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Plats och tid

Kommunhuset, Plenisalen den 5 september 2022, kl 13:00-15.30
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Ledamöter

Se närvarolista sidan 2

Övriga närvarande

Ej tjänstgörande ersättare

Se närvarolista sidan 2

Tjänstemän

Se närvarolista sidan 2
Övriga
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Sammanträdesdatum

2022-09-05
Kommunstyrelsen

Närvarolista
Beslutande
Ledamöter

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

Tjänstgörande ersättare

Andreas Ruuth (SD)
Aarno Magnusson (C)
Elisabet Ingels (C)
Kent Dahlquist (S)
Mats Stenmark (M)

Övriga närvarande
Ej tjänstgörande ersättare

Margareta Jobs (KD)
Björn Larsson (C)
Per Wiman (KD)

Tjänstemän

Kommundirektör Caroline Smitmanis Smids
Sekreterare Lotta Arnesson
Beredskapshandläggare Karin Kullander, § 105-108
Ekonomichef Ann-Charlotte Zackrisson, § 111

Övriga

Utdrag bestyrks
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Sammanträdesdatum

2022-09-05
Kommunstyrelsen

Ärendelista
§ 103

Kommundirektören informerar 2022

§ 104

Utskottsordföranden informerar 2022

§ 105

Beredskaplager delområden - nuläge och plan framåt

§ 106

Beredskaplager delområde livsmedel

§ 107

Delegering av inlämning av underlag till elnätsföretag för prioritering av
elanvändning - styrel

§ 108

Information om valet 2022

§ 109

Revidering av förbundsordning för Brandkåren Norra Dalarna

§ 110

De enskilda vägarna i Leksands kommun

§ 111

Mål och budget 2022-2024 - uppdatering

§ 112

Förslag tilläggsavtal mellan Region Dalarna och kommunerna i Dalarnas
län angående kollektivtrafik

§ 113

Friskvårdspolicy

§ 114

Riktlinjer för minoritetsfrågor

§ 115

Ansökan om bidrag till Folkmusikens hus 2022

§ 116

Kommunstyrelsens delegeringsordning

§ 117

Kommunikationspolicy och grafisk profil för Leksands kommun

§ 118

Remiss - Handlingsplan för en långsiktig utveckling av tolktjänsten för
döva, hörselskadade och personer med dövblindhet (SOU 2022:11)

§ 119

Firmatecknare för Leksands kommun

§ 120

Laglighetsprövning av kommunfullmäktiges beslut 2022-06-27 § 58

§ 121

Anmälan av ordförandebeslut - yttrande till förvaltningsrätten, mål 28682869-22

§ 122

Anmälan av ordförandebeslut - yttrande till förvaltningsrätten, mål 303022

§ 123

Anmälan av ordförandebeslut - Remissvar avseende regional kultur- och
bildningsplan i Dalarna 2023-2026

§ 124

Sammanträdesordning 2022

§ 125

Anmälan av fattade delegeringsbeslut 2022

§ 126

Budget VIA-nämnd 2023-2025

§ 127

Kommunstyrelsens ordförande informerar 2022

Utdrag bestyrks
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2022-09-05
Kommunstyrelsen

§ 103

Dnr 2022/373

Kommundirektören informerar
Beskrivning av ärendet
Kommundirektör Caroline Smitmanis Smids informerar om följande:
•
•
•

•

•
•

Sommaren har varit lugn och verksamheterna har bedrivits enligt
plan förutom vård och omsorg där det har varit svårt att bemanna
verksamheterna.
1 juli trädde VIA-nämnden i kraft.
1 juli tog kommunen över ansvaret för boende för skyddssökande
från Ukraina. Hittills har kommunen tagit emot 53 personer.
Skolorna har börjat ta emot elever, förberedelseklasser i grundskolan
och språkintroduktion på gymnasiet. Förskolorna har inte tagit emot
några barn än.
Flera strategiska rekryteringar har genomförts. Kommunstrateg
påbörjade sin tjänst i augusti, förvaltningschef för VIA-nämnden
tillträder i september och näringslivschef samt säkerhets- och
beredskapschef tillträder i oktober.
Arbetet med valet är högt prioriterat och säkerheten är särskilt i
fokus.
Kommundirektören har tillsammans med kommunstyrelsens
ordförande deltagit i Tomokuhus 30-årsjubileum.

Kommunstyrelsens beslut
1. Lägga informationen till handlingarna.

Utdrag bestyrks
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2022-09-05
Kommunstyrelsen

§ 104

Dnr 2022/374

Utskottsordföranden informerar
Beskrivning av ärendet
Kerstin Marits (M), vice ordförande i sociala utskottet, informerar om:
• Det är kö till särskilt boende. I början av oktober kommer en
avdelning på Lyckavägen att öppna med nio platser.
Tomas Bergsten (C), ordförande utbildningsutskottet, informerar om:
• Det har varit en bra skolstart.
• Elever och lärare verkar vara nöjda med den nya flygeln vid
Sammilsdalskolan.
• Flera skolor, bland annat Gärde och Ullvi, har renoverats under
sommaren och det har blivit ett lyft för skolorna.
• VIA-nämnden jobbar tillsammans med folkhögskolan med att ta fram
ett SFI-paket till ukrainska flyktingar.
• Det har varit invigning av särskolan i Insjön som har flyttat till
skolans ordinarie lokaler.
Sebastian Larsson (M), ordförande samhällsbyggnadsutskottet, informerar
om:
• Skoglunds ska bygga nytt kontor/anläggning vid Övermo
industriområde.
• Den nya sporthallen invigdes 22 augusti.
• Detaljplan Limsjöänget är överklagad.
• Detaljplan Moskogsvägen pågår, svar gällande inventeringar väntas.
• Trafikutredning norra Leksand har påbörjats.
• Arbete med att byta ut vägbelysning till ledarmaturer pågår.
• Den 15 september ska utskottet göra en kulturvandring tillsammans
med Dalarnas museum.
Kommunstyrelsens beslut
1. Lägga informationen till handlingarna.

Utdrag bestyrks
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2022-09-05
Kommunstyrelsen

§ 105

Dnr 2022/980

Beredskapslager – nuläge och plan framåt
Beskrivning av ärendet
Beredskapshandläggare, Karin Kullander, informerar om nuläge och plan
framåt vad gäller beredskapslager för områdena drivmedel,
skyddsutrustning, läkemedel och förbrukningsmaterial, samt redogörelse för
behov av övriga beredskapslager. För respektive område redovisas nuläge
samt utökningsförslag i de fall där beredskapslager inte finns idag.
Framöver kommer det att finnas behov av beredskapsplaner för tvätt samt
betalningsberedskap.
Kommunstyrelsens beslut
1. Lägga informationen till handlingarna.
Beslutet skickas till
Beredskapshandläggare Karin Kullander

Utdrag bestyrks
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2022-09-05
Kommunstyrelsen

§ 106

Dnr 2022/980

Beredskaplager delområde livsmedel
Beskrivning av ärendet
Kostenheten har tagit fram förslag på beredskapslager för livsmedel
(livsmedelskrislager) för Leksands kommuns äldreomsorg, skola och
förskola.
Beslutsunderlag
Utdrag ur sammanträdesprotokoll från allmänna utskottet, daterat
2022-08-15, § 83
Tjänsteutlåtande, 2022-07-28
Kostenhetens skrivelse gällande livsmedelskrislager, 2022-07-28
Kommunstyrelsens beslut
1. Anta plan för beredskapslager för livsmedel.
Beslutet skickas till
Avdelningschef kost och lokalvård Liselotte Målarbo
Enhetschef kost Linnea Wahl
Sektorchef verksamhetsstöd Maria Bond

Utdrag bestyrks

Protokoll kommunstyrelsen
5 september
7
(Signerat, SHA-256 25618925E85557071F098799AEA0E9A2471222562921496C855FF0D2A3473629)

Sida 7 av 42

Sida

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

1(2)

Sammanträdesdatum

2022-09-05
Kommunstyrelsen

§ 107

Dnr 2022/1095

Delegering av inlämning av underlag till elnätsföretag
för prioritering av elanvändning - styrel
Beskrivning av ärendet
Beredskapshandläggare, Karin Kullander, informerar om ärendet.
Energimyndigheten har tillsammans med andra aktörer utarbetat styrel som
är en metod för planering så att samhällsviktiga elanvändare ska kunna
prioriteras vid en frånkoppling. Styrel är ett samarbete mellan kommuner,
elföretag och myndigheter där länsstyrelsen leder arbetet. Uppdraget är
nationellt och sker parallellt över hela Sverige.
Mellan 2022–2023 genomförs styrels tredje nationella planeringsomgång.
Leksands kommun har under denna period i uppgift att göra en prioritering
av samhällsviktiga elanvändare inom det lokala geografiska området.
Sektorns/avdelningens bedömning
Arbetet med kartläggningen av elanvändare och samhällsviktig verksamhet
är skyddsvärt och ska därför sekretessmarkeras i enlighet med offentlighetsoch sekretesslagen (2009:400) 5 kap. 5 §.
I Leksands kommun kommer all information om prioriteringar att skyddas
av offentlighets- och sekretesslagen (2009:400) 18 kap. 13 § och 15 kap. 2 §.
De tjänstemän och förtroendevalda som tar del av prioriteringar måste även
skriva under ett sekretessavtal med hänvisning till tryckfrihetsförordningen
(1949:105) 7 kap. 22 och 23 §§, yttrandefrihetsgrundlagen (1991:1469) 5
kap. 4 § samt tystnadsplikt reglerad via regeringsformen (1974:152) 2 kap. §
23. Tjänstemännen som kommer i kontakt med känsliga uppgifter kopplade
till styrel ska vara säkerhetsklassade av Säkerhetspolisen.
Underlaget för prioritering ska lämnas in senast 1 oktober till elnätsföretaget
Dala Energi AB och skickas sedan åter till kommunen senast 31 januari
2023. Kommunstyrelsen behöver därefter fatta beslut om prioriteringen och
skicka in förslaget till Länsstyrelsen i Dalarnas län senast 1 april 2023.
På grund av den, för en kommun, onormalt höga sekretessgraden är det
viktigt att så få personer som möjligt tar del av alla detaljer.

Utdrag bestyrks
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Kommunstyrelsen

Därav görs bedömningen att underlaget gällande prioritering av
elanvändning inom kommunens geografiska ansvarsområde bör delegeras
till kommunstyrelsens presidium.
Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande, daterat 2022-08-24
Kommunstyrelsens beslut
1. Delegera till kommunstyrelsens presidium att lämna in underlag till
elnätsföretaget Dala Energi AB om prioritering av elanvändning
inom kommunens geografiska ansvarsområde.
Beslutet skickas till
Beredskapshandläggare Karin Kullander

Utdrag bestyrks

Protokoll kommunstyrelsen
5 september
9
(Signerat, SHA-256 25618925E85557071F098799AEA0E9A2471222562921496C855FF0D2A3473629)

Sida 9 av 42

Sida

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

1(1)

Sammanträdesdatum
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§ 108

Dnr 2022/35

Information om valet 2022
Beskrivning av ärendet
Beredskapshandläggare, Karin Kullander, redogör för den
verksamhetsskyddsanalys som gjorts inför valet 2022.
Först presenteras syftet med analysen, vilket är att förebygga, motverka och
möta antagonistiska hot mot allmänna val, och en kort dragning av själva
processen. Därefter redovisas vilka sårbarheter som identifierats lokalt och
den verksamhetsskyddsplan med åtgärder som gjorts utifrån identifierade
sårbarheter.
Kent Dahlquist, vice ordförande valnämnden, informerar om förberedelser
inför val till kommun, region och riksdag 2022.
Kommunstyrelsen beslut
1. Lägga informationen till handlingarna.

Utdrag bestyrks
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§ 109

Dnr 2022/768

Revidering av förbundsordning för Brandkåren Norra
Dalarna
Beskrivning av ärendet
Ansvaret för sotning och brandskyddskontroll enligt lag (2003:778) om
skydd mot olyckor (LSO) har upplevts otydligt mellan förbundet och
medlemskommunerna. En utredning har därför genomförts i syfte att utreda
förutsättningarna för förbundet att överta ansvaret för sotning och
brandskyddskontroll från medlemskommunerna. Direktionen fattade ett
inriktningsbeslut 2020-09-17 att förbundet ska överta sotning och
brandskyddskontroll i medlemskommunerna med start 2022-01-01. Av olika
anledningar har ett övertagande dröjt och beräknas nu ske 2023-01-01. För
att flytta ansvaret för sotning och brandskyddskontroll till förbundet krävs en
revidering av förbundsordningen. Revideringen består i att skriften som
antyder att förbundet endast bistår kommunen i utvalda delar i
sotningsverksamheten tas bort.
Kommunalförbundet biträder kommunerna i följande verksamhetsområden:
• Beslutar om ansökningar av egensotning
• Stödja vid tillsyn av sotningsverksamheten
Beslutsunderlag
Utdrag ur sammanträdesprotokoll från allmänna utskottet, daterat
2022-08-15, § 86
Tjänsteutlåtande, Revidering av förbundsordning för Brandkåren Norra
Dalarna, daterat 2022-08-08.
Protokollsutdrag/ Brand – Direktionen Brandkåren Norra Dalarna
Reviderad förbundsordning för Brandkåren Norra Dalarna
Kommunstyrelsens förslag till beslut i kommunfullmäktige
1. Godkänna revideringen av förbundsordningen.
2. Detta gäller under förutsättning att samtliga medlemskommuner
fattar ett likalydande beslut.

Utdrag bestyrks
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Beslutet skickas till
Kommunfullmäktige

Utdrag bestyrks
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2022-09-05
Kommunstyrelsen

§ 110

Dnr 2016/716

De enskilda vägarna i Leksands kommun
Beskrivning av ärendet
Kommundirektör, Caroline Smitmanis Smids, informerade om följande:
-

Informationssammanträden kommer ske tillsammans med
Lantmäteriet under hösten 2022. Inför dessa sammanträden kommer
informationsbrev skickas med information om att Leksands kommun
deltar på sammanträdena.

-

Informations- och utbildningsinsatser kommer erbjudas till berörda
fastighetsägare.

Beslutsunderlag
Utdrag ur sammanträdesprotokoll från allmänna utskottet, daterat
2022-08-15, § 76
Kommunstyrelsens beslut
1. Anslå 50 000 kr för utbildningsinsatser gällande enskilda vägar.
2. Medlen ska tas från kommundirektörens budgetreserv för
oförutsedda kostnader.
3. Lägga övrig information till handlingarna.
Beslutet skickas till
Kommundirektör Caroline Smitmanis Smids

Utdrag bestyrks
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§ 111

Dnr 2021/691

Mål och budget 2022-2024 - uppdatering
Beskrivning av ärendet
Ekonomichef, Ann-Charlotte Zackrisson, informerar om att
budgetförutsättningarna för 2023-2024 har ändrats.
De ändrade förutsättningarna beror bland annat på:
- Osäkerhet kring elkostnader
- Osäkerhet kring pensionskostnader
- Inflationen – inte kompenserat i budget förutom drivmedel och livsmedel
- Ökade skatteintäkter
- Generellt statsbidrag äldreomsorgen
- Ökning av skatteunderlagsprognos
- Löneökningar
- Hyror
- Maxtaxor
- Räntor
Kommunstyrelsens beslut
1. Uppdra till förvaltningen att kartlägga kommunkoncernens el- och
energiförbrukning, utreda dess effektiviseringspotential och möjliga
prioriteringar och återkomma med förslag på åtgärder för lägre eloch energiförbrukning.
2. En första delrapport ska ges till kommunstyrelsen 28 oktober 2022.
3. Lägga övrig information till handlingarna.
Beslutet skickas till
Ekonomichef Ann-Charlotte Zackrisson
Kommundirektör Caroline Smitmanis Smids

Utdrag bestyrks
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§ 112

Dnr 2017/618

Förslag tilläggsavtal mellan Region Dalarna och
kommunerna i Dalarnas län angående kollektivtrafik
Beskrivning av ärendet
Under 2018 inrättades den regionala kollektivtrafikmyndigheten, RKM, i
samband med att kommunerna skatteväxlade allmän kollektivtrafik och
färdtjänst. Detta innebar också att huvudmannaskapet flyttades från
kommunerna till Regionen.
Under hösten 2019 påbörjades arbetet med ett nytt sammanhållet och
sammanhängande avtal. Detta arbete resulterade i att ett nytt avtalsförslag
skickades ut på remiss våren 2021, vilket Leksands kommun var med och
besvarade. Ett nytt förslag skickades ut i början av 2022 och denna version
av tilläggsavtalet är ett resultat av den remiss som genomfördes under våren.
Beslut om antagande av tilläggsavtal med tillhörande bilagor ska vara
Region Dalarna till handa, senast 15 oktober 2022.
Avtalets disposition
Tilläggsavtal
Bilaga 1 – Huvudavtal
Bilaga 2 – Samverkansformer
Bilaga 3 – Fördelningsnyckel
Sektorns/avdelningens bedömning
Till vissa centrala delar har Region Dalarna justerat avtalet i linje med de
synpunkter som Leksands kommun framförde.
I fråga om själva Tilläggsavtalet har formuleringen kring att avtalet inte kan
sägas upp av enskild part strukits och ersatts med att avtalet gäller tills
vidare. Vidare har man också flyttat fram att framtagande av gemensamt
tillägg till gemensamt skolskjutsreglemente till hösten 2023.
Kommunen var redan sedan tidigare positiv till att Regionen från och med
tidpunkten för skatteväxling övertar kommunernas finansieringsansvar för
riksfärdtjänst och handläggning av alla åtgärder vid tillståndsprövning m.m.
Kommunen hade sedan tidigare inga invändningar mot att priset på skolkort
höjs från 320 kronor per månad/elev till 350 kronor. För kommunens del

Utdrag bestyrks
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innebär det utifrån beräkning på läsårets 2021/2022 volymer en ökning från
ca. 1,7 mkr till ca 1,85 mkr.
Bilaga 1 – Huvudavtal är oförändrat.
I Bilaga 2 – Samverkansformer har smärre redaktionella justeringar gjorts.
De synpunkter som lyftes fram från kommunen har inte beaktats. Vissa av
oklarheterna kan dock tydliggöras genom god dialog och kommunikation.
Gällande Bilaga 3 – Fördelningsnyckel har Region Dalarna inte utvecklat
innehållet med ekonomiska eller kvalitativa nyckeltal såsom föreslaget i
kommunens remissvar. Dock framgår det av punkt 3.6 i Tilläggsavtalet att
statistik och rapporter ska tillhandahållas gällande resandeutveckling,
måluppfyllelse, biljettintäkter, självfinansieringsgrad och kostnader per
trafikslag. På detta vis säkerställs att kommunerna kommer att få bättre
möjligheter till uppföljning.
Noterbart är att tillägg till skolskjutsreglemente är borttaget i liggande
förslag. Genom tillägget skulle det nu gällande lokala skolskjutsreglementet
vara överflödigt. Syftet är att skapa enhetliga avståndsregler samt ett
gemensamt regelverk kring farlig skolväg för samtliga kommuner. Det var
Leksands kommuns bedömning att det var alltför kort tid för att hinna göra
detta samt att det sannolikt skulle innebära att den gemensamt framtagna etjänsten för skolskjuts riskerade att påverkas negativt.
Sammantaget är det förvaltningens bedömning att det Tilläggsavtal med
tillhörande bilagor är genomarbetade utifrån remisserna och har lyckats
fånga de olika synpunkter på ett balanserat sätt.
Beslutsunderlag
Utdrag ur sammanträdesprotokoll från allmänna utskottet, daterat
2022-08-15, § 87
Tjänsteutlåtande – Förslag till tilläggsavtal mellan Region Dalarna och
kommunerna i Dalarnas län angående kollektivtrafik, daterat 2022-08-02
Beslutsmissiv 2022-06-20 kollektivtrafik
Tilläggsavtal mellan Region Dalarna och Dalarnas kommuner avseende
ansvar, samråd och ekonomiska effekter av skatteväxlingen av
kollektivtrafiken i Dalarnas län
Bilaga 1. Avtal mellan landstinget Dalarna och Dalarnas kommuner om
ansvar, samråd och ekonomiska effekter av skatteväxlingen av
kollektivtrafiken
Bilaga 2. Samverkansformer inom kollektivtrafikområdet mellan Region
Dalarna och Dalarnas kommuner

Utdrag bestyrks
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Bilaga 3. Som beskriver fördelningsnyckel för fördelning av Region
Dalarnas overhead och trafikkostnader vid utförandet av uppdraget avseende
serviceresor
Kommunstyrelsens förslag till beslut i kommunfullmäktige
1. Tilläggsavtal, till ”Avtal mellan Landstinget Dalarna och Dalarnas
kommuner om ansvar, samråd och ekonomiska effekter av
skatteväxlingen av kollektivtrafiken” (skatteväxlingsavtalet), med bilaga
2 och 3, godkänns.
2. Beslutet i punkt 1 gäller under förutsättning att Region Dalarna och
samtliga kommuner i länet fattar motsvarande beslut.
Beslutet skickas till
Kommunfullmäktige

Utdrag bestyrks
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§ 113

Dnr 2022/981

Friskvårdspolicy
Beskrivning av ärendet
Leksands kommun ska erbjuda alla medarbetare ett långsiktigt hållbart
arbetsliv genom ett hälsofrämjande friskvårdsarbete på individ- grupp- och
organisatorisk nivå inom kommunens olika verksamheter. Målsättning med
arbetet är att verka proaktivt för god hälsa och därmed sänka sjukfrånvaro
och behov av rehabiliteringsinsatser.
Friskvårdspolicyn är ett dokument på övergripande nivå om specifika,
strategiskt viktiga områden. Den är vägledande för beslut och styrning inom
fiskvårdsområdet och anger inte några fasta regler utan lämnar utrymme för
bedömningar i det enskilda fallet.
Sektorns/avdelningens bedömning
Hälsa är ett subjektivt begrepp och en individuell upplevelse av
välbefinnande och omfattar individens olika roller i såväl arbetsliv som livet
i övrigt och påverkas av egna och omgivande förutsättningar.
Friskvårdsarbetet ska beakta detta och utformas därefter.
God hälsa och friskvård börjar på individnivå och i arbetet med att vara en
attraktiv arbetsgivare skapar Leksands kommunförutsättningar för den
anställde att ta ansvar för sin hälsa utifrån behov och preferenser.
Arbetsgivaren har ett ansvar för arbetsmiljön ur fysiska, psykiska och sociala
aspekter och hur arbetet organiseras utifrån detta. Chefer är ansvariga för det
hälsofrämjande arbetet inom gruppen på arbetsplatsen.
Genom att kombinera och anpassa ekonomiska medel och aktiviteter för
olika verksamheters förutsättningar skapas organisatoriska möjligheter att
bedriva ett hälsofrämjande friskvårdsarbete inom hela organisationen.
Leksands kommun har som mål för friskvårdsarbetet att inspirera och
motivera anställda att delta i utvecklingen av en hälsofrämjande arbetsplats.
Syftet med friskvårdsarbetet är att genom kunskap och ökat
hälsomedvetande skapa ansvarstagande och engagemang för ett
hälsofrämjande arbete och förhållningssätt samt bidra till att den upplevda
hälsan och arbetstillfredsställelsen på kommunens arbetsplatser förbättras.

Utdrag bestyrks
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För 2022 är förslaget att införa ett årligt återkommande friskvårdsbidrag på
1500 kr/anställd.
Beslutsunderlag
Utdrag ur sammanträdesprotokoll från allmänna utskottet, daterat
2022-08-15, § 84
Tjänsteutlåtande, daterat 2022-08-04
Friskvårdspolicy, daterat 2022-07-08
Kommunstyrelsens förslag till beslut i kommunfullmäktige
1. Anta Friskvårdspolicy.
2. Införa friskvårdsbidrag med 1500 kr per år från 2022.
Beslutet skickas till
Kommunfullmäktige

Utdrag bestyrks
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§ 114

Dnr 2022/372

Riktlinjer för minoritetsfrågor
Beskrivning av ärendet
Lag (2009:724) om nationella minoriteter och minoritetsspråk trädde i kraft
år 2010 och beskriver förhållandet mellan det allmänna och de nationella
minoriteterna. Utvärderingar som genomfördes efter att minoritetslagen trätt
i kraft har visat att kommunernas arbete utifrån lagen var bristfällig och
därför gjordes ett antal förändringar som trädde i kraft 1 januari 2019. Dessa
omfattar förstärkningar i de allmänna bestämmelserna som gäller samtliga
minoriteter och minoritetsspråk.
En av de nya paragraferna (5 b §) anger att kommuner ska anta mål och
riktlinjer för sitt minoritetspolitiska arbete. Syftet med lagändringen är att
kommunerna ska förhålla sig mer aktivt och strategiskt till sitt ansvar för
minoritetspolitiken, även där det inte finns någon aktiv efterfrågan på
åtgärder från nationella minoriteter inom kommunen. Lagen anger inte
närmare hur kommunernas mål och riktlinjer ska vara utformade. Det står
kommunerna fritt att anpassa dessa efter lokala förhållanden.
Minoritetslagen innehåller ett grundskydd, som gäller hela landet, och
särskilda bestämmelser för de så kallade förvaltningsområdena.
Det finns förvaltningsområden för finska, meänkieli och samiska och
kommuner som ingår i ett eller flera förvaltningsområden har utökade
skyldigheter att erbjuda förskola, äldreomsorg och myndighetskontakter på
respektive språk.
Leksands kommun ingår inte i något förvaltningsområde.
Riksdagen har erkänt fem nationella minoriteter i Sverige: judar, romer,
samer, sverigefinnar och tornedalingar. Ramkonventionen slår fast att
skyddet av nationella minoriteter, och av de rättigheter och friheter som
tillkommer personer som tillhör dessa minoriteter, utgör en integrerad del av
det internationella skyddet av mänskliga rättigheter.
I språklagen anges att de nationella minoritetsspråken i Sverige är finska,
jiddisch, meänkieli, romani chib och samiska med samtliga varieteter.

Utdrag bestyrks
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Den svenska minoritetspolitiken syftar till att ge skydd för de nationella
minoriteterna och stärka deras möjligheter till inflytande, samt att stödja de
historiska minoritetsspråken så att de hålls levande.
Minoritetslagens allmänna bestämmelser gäller i hela landet och slår bland
annat fast att:
•

Kommuner och regioner ska informera de nationella minoriteterna
om deras rättigheter och det allmännas ansvar enligt minoritetslagen
och de föreskrifter som lagen hänvisar till.

•

Det allmänna har ett särskilt ansvar för att skydda och främja de
nationella minoritetsspråken.

•

Det allmänna ska främja de nationella minoriteternas möjligheter att
behålla och utveckla sin kultur.

•

Barns utveckling av en kulturell identitet och användning av det egna
minoritetsspråket ska främjas särskilt.

•

Kommuner och regioner ska anta mål och riktlinjer för sitt
minoritetspolitiska arbete.

Kommuner ska på begäran lämna uppgifter om mål och riktlinjer till
länsstyrelsen Stockholm som ansvarar för att följa upp tillämpningen av
minoritetslagen.
I förslaget till Riktlinje för minoritetsfrågor i Leksands kommun anges att
mål och delmål ska integreras i verksamhetsdokument för mänskliga
rättigheter, demokratifrågor, social hållbarhet, folkhälsa med mera, och i
verksamhetsplaner för sektorer och utskott/nämnd.
Kommunstyrelsen och varje utskott/sektor ansvarar för sina respektive
åtaganden i enlighet med reglementena och vad som följer av denna riktlinje.
Finansiering
I förslaget till riktlinje för minoritetsfrågor i Leksands kommun anges att
åtaganden i riktlinjen ska hanteras inom ansvarig sektors budget för ordinarie
verksamhet.
Då antagandet av mål och riktlinjer är en obligatorisk uppgift ska
kommunerna, enligt den kommunala finansieringsprincipen, kompenseras
ekonomiskt av staten enligt 6 § Förordning (2009:1299) om nationella
minoriteter och minoritetsspråk ”i mån av tillgång på medel”.

Utdrag bestyrks

Protokoll kommunstyrelsen
5 september
21
(Signerat, SHA-256 25618925E85557071F098799AEA0E9A2471222562921496C855FF0D2A3473629)

Sida 21 av 42

Sida

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

3(3)

Sammanträdesdatum

2022-09-05
Kommunstyrelsen

Statsbidraget är avsett att användas till de merkostnader som uppkommer i
kommunen med anledning av de rättigheter som enskilda har enligt
minoritetslagen.
Beslutsunderlag
Utdrag ur sammanträdesprotokoll från allmänna utskottet, daterat
2022-08-15, § 82
Tjänsteutlåtande, daterat 2022-07-01
Förslag till riktlinjer minoritetsfrågor Leksands kommun, daterat 2022-06-09
Kommunstyrelsens beslut
1. Återremittera ärendet för att i riktlinjen även beakta teckenspråk.
Beslutet skickas till
Administrativ service
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§ 115

Dnr 2022/470

Ansökan om bidrag till Folkmusikens hus 2022
Beskrivning av ärendet
Ansökan om bidrag till Folkmusikens hus för 2022 har inkommit till
Leksands kommun. Folkmusikens hus ansöker om ett ekonomiskt stöd på
2,50 kronor per invånare x 16 012 personer (motsvarande befolkning i
Leksands kommun per sista december 2021). Det sökta beloppet är
detsamma som sökts och beviljats av Leksands kommun sedan 2014.
Folkmusikens hus har ett regionalt musikuppdrag sedan 2004, med statlig
och regional finansiering genom samverkansmodellen. De kommunala
bidragen till Folkmusikens hus fastställdes i en rekommendation beslutad av
Region Dalarna 2007, där kommunerna runt Siljan betalar 2,50 kronor per
invånare och övriga kommuner 1,25 kronor. 10 dalakommuner bidrar idag
med sammantaget cirka 1 miljon.
Medlen användas bland annat till att finansiera aktiviteter såsom
Bingsjöstämman, Ethno Sverige med mera.
Sektorns/avdelningens bedömning
Folkmusikens hus är en stor kulturaktör i Siljansområdet. Dels genom att de
bevarar, tillgängliggör och utvecklar det immateriella kulturarv som
folkmusiken utgör, dels genom att de också är en stor arrangör på området.
Leksand är nationellt sett en av de viktigaste orterna på folkmusikkartan, här
finns både levande tradition och ett väldokumenterat folkmusikaliskt
kulturarv. Folkmusikens hus bidrar i hög grad till att skapa
besöksanledningar året runt genom sitt stora utbud av konserter, kurser och
stämmor. Ett utbud som Leksands befolkning både tar del av och är delaktig
i att skapa. Genom Leksands kommuns samarbete med Folkmusikens hus får
vi möjlighet till internationellt, nationellt, regionalt och lokalt genomslag på
våra aktiviteter. Avdelningen bedömer att bidrag ska beviljas enligt ansökan.
Beslutsunderlag
Utdrag ur sammanträdesprotokoll från allmänna utskottet, daterat
2022-08-15, § 81
Tjänsteutlåtande, daterat 2022-05-05

Utdrag bestyrks
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Ansökan om bidrag till folkmusikens hus 2022, daterat 2022-04-26
Kommunstyrelsens beslut
1. Bevilja Folkmusikens hus ekonomiskt stöd med 2,50 kr per invånare
per år under 2022–2026. (För 2022 blir det 40 030 kr.) baserat på en
folkmängd på 16 012 invånare (SCB 2021-12-31), för 2022.
2. Uppdra till förvaltningen att arbeta in finansieringen för 2023–2026 i
kommande års budgetförslag
Beslutet skickas till
Verksamhetsledare Folkmusikens hus, Per Gudmundsson
Kulturchef Leksands kommun, Pär Ohlsson

Utdrag bestyrks
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§ 116

Dnr 2020/1268

Kommunstyrelsens delegeringsordning
Beskrivning av ärendet
Ändringarna är föranledda av ny lagstiftning, tidigare kommunala beslut och
ändringar i organisationen.
Sektorns/avdelningens bedömning
Förvaltningen gör bedömningen att de föreslagna ändringarna i dagsläget är
tillräckliga för att spegla de behov av revidering som identifierats.
Beslutsunderlag
Utdrag ur sammanträdesprotokoll från allmänna utskottet, daterat
2022-08-15, § 78
Tjänsteutlåtande, daterat 2022-06-08
Förslag till reviderade delegeringsordning för kommunstyrelsen med
följande bilagor
-

Bilaga 2. Delegation till anställda för ärenden inom sektor
samhällsutveckling.

Kommunstyrelsens beslut
1. Anta kommunstyrelsens reviderade delegeringsordning.
Beslutet skickas till
Kommundirektör, Caroline Smitmanis Smids
Sektorchefer
Administrativ koordinator, Helén Norling

Utdrag bestyrks
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§ 117

Dnr 2019/1016

Kommunikationspolicy och grafisk profil för Leksands
kommun
Beskrivning av ärendet
Leksands kommun har en av kommunfullmäktige antagen
kommunikationspolicy från 2012 samt en av kommunfullmäktige antagen
grafisk profil från 2013. Kommunikationspolicyn och den grafiska profilen
är tillsammans viktiga dokument för att skapa effektivitet och enhetlighet i
kommunikationsinsatserna och är en viktig del i arbetet med att stärka
kommunens varumärke.
Sedan antagandet av dessa dokument har framväxten av elektroniska
kommunikativa möjligheter ökat och det har även påverkat användandet av
kommunikativa kanaler.
Kommunstyrelsen har givit förvaltningen i uppdrag att uppdatera nu
gällande grafiska profil och kommunikationspolicy.
Sektorns/avdelningens bedömning
Kommunikationspolicy och grafisk profil är styrdokument som gäller för
alla Leksands kommuns medarbetare. Den visar vilka grunder som
kommunens kommunikationsarbete bygger på och omfattar såväl intern som
extern kommunikation.
I uppdateringen av policyn har kommunikationsavdelningen utgått från
”Instruktion för Leksands kommuns styrdokument” beslutad av
kommundirektör 2021-02-17 där det framgår att en policy är ett kortfattat,
kärnfullt dokument på en övergripande nivå om specifika, strategiska viktiga
områden.
Den uppdaterade kommunikationspolicyn är anpassad för att kunna
kommunicera i ständig förändring och har i enlighet med uppdraget
fokuserat på att digital kommunikation ska vara huvudalternativet. Den
tydliggör att kommunen ska kommunicera med medborgaren i fokus och
klargör roller och ansvar där chefer har ett särskilt kommunikationsansvar
gentemot både medarbetare och medborgare.
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Föreslagna förändringar i den grafiska profilen är framförallt:
•

Nytt typsnitt som standard, Arial.
Tidigare fastställd grafisk profil innefattas av typsnitt som inte är
standard i kommunanställdas datorer och inte heller tillgängliga i
alla program.

•

Justering av färgkoder så att de anpassas till digitala medier.
Färgerna i den grafiska profilen justeras så att de har samma
färgkoder som redan idag används i digitala kanaler, som t.ex.
kommunens webbplats.

•

Grafiska symboler för enskilda verksamheter plockas bort.
De grafiska symboler och logotyper som idag finns för vissa
verksamheter kommer successivt att fasas ut i takt med att material
uppdateras eller byts ut.

För att säkerställa att kommunikationspolicy och grafisk profil efterlevs i
organisationen kommer kommunikationsavdelningen lägga stor vikt på
implementeringen. Bland annat skapas en digital utbildning för medarbetare
och chefer, samt att det säkerställs att de mallar och typsnitt som
kommunens medarbetare ska använda sig av finns tillgängliga för alla
anställda.
Kommunikationsavdelningen bedömer även att kommunikationspolicy och
grafisk profil behöver konkretiseras i andra styrdokument för att fungera
effektivt i vardagen. Därför finns underliggande riktlinjer som stöd för
förvaltningen, t.ex. ”Riktlinjer för Leksands kommuns digitala kanaler” samt
”Instruktion för Leksands kommuns sociala medier”. Dessa dokument
fastställs av kommundirektör efter att kommunikationspolicyn antagits. I
dokumenten tydliggörs ansvarsfördelning avseende kommunikation samt de
riktlinjer som varje avdelning behöver förhålla sig till avseende användandet
av digitala kanaler. I dessa fastslås bland annat att det är
kommunikationsavdelningen som godkänner användandet av digitala kanaler
och som ansvarar för att följa upp att verksamheterna efterlever de riktlinjer
som finns. T.ex. ska det tydligt framgå att Leksands kommun är avsändare
genom kommunens logotype och hur man kommer i kontakt med ansvarig
för kontot.
Beslutsunderlag
Utdrag ur sammanträdesprotokoll från allmänna utskottet, daterat
2022-08-15, § 79
Tjänsteutlåtande, daterat 2022-07-11
Kommunikationspolicy, daterad 2022-08-01
Grafisk profil, daterad 2022-08-01
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Kommunstyrelsens förslag till beslut i kommunfullmäktige
1. Anta kommunikationspolicy och grafisk profil.
2. Tidigare kommunikationspolicy antagen av fullmäktige den 11 juni
2012 § 55 och grafisk profil antagen av fullmäktige den 16 september
2013 § 109 upphör att gälla.
3. Besluten ska vara helt genomförda senast 1 mars 2023
Beslutet skickas till
Kommunfullmäktige

Utdrag bestyrks
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§ 118

Dnr 2022/631

Remiss - Handlingsplan för en långsiktig utveckling av
tolktjänsten för döva, hörselskadade och personer med
dövblindhet (SOU 2022:11)
Beskrivning av ärendet
Utredningen spänner över ett stort fält av områden gällande en långsiktig
utveckling av tolktjänster. Ett flertal av de förslag som presenteras rör andra
myndigheter och aktörer eller frågor där Leksands kommun saknar kompetens
att göra en bedömning av förslagen och kommunen lämnar således inga
synpunkter.
Några exempel på sådana områden där kommunen avstår från att lämna
synpunkter är ”åtgärder för att stärka tolkprofessionen” och ”tekniska
lösningar och innovationer som ett komplement till tolktjänst”.
Leksands kommun har valt att fokusera på ett antal områden som rör
kommunen i allmänhet eller dess verksamheter i synnerhet. Dessa områden
återfinns under följande rubriker i utredningen:
•

Ett samlat och förstärkt tolkstöd i arbetslivet

•

Ett samlat tolkstöd i utbildning för vuxna

•

Åtgärder för ökad jämställdhet och ett ökat barnperspektiv i frågor som
rör tolktjänst

Beslutsunderlag
Utdrag ur sammanträdesprotokoll från allmänna utskottet, daterat
2022-08-15, § 85
Tjänsteutlåtande daterat 2022-08-02 - Remissvar avseende handlingsplan för
en långsiktig utveckling av tolktjänsten för döva, hörselskadade och personer
med dövblindhet, SOU 2022:11.
Kommunstyrelsens beslut
1. Anta yttrandet och översända det till Regeringskansliet,
Socialdepartementet.
Beslutet skickas till
Regeringskansliet, socialdepartementet
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Tf chef Administrativ service, Joel Johansson
Kommundirektör, Caroline Smitmanis Smids
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§ 119

Dnr 2019/28

Firmatecknare för Leksands kommun
Beskrivning av ärendet
Enligt nuvarande beslut om firmateckning, daterat 17 november 2021, får
följande personer, två i förening, teckna kommunens firma.
•

Kommunstyrelsens ordförande Ulrika Liljeberg (C)

•

Kommundirektör Caroline Smitmanis Smids

•

Tf sektorchef 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
Ekonomichef Ann-Charlotte Zackrisson har varit tillförordnad sektorchef.
Sektorchef Maria Bond är åter i tjänst och med anledning av detta behöver
ett nytt beslut fattas som innebär att Maria Bond har rätt att teckna
kommunens firma. I övrigt föreslås att Ann-Charlotte Zakrisson i sin roll
som ekonomichef ska ha rätt att teckna kommunens firma.
Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande, daterat 2022-06-09
Kommunstyrelsens beslut
1. Utse följande personer att, två i förening, teckna kommunens firma.
•

Kommunstyrelsens ordförande Ulrika Liljeberg (C)

•

Kommundirektör Caroline Smitmanis Smids

•

Sektorchef Maria Bond

•

Ekonomichef Ann-Charlotte Zakrisson

2. Firmatecknare får teckna kommunens firma var för sig om det avser
verkställighet av politiska beslut eller är annars mindre vikt.

Utdrag bestyrks

Protokoll kommunstyrelsen
5 september
31
(Signerat, SHA-256 25618925E85557071F098799AEA0E9A2471222562921496C855FF0D2A3473629)

Sida 31 av 42

Sida

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

2(2)

Sammanträdesdatum

2022-09-05
Kommunstyrelsen

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 2021-11-17 § 148 att
gälla.
Beslutet skickas till
Samtliga sektorchefer
Ekonomiavdelningen
Administrativ service
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§ 120

Dnr 2016/716

Laglighetsprövning av kommunfullmäktiges beslut
2022-06-27 § 58
Beskrivning av ärendet
Kommunstyrelsen är förelagd att yttra sig till förvaltningsrätten gällande
laglighetsprövning av kommunfullmäktiges beslut 2022-06-27 § 58.
Ärendet handlar om ekonomiskt stöd för ny- och ombildande av
samfällighetsförening.
Yttrandet är under framtagande och det är sålunda inte möjligt för
kommunstyrelsen att fatta beslut idag.
Kommunstyrelsens beslut
1. Lägga informationen till handlingarna.
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§ 121

Dnr 2022/920

Anmälan av ordförandebeslut - yttrande till
förvaltningsrätten, mål 2868-2869-22
Beskrivning av ärendet
Leksands kommun har av Förvaltningsrätten i Falun förelagts att yttra sig
över ett överklagande gällande lagligheten av protokollet från ett
kommunstyrelsesammanträde 14 juni 2022, utifrån ett påstått formfel i
samband med justeringen av detsamma, mål 2868-22.
Vidare har Förvaltningsrätten i Falun förelagt Leksands kommun att yttra sig
om formen för justering av protokollet får effekt för de beslut som
Kommunfullmäktige fattade vid sammanträde 27 juni 2022, mål 2869-22.
Leksands kommun ska senast den 10 augusti 2022 ha svarat på
överklagandet.
Med hänsyn till ärendets brådskande natur och att kommunstyrelsens möte
därmed inte kan avvaktas beslutar kommunstyrelsens ordförande i fråga om
yttrande.
Vid dagens sammanträde redovisas beslutet.
Beslutsunderlag
Ordförandebeslut, daterat 2022-08-09
Yttrande avseende mål 2868 - 2869-22, daterat 2022-08-09
Kommunstyrelsens beslut
1. Godkänna redovisningen av ordförandebeslutet.
Beslutet skickas till
Ulrika Liljeberg (C)
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§ 122

Dnr 2016/716

Anmälan av ordförandebeslut - yttrande till
förvaltningsrätten, mål 3030-22
Beskrivning av ärendet
Leksands kommun har av Förvaltningsrätten i Falun förelagts att yttra sig
över ett överklagande gällande Kommunfullmäktiges beslut 27 juni 2022
§ 57.
Leksands kommun ska senast den 12 augusti 2022 ha svarat på
överklagandet.
Med hänsyn till ärendets brådskande natur och att kommunstyrelsens möte
därmed inte kan avvaktas beslutar kommunstyrelsens ordförande i fråga om
yttrandet.
Vid dagens sammanträde redovisas beslutet.
Beslutsunderlag
Ordförandebeslut, daterat 2022-08-12
Yttrande avseende mål 3030-22, daterat 2022-08-12
Kommunstyrelsens beslut
1. Godkänna redovisningen av ordförandebeslutet.
Beslutet skickas till
Ulrika Liljeberg (C)

Utdrag bestyrks

Protokoll kommunstyrelsen
5 september
35
(Signerat, SHA-256 25618925E85557071F098799AEA0E9A2471222562921496C855FF0D2A3473629)

Sida 35 av 42

Sida

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

1(1)

Sammanträdesdatum

2022-09-05
Kommunstyrelsen

§ 123

Dnr 2022/672

Anmälan av ordförandebeslut - Remissvar avseende
regional kultur- och bildningsplan i Dalarna 2023-2026
Beskrivning av ärendet
Leksands kommun har blivit inbjuden av Region Dalarna att lämna
synpunkter på förslaget till regional kultur- och bildningsplan Dalarna
2023-2026
Remissvaret ska vara inlämnat till Region Dalarna senast den 15 augusti
2022.
Med hänsyn till ärendets brådskande natur och att kommunstyrelsens möte
därmed inte kan avvaktas beslutar kommunstyrelsens ordförande i fråga om
remissvar.
Vid dagens sammanträde redovisas beslutet.
Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande, daterat 2022-06-09.
Remissvar avseende regional kultur- och bildningsplan i Dalarna 2023–
2026, daterat 2022-06-10.
Missiv – remiss avseende regionala kultur- och bildningsplan i Dalarna
2023–2026.
Dalarnas regionala kultur- och bildningsplan 2023–2026, remissversion
2022-05-18.
Kommunstyrelsens beslut
1. Godkänna redovisningen av ordförandebeslutet.
Beslutet skickas till
Ulrika Liljeberg (C)
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§ 124

Dnr 2021/1172

Sammanträdesordning 2022
Beskrivning av ärendet
Beslut gällande ytterligare ordinarie KS-sammanträde den 28 oktober 2022
kl. 09:00.
Beslutsunderlag
Utdrag ur sammanträdesprotokoll från allmänna utskottet, daterat
2022-08-15, § 88
Beslut
1. Lägga till ett möte med kommunstyrelsen den 28 oktober 2022 kl.
09:00.
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§ 125

Dnr 2022/9

Anmälan av fattade delegeringsbeslut 2022
Beskrivning av ärendet
Kommunallagen föreskriver att en nämnd får uppdra åt ett utskott, åt en
ledamot eller ersättare eller åt en anställd hos kommunen att besluta på
nämndens vägnar i ett visst ärende eller viss grupp av ärenden.
Beslut som fattas med ovanstående stöd ska återrapporteras till nämnden.
Härmed återrapporteras följande delegeringsbeslut:
Sektorn för samhällsutveckling
Byggchef, byggnadsinspektör, bygglovhandläggare, miljö och
handläggare bostadsanpassning
• Delegeringsbeslut bostadsanpassning, juni
•

Delegeringsbeslut miljö, juni

•

Delegeringsbeslut bygglov, juni

Trafikärenden
•

Delegeringsbeslut trafik, juni

Samhällsutveckling övrigt
•

Delegeringsbeslut kultur, juni

•

Delegeringsbeslut natur, juni

Utskotten
• Delegeringsbeslut av socialutskottet enligt sammanträdesprotokoll
daterat 2022-06-07
•

Delegeringsbeslut av samhällsbyggnadsutskottet enligt
sammanträdesprotokoll 2022-06-30

•

Delegeringsbeslut av personal-AU enligt sammanträdesprotokoll
2022-06-27
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•

Delegeringsbeslut av allmänna utskottet enligt
sammanträdesprotokoll 2022-08-15

Personalärenden

•

Personalärenden/ nya anställningar juni-juli 2022

Kommundirektör

•

Fullmakt att företräda Leksands kommun i ansökan och förhandling
om utrivning av Sågkvarns och Limå kraftverk, dnr 2022/759

•

Rättegångsfullmakt till arbetsrättsjurister vid Sveriges Kommuner
och Regioner att företräda Leksands kommun i mål i arbetsdomstolen
rörande ogiltigförklaring av avsked, skadestånd etc, dnr 2022/717

•

Delegeringsbeslut firmatecknare, dnr 2019/28

Beslutsunderlag
1. Protokoll och listor.
Kommunstyrelsens beslut
1. Godkänna redovisning av de delegeringsbeslut som förtecknas i
protokoll och listor per den 5 september 2022.
Beslutet skickas till
Administrativ service
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§ 126

Dnr 2022/875

Budget VIA-nämnd 2023-2025
Beskrivning av ärendet
VIA-nämnden tog vid sammanträdet i juni 2022 beslut om inriktning och
förslag till Budget 2023-2025. Verksamhetens intäkter och kostnader är
fördelade och i budgeten ingår uppräkningar av personalkostnader enligt
årliga lönerevisioner, förändrat PO-påslag samt årligt ökade kostnader och
intäkter. På grund av ökade pensionskostnader är äskandet högre än tidigare
aviserat.
Nettobudgeten fördelas efter antalet invånare i respektive kommun med två
års fördröjning. Fördelningen av 2023 års nettobudget baseras på invånarantalen i december 2021. Detta innebär att 40,9% av nettobudgeten belastar
Rättviks kommun och 59,1% Leksands kommun. Rättviks kommun ska även
ersätta Leksands kommun med ett administrationsbidrag motsvarande 3% av
Rättviks kommun budgetandel.
Under hösten kommer ett ägarsamråd äga rum och föreslagna finansieringsprinciper ska ses över. Det nu presenterade budgetförslaget bygger på att
schablonintäkterna från Migrationsverket, för kvotflyktingar och för
flyktingar från Ukraina under massflyktsdirektivet, intäktsförs i respektive
kommun. Förutsättningarna att lyfta in samtliga intäkter i nämnden kommer
ses över inför det slutliga förslaget till budget som ska tas i respektive
fullmäktige i november.
VIA-nämndens förslag till beslut skickas till KS som information.
Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande Budget VIA-nämnd 2023–2025
Bilaga 1 – Budget VIA-nämnd 2023–2025
Kommunstyrelsens beslut
1. Lägga informationen till handlingarna.
Beslutet skickas till
Nämndsekreterare VIA-nämnden
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§ 127

Dnr 2022/375

Kommunstyrelsens ordförande informerar 2022
Beskrivning av ärendet
Kommunstyrelsens ordförande, Ulrika Liljeberg, informerar om:
•

Kommunen har ett ärende i arbetsdomstolen gällande
skyddsutrustning under pandemin. Kommunen företräds av SKR:s
jurister.

•

Det kommer att skickas ut listor till samtliga partier över vilka val
som ska göras i och med den nya mandatperioden.

Kommunstyrelsens beslut
1. Lägga informationen till handlingarna.
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