivning av ärendet 
Enligt 6 § 1 arkivlagen är kommunen förpliktigad att upprätta 
dokumenthanteringsplaner. En beslutad informationshanteringsplan är 
likställd ett gallringsbeslut. Det är alltså inte tillåtet att gallra allmänna 
handlingar utan en beslutad informationshanteringsplan.  
En informationshanteringsplan innebär en kartläggning av avdelningars 
samtliga handlingstyper samt en analys över lämplig hantering av dessa. 
Utifrån industrinormer (SKLs Bevara eller Gallra skriftserie), tvingande 
lagstiftning och avdelningarnas egna behov upprättas regler kring bevaring 
och gallring (samt gallringsfrister) av dessa handlingar.   

Beslutsunderlag 
Tjänsteutlåtande, daterat 2021-03-31 
Förslag till informationshanteringsplan för kvalitetsgruppen 

Kommunstyrelsen  
1. Anta informationshanteringsplan för kvalitetsgruppen, i enlighet med 

förslaget.  

Beslutet skickas till 
Kommunarkivarie Andrew Tutt-Wixner
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§ 52 Dnr 2016/716 

Anmälan av ordförandebeslut - Yttrande mål 1086-21 

Beskrivning av ärendet 
Fullmäktige beslutade vid sammanträdet den 15 februari 2021 bland annat i 
ett ärende om bidrag till gemensamhets- och samfällighetsföreningar som 
om- eller nybildas i samband med de förrättningar som Leksands kommun 
har ansökt om för att återupprätta väghållningsorganisationer för enskilda 
vägar. Det nu överklagade beslutet är ett delbeslut i genomförandeprocessen 
av ett fullmäktigebeslut från 2016 (KF 2016-09-19, § 83) om att klargöra 
ägaransvaret för de enskilda vägarna i Leksands kommun. 
I överklagandet hänvisar klaganden till bestämmelserna om tillkännagivande 
av sammanträden i 5 kap. 13 § kommunallagen (2017:725) (KL), men 
klaganden hänvisar även till kallelsen och en annons i ett lokalt annonsblad.  
Kommunstyrelsens ordförande Ulrika Liljeberg har svarat i ett 
ordförandebeslut daterat 2021-03-26 att det inte finns någon grund för 
upphävande av beslutet. 

Beslutsunderlag 
Ordförandebeslut, undertecknat, daterat 2021-03-26 
Yttrande avseende mål 1086-21 aktbil.7 
Bilaga till yttrande. Tillkännagivande av fullmäktiges sammankomst. 
Föreläggande gällande överklagan av KF-beslut 2021-02-15, Falun 
förvaltningsrätten 1086-21 aktbil. 7 

Kommunstyrelsens beslut 
1. Godkänna redovisningen av ordförandebeslut avseende yttrande i mål 

1086-21. 

Beslutet skickas till 
Trafikenheten
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§ 53 Dnr 2021/23 

Anmälan av fattade delegeringsbeslut 

Beskrivning av ärendet 

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

Sektorn för samhällsutveckling 

Byggchef, byggnadsinspektör, bygglovhandläggare och 
bostadsanpassare: 

− Bostadsanpassningsärenden enligt bostadsanpassningslagen februari 
och mars 2021 

− Byggärenden enligt plan- och bygglagen februari och mars 2021 
Miljö/livsmedel 

− Tillsynsärenden enligt livsmedelslagen och miljöbalken februari och 
mars 2021 

Trafikärenden 
− Trafikärenden 2021-02-01-2021-02-28 
− Trafikärenden 2021-03-01-2021-03-31 

Näringsliv 
Köpekontrakt/köpebrev 2021-02-01-2021-02-28 
Köpekontrakt/köpebrev 2021-03-01-2021-03-31 

Sociala sektorn 
Sektorchef sociala sektorn Ulrika Gärdsback 
Beslut om delvis avslag på begäran om utlämnande av allmän handling, 
2021-02-11, dnr 202/140.  
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Personalärenden 
Personalärenden 2021-02-01--2021-02-28 
Personalärenden 2021-03-01—2021-03-31 

Kommunledning 
- Svar på remiss om frivillig skattskyldighet, kommunstyrelsens 

ordförande 2021-03-18 

Utskotten 
− Delegationsbeslut av socialutskottet enligt sammanträdesprotokoll 

daterat 2021-03-02 
− Delegationsbeslut av samhällsbyggnadsutskottet enligt 

sammanträdesprotokoll daterat 2021-03-18 
− Delegationsbeslut av allmänna utskottet enligt 

sammanträdesprotokoll daterat 2021-03-22 
− Delegationsbeslut av utbildningsutskottet enligt 

sammanträdesprotokoll daterat 2021-03-23 

Beslutsunderlag 
Protokoll och listor 

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

och listor per den 31 mars 2021. 

Beslutet skickas till 
Administrativ service
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§ 54  

Kommunstyrelsens ordförande informerar 

Beskrivning av ärendet 
Kommunstyrelsens ordförande, Ulrika Liljeberg (C), har inget ytterligare att 
informera om än vad som redan tagits upp under mötet. 

Kommunstyrelsens beslut  
1. Lägga informationen till handlingarna. 
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