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Närvarolista 
Beslutande 

Ledamöter Ulrika Liljeberg (C) 
Sebastian Larsson (M) 
Viktor Zakrisson (S) 
Kenneth Dahlström (C) 
Karin Byström (C) 
Tomas Bergsten (C) 
Sara Shahryari (M) 
Kerstin Marits (M) 
Mikael Kyller (KD) 
Ingrid Rönnblad (S) 
Jan-Olof Karlsson (S) 
Inga Westlund (V) 
Jimmy Karlsson (BP) 

Tjänstgörande ersättare Aarno Magnusson (C) ers: Karin Mikkonen (C) 
Andreas Ruuth (SD) ers: Anna-Lena Blomkvist (SD) 

Övriga närvarande 

Ej tjänstgörande ersättare Björn Larsson (C) 
Mats Stenmark (M) 
Per Wiman (KD) 
Margareta Jobs (KD) 
Per Florén (L) 
Lars Halvarsson (S) 
Kent Dahlquist (S), §§ 132-141 

Tjänstemän Kommundirektör Caroline Smitmanis Smids 
Kommunsekreterare Johanna Modigh (via länk). 
Sekreterare Lena Ryen-Laxton 

Övriga 
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Ärendelista 
 

 § 130 Kommundirektören informerar 
 § 131 Utskottsordförandena informerar 
 § 132 Mål och Budget 2022-2024 
 § 133 Antalet ledamöter i fullmäktige och kommunstyrelsen 
 § 134 Förslag till ny Plan- och Bygglovtaxa inklusive kart- och mättaxa 2022-01-

01 (avser delen kart- och mättaxa) 
 § 135 Cykelplan 2021 
 § 136 Föreskrifter avfall Leksands kommun 
 § 137 Länsövergripande överenskommelse om samverkan för barns och ungas 

hälsa 
 § 138 Coronaviruset och covid-19 - åtgärder och information från myndigheter 
 § 139 Vänortsförbindelser Leksand-Tobetsu 35 år 
 § 140 Återrapportering ordförandebeslut Remiss SOU 2021:38 En ny lag om 

ordningsvakter 
 § 141 Anmälan av fattade delegeringsbeslut 2021 
 § 142 Rapportering av ej verkställda beslut enligt 4 kapitlet 1 § socialtjänstlagen 

2021 - individ- och familjeomsorgen (IFO)  
 § 143 Vision 2030 för Leksands kommun 
 § 144 Motion från Vänsterpartiet - Dags att förbättra förskola och grundskolans 

ledning- och styrningsorganisation. 
 § 145 Motion gällande överlämnandet av de enskilda vägarna 
 § 146 Kommunstyrelsens ordförande informerar 
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§ 130 DiaNr 

Kommundirektören informerar 

Beskrivning av ärendet 
Skadegörelser förkommer i högre grad nu än normalt. Det är främst 
Brandmannen som är utsatt, men även Sammilsdalsskolan. En ansökan om 
tillstånd om kameraövervakning kan komma att lämnas in.  
Arbetsmiljöverket ska bland annat träffa skyddsombud, kommunstyrelsens 
ordförande samt kommundirektören och i samband med detta görs en tillsyn 
på tre verksamheter, Siljansnäs skola, Sammilsdalskolan och Hagagatans 
gruppbostad.  
Kommunledningsgruppen har tillsammans med kvalitetsutvecklare påbörjat 
arbetet med förvaltningsplanen för 2022.  
Visit Dalarna genomförde branschdagarna Up to date med temat 
besöksnäringen som samhällsbyggare. Kommunen fick positiv återkoppling 
från näringslivet och Visit Dalarna angående samverkan.  
Leksands kommun har tillsammans med Gagnef och Rättviks kommuner 
haft dialog med Dala Energi om exploateringsrutiner. 
Kommundirektören gör ett verksamhetsbesök i veckan vilket beskrivs på 
intranätet för att öka kännedomen för kommunens olika verksamheter.  

Kommunstyrelsens beslut 
1. Lägga informationen till handlingarna.
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§ 131 Dnr DiaNr 

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

 Ulrica Grane, lärare på Ullvi skola och digitaliseringsutvecklare i 
Leksand har mottagit det nationella lärarpriset Guldäpplet.  

 Två extra utskottsmöten har hållits, bland annat på grund av ett 
avstängningsärende.  

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

 På nästa utskott kommer aktuell information att ges angående flytten 
från Limsjögården till Lyckavägens särskilda boende i Tibble. 
Sociala utskottet har inte sammanträtt.  

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

 Förslag till detaljplan för Åkerö brofäste ligger nu ute för granskning 
3-25 november. 

 Ett församråd kring Moskogslänken har genomförts med deltagande 
från kommunstyrelsens ordförande och berörda tjänstepersoner.  

Kommunstyrelsens beslut 
1. Lägga informationen till handlingarna.
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§ 132 Dnr 2021/691 

Mål och Budget 2022-2024 

Beskrivning av ärendet 
Vid kommunstyrelsens sammanträde den 25 oktober 2021, § 126, 
presenterade Alliansen i Leksand ( Centerpartiet, Moderaterna, 
Kristdemokraterna och Liberalerna) förslag till skattesats och budget för 
2022-2024. Kommunstyrelsen beslutade vid sammanträdet i fråga om vilket 
förslag som ska vara styrelsens förslag till fullmäktiges beslut om skattesats 
och budget 2022-2024.   
 
Vid dagens sammanträde presenterar Socialdemokraterna sitt förslag till 
skattesats och budget 2022-2024, inför kommande fullmäktige den 29 
november 2021. 
 
Övriga partier i fullmäktige – Vänsterpartiet, Bygdepartiet och 
Sverigedemokraterna – avser att vart för sig presentera sina förslag senast 
vid kommunfullmäktige. 
 

Beslutsunderlag 
Socialdemokraternas budget 2022-2024 

Kommunstyrelsens beslut 
1. Lägga informationen till handlingarna.  

Beslutet skickas till 
Kommunfullmäktige
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§ 133 Dnr 2020/796 

Antalet ledamöter i kommunfullmäktige och 
kommunstyrelsen 

Beskrivning av ärendet 
I anslutning till kommunfullmäktiges beslut om budget 2020-2022 (KF 
2019-10-14, § 64) uppdrogs kommunfullmäktiges presidium att utreda 
effektiviseringar inom den politiska organisationen. Kommunfullmäktiges 
presidium redovisade vid sammanträdet den 21 september 2020, § 50, hur 
uppdraget genomförts och med vilka förslag till beslut som presidiet avsåg 
återkomma med.  
Efter rapporteringen lämnats till kommunfullmäktige och frågan diskuterats 
inom presidiet och med gruppledarna återkommer presidiet här med förslag 
till beslut avseende antalet ledamöter i kommunfullmäktige och 
kommunstyrelsen. 

Sektorns/avdelningens bedömning 
Enligt presidiets bedömning bör kommunfullmäktiges antal ledamöter 
minskas till 41 ledamöter och kommunstyrelsen till 13 ledamöter. Enligt 
presidiets bedömning, efter samråd med sina respektive partier och med 
gruppledarna, finns det en bred samsyn kring att minska antalet ledamöter i 
kommunfullmäktige och kommunstyrelsen. Detta utgör effektiviseringar i 
den politiska organisationen, med bibehållna möjligheter för ändamålsenligt 
beslutsfattande och minskade kostnader. 

Antalet ledamöter i kommunstyrelsen. 
Även kommunstyrelsen kan enligt presidiets bedömning minskas med ett 
motsvarande antal mandat, med tillämpning från dess att en ny 
kommunstyrelse tillträder efter nästa val (1 januari 2023). Det är fortsatt 
rimligt att kommunstyrelsen, utifrån sitt uppdrag att bereda beslut till 
kommunfullmäktige och att verkställa av kommunfullmäktige fattade beslut, 
är klart mindre än fullmäktige. Presidiets förslag om 13 ledamöter överstiger 
även kommunallagens krav (5 ledamöter). 
Sammansättningen av kommunstyrelsen bestäms inte i detta ärende, utan av 
fullmäktige efter nästa val till fullmäktige (2022). Vid val av 
kommunstyrelse förhåller sig fullmäktige till den fördelning som följer av 
lagen (1992:339) om proportionellt valsätt och den valtekniska samverkan 
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som partierna har. Den exakta fördelningen kommer därvid att spegla 
valresultatet och hur partierna samverkar i valärendet.  

Beslutsunderlag 
Presidiets tjänsteutlåtande, daterat 2021-10-29  

Yrkande 
Inga Westlund (V) yrkar avslag.  
Sebastian Larsson (M), Mikael Kyller (KD), Aarno Magnusson (C), Andreas 
Ruuth (SD) yrkar bifall.  
 
Beslutsgång 
Ordförande ställer Sebastian Larsson (M) med fleras yrkande om bifall mot 
yrkandet om avslag från Inga Westlund (V) och finner att kommunstyrelsen 
beslutar i enlighet med Sebastian Larsson med fleras yrkande om bifall. 
 

Kommunstyrelsens förslag till beslut i kommunfullmäktige 
1. Kommunfullmäktige i Leksand ska ha 41 ledamöter. 
2. Antalet ersättare ska vara högst hälften av de platser som varje parti får i 

fullmäktige, dock med tillämpning av bestämmelserna i vallagen om 
ytterligare ersättare för partier som annars endast får en ersättare. 

3. Beslutet enligt första och andra punkten ska tillämpas först när val av 
fullmäktige hålls nästa gång i hela landet. 

4. Ändra 1 § i fullmäktiges arbetsordning, antagen av KF 2015-05-04, § 57, 
i enlighet med första punkten, att gälla från 15 oktober 2022.  

5. Ändra 20 § i kommunstyrelsens reglemente, antaget av KF 2020-12-10, 
§ 74, till att kommunstyrelsen har 13 ledamöter, att gälla från den 1 
januari 2023. 

6. Ändra arvodesreglementets bilaga 1 enligt följande: Grundstödet (per 
parti) ändras från 25 % till 30 % av prisbasbelopp, mandatstöd mandat 1-
9 ändras från 25 % till 30 % av prisbasbelopp, mandatstöd mandat 10- 
ändras från 17 % till 20 % av prisbasbelopp. 

Reservation  
Inga Westlund (V), reserverar sig mot ovanstående beslut och Vänsterpartiet 
har innan justeringen inkommit med en skriftlig reservation, se bilaga till 
detta beslut.  
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Deltar inte i beslutet  
Jimmy Karlsson (BP) deltar inte i beslutet.  

Beslutet skickas till 
Kommunfullmäktige
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   Reservation från Vänsterpartiet, kommunstyrelse Leksand, 211108 
 

Ärende 5, Antalet ledamöter i fullmäktige och kommunstyrelsen  

Vänsterpartiet reserverar sig mot kommunstyrelsens beslut till förmån för vårt eget 
avslagsyrkande. 
Vänsterpartiet anser att fullmäktiges antal ledamöter ska vara samma antal som 
idag, 49 ledamöter. Vi ser inte att det skulle ligga någon ”effektiviseringsvinst” i att 
minska på antalet ledamöter till 41. 
Tvärtom ser vi en minskning av Leksands kommuninvånares möjlighet till 
demokratiskt inflytande med att minska på antalet fullmäktigeledamöter. Det finns 
inte heller några ekonomiska skäl till att göra förändringen.  
Att ha som skäl att minska på antalet fullmäktigeledamöter för att andra kommuner 
har gjort det, håller inte. 
Vi borde snarare vara stolta och se oss som ett demokratiskt föredöme att ha en så 
god representation av fritidspolitiker i fullmäktige. Låt oss behålla det. 

Vänsterpartiet anser även att om vi ska diskutera genomgripande förändringar i den 
politiska organisationen borde vi i kommunen snarare lyfta frågan om att återgå till att 
ha nämnder istället för utskott. Det tror vi skulle gynna det politiska ansvarstagandet 
och underlätta arbetet i organisationen väsentligt.  
 
Vänsterpartiet Leksand 
Gm Inga Westlund 
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 § 134 Dnr 2021/1280 

Förslag till ny Plan- och Bygglovtaxa inklusive kart- 
och mättaxa 2022-01-01 (avser delen kart- och mättaxa) 

Beskrivning av ärendet 
Plan- och bygglovtaxa inklusive kart- och mättaxa gäller för 
byggnadsnämndens verksamhet rörande plan- och byggfrågor.  
I Leksands kommun fullgörs byggnadsnämndens uppgifter av 
Kommunstyrelsen och Jävsnämnden inom sina respektive uppdrag. 
Avgifterna tas ut med stöd av plan- och bygglagen (PBL) eller 
kommunallagen om inget annat anges. Avgifterna är avsedda att täcka 
kostnaderna för myndighetsutövning och övriga tjänster som tillhandahålls 
kopplade till plan-, bygg-, kart-, och mätverksamhet. 
Den nu gällande Plan- och Bygglovtaxa inklusive kart- och mättaxa gäller 
från 2020-01-01 antagen av KF 2019-10-14 § 59 
Gällande taxa har med avseende på den del som hanterar kart- och 
mätverksamhet utrymme för flertalet förbättringar och förenklingar som 
bidrar till ökad tydlighet och rätt kostnadstäckning. Jämförelser har gjorts 
med taxor inom länet i kommuner med liknande arbetssätt som Leksands 
kommun.  
Kostnadsjämförelser mellan gällande och föreslagen taxa utifrån 2021 års 
mPBB (milliprisbasbelopp). 
 

Sektorns/avdelningens bedömning 
 
Avgift för nybyggnadskarta 
Samhällsbyggnadsutskottet ansvarar för att upprätta och tillhandahålla en 
nybyggnadskarta där så krävs och det är viktigt att kartunderlaget för 
bygglovet är korrekt och tillförlitligt eftersom nybyggnadskartan bland annat 
används som underlag vid utstakningen. Nybyggnadskartan är grunden för 
ett rättssäkert bygglovsbeslut. 
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Kostnadsjämförelse nybyggnadskarta: 
Kostnad för nybyggnadskarta 2021 enligt gällande taxa är 6283 kr utom 
detaljplanelagt område och 7425 kr inom detaljplanelagt område. 
 
Kostnad för nybyggnadskarta 2021 enligt nytt förslag till taxa är 7425 kr 
oavsett detaljplan eller ej eftersom arbetsinsatsen är den samma.  
 
Avgift för utstakning 
Utstakning kallas även för utsättning och innebär att det som finns inritat på 
nybyggnadskartan märks ut på marken. Utstakningen visar alltså var den 
planerade åtgärden kommer att hamna på fastigheten.  
Kostnadsjämförelse utstakning: 
Kostnad för grovutstakning 2021 enligt gällande taxa är 2856 kr (exkl 
moms) samt för finutstakning 5712 kr (exkl moms) 
Kostnad för grovutstakning 2021 enligt nytt förslag till taxa är 4716 kr (exkl 
moms) och kostnad för finutstakning är 4716 kr (exkl moms)   
 
Avgift för lägeskontroll 
Kostnadsuttag för lägeskontroll är en nu tillkommande del i taxan. 
Lägeskontroll har tidigare endast gjorts i ett fåtal ärenden och då helt utan 
kostnadstäckning. Riktlinjer ska tas fram för de fall där 
samhällsbyggnadsutskottet ska kräva lägeskontroll, lägeskontroll kan även 
begäras av byggherren själv. 
I taxeförslaget är avgift för lägeskontroll baserat på ny- och tillbyggnader 
större än eller lika med 50 m2 och i enlighet med av 
samhällsbyggnadsutskottet tagna riktlinjer.  
Kostnadsexempel: avgift för byggnadsarea 50-999 m2 är 2898 kr (moms kan 
tillkomma). 
 
Avgift för kartnyttjande 
Kommunen finansierar sina kostnader för kartproduktion med en blandning 
av skattemedel och avgifter.   
Kostnadsjämförelse tillfälligt nyttjande: 
Kostnad för 7 ha (hektar) 2021 enligt gällande taxa är 8800 kr  
Kostnad för 7 ha (hektar) 2021 enligt nytt förslag till taxa är 4665 kr. 
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Beslutsunderlag 
Förslag till plan- och byggtaxa 2022.  
Plan- och byggtaxa 2021-01-01, antagen av KF 2019-10-14 § 59 

Kommunstyrelsens förslag till beslut i kommunfullmäktige 
1. Anta förslaget till ny plan- och byggtaxa inklusive kart- och mättaxa.  

Beslutet skickas till 
Kommunfullmäktige
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§ 135 Dnr 2021/640 

Cykelplan 2021 

Beskrivning av ärendet 
Cykelplanen är en del av den översiktliga planeringen i Leksands kommun. 
Den har sin grund i och utgår från Visionen, Översiktsplanen, Trafikstrategin 
och övriga styrande dokument.  
Målsättningen är att antalet cyklister ska öka. Cykelvägnätet måste vara väl 
utbyggt och av god kvalitet för att motivera fler att välja cykeln i stället för 
bilen. Att ha ett väl utbyggt cykelnät inom Leksands kommun är även av stor 
vikt för kommunens attraktivitet.  
I Cykelplan 2021 har mål och riktlinjerna utvecklats, cykelstråken 
förtydligats samt att åtgärdslistorna är uppdaterade med långsiktiga projekt 
som sker i samverkan med Trafikverket samt åtgärder genomförbara av 
Leksands kommun inom en femårsperiod.  
  
Remissvar har inkommit från Trafikverket, Region Dalarna, Rättviks 
kommun och delar av Kommunbygderådet (Styrsjöbo, Insjön (Åhls 
Sockenråd), Rönnäs fjärding, samt Djura). Yttranden är över lag positiva. De 
ändringar som har inarbetats i Cykelplan 2021, sedan Förslag till Cykelplan 
2021 skickades på remiss, är rödmarkerade i Cykelplan 2021. Ändringarna 
har inte varit av avgörande karaktär.  
 

Sektorns/avdelningens bedömning 
Med planen ges ett aktuellt planeringsunderlag för cykeltrafiken både för 
översiktlig och detaljerad planering. Åtgärdsförslag och kostnadsbedömning 
samt prioritering ska underlätta det fortsatta arbetet med att implementera 
föreslagna åtgärder.  
 
Cykelplanen ska vara ett hjälpmedel för prioriteringar och ekonomiska 
bedömningar. Planen omfattar hela infrastrukturen för cykeltrafiken, det vill 
säga dels en plan med ett huvudnät för cykeltrafiken och förslag till platser 
där cyklisternas förhållanden behöver förbättras, dels planeringsprinciper för 
till exempel vägvisning och cykelparkering. 
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Geografiskt omfattas Leksands kommun. Många samhällsfunktioner finns i 
tätorterna och ett av målen är att öka tillgängligheten till dessa.  
 
De cykelstråk som behandlas i planen är dessutom givetvis promenadstråk, 
det är stråk som ska förbättra tillgänglighet och säkerhet för alla oskyddade 
trafikanter, i cykelledsplanen benämns de dock cykelstråk. 
 

Beslutsunderlag 
Cykelplan 2021 
Tjänsteutlåtande, daterat 2021-09-07 
Remissvar från: Trafikverket, Region Dalarna, Rättviks kommun, samt delar 
av Kommunbygderådet; Styrsjöbo, Insjön (Åhls Sockenråd), Rönnäs 
fjärding, samt Djura. 
 

Kommunstyrelsens förslag till beslut i kommunfullmäktige 
1. Anta Cykelplan 2021 
2. Nu gällande cykelplan 2012 (2012/286) upphör att gälla.  

 

Beslutet skickas till 
Kommunfullmäktige 
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§ 136 Dnr 2021/1151 

Föreskrifter avfall Leksands kommun 

Beskrivning av ärendet 
Dala Vatten och Avfall AB har begärt att kommunstyrelsen fattar beslut om 
att revidera Leksands kommuns föreskrifter för avfallshantering med 
anledning av förändringar i lagstiftningen. De nuvarande föreskrifterna 
antogs av kommunfullmäktige 2015-02-16, § 2, dnr 2014/1499. 
 
Förslag till revidering av föreskrifterna har tagits fram av Dala Vatten och 
Avfall AB i samarbete med miljöinspektörer i ägarkommunerna. 
 

Sektorns/avdelningens bedömning 
Revideringen av föreskrifterna föranleds av att det har skett förändringar i 
lagstiftningen. 
 

 Från och med 1 augusti 2020 bestäms kommunens avfallsansvar inte 
längre från begreppet ”Hushållsavfall” utan från begreppet ”Avfall 
under kommunalt ansvar”.  

 Föreskrifterna behöver uppdateras så att de hänvisar till korrekt 
lagrum avseende de revideringar som har skett i Miljöbalken 
(1998:808) och avfallsförordningen (2020:614).  

 2021-12-31 upphör producentansvaret för returpapper och ansvaret 
för insamling och återvinning övergår från 2022-01-01 till 
kommunerna vilket kräver ett förtydligande i Bilaga 1 – Definitioner 
av avfall samt sorteringsanvisningar.  

 Utöver ovanstående har vissa redaktionella förändringar och 
förtydliganden gjorts.  

Ändringarna enligt ovan bedöms vara smärre och inte påverka före-
skrifternas principiella utformning och kan därmed beslutas av 
Kommunstyrelsen (se 4 § i föreskrifterna). 
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Beslutsunderlag 
Begäran från Dala Vatten och Avfall om revidering av föreskrifterna 
Förslag till föreskrifter för avfallshantering 
Föreskrifterna – DVA:s förslag med kommentarer 
Tjänsteutlåtande daterat 2021-10-12 

Kommunstyrelsens förslag till beslut i kommunfullmäktige 
1. Revidera Leksands kommuns föreskrifter för avfallshantering i 

enlighet med förslaget från Dala Vatten och Avfall AB  
 

Beslutet skickas till 
Dala Vatten och Avfall AB, info@dvaab.se 
Miljöenheten, miljoenheten@leksand.se
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§ 137 Dnr 2021/1123 

Länsövergripande överenskommelse om samverkan 
för barns och ungas hälsa 

Beskrivning av ärendet 
I oktober 2019 beslutade Länschefsnätverket för förvaltningschefer 
(Länschefsnätverket) att en ny länsövergripande överenskommelse avseende 
barns och ungas hälsa skulle tas fram. Bakgrunden var att den lagstadgade 
överenskommelsen om barn och unga med psykisk ohälsa och/eller psykisk 
funktionsnedsättning hade löpt ut.  
Arbetsgruppen har bestått av representanter från socialtjänst, skola, 
elevhälsa, BUM, BUP, habilitering, mödra- och barnhälsovård och 
ungdomsmottagning. Till arbetet har även referensgrupp varit knuten. 
Brukarmedverkan i arbetet har säkerställts på olika sätt. Överenskommelsen 
har utsänts på remiss till ett stort antal remissinstanser varvid huvuddelen av 
lämnade synpunkter har beaktats och inkluderats i överenskommelsen.  
Överenskommelsen utgör ett länsövergripande styrdokument för Region 
Dalarnas hälso- och sjukvård och Dalarnas kommuner, med yttersta syfte att 
utveckla en behovsanpassad, personcentrerad och sammanhållen stöd- och 
vårdkedja av hög kvalitet för barn, unga och unga vuxna.  
Överenskommelsens giltighetstid är tre år och träder i kraft 1 januari 2022. 
Länschefsnätverket beslutade att godkänna den nya överenskommelsen på 
sammanträde 11 juni 2021 och skicka vidare beslutet för Välfärdsrådets 
beslut om rekommendation.  

Sektorns/avdelningens bedömning 
Sociala sektorn och utbildningssektorn ställer sig bakom förslaget till 
välfärdsrådets beslut att rekommendera kommunerna och regionerna 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.  
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Beslutsunderlag 
Tjänsteutlåtande, daterat 2021-09-10 
Underlag för rekommendationen, daterat 2021-08-19  
Länsövergripande överenskommelse om samverkan för barn och ungas 
hälsa, daterad 2021-08-18 

Kommunstyrelsens beslut 
1. Anta rekommendationen från Välfärdsrådet gällande 

Länsövergripande överenskommelse om samverkan för barns och 
ungas hälsa 

2. Uppdra till förvaltningen att upprätta en lokal överenskommelse om 
samverkan för barns och ungas hälsa. 

Beslutet skickas till 
Socialchef, Ulrika Gärdsback 
Utbildningschef, Carin Fredlin 
Region Dalarna avdelningen för Hälsa och Välfärd, 
tanja.martensson@regiondalarna.se  
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§ 138 Dnr 2020/324 

Coronaviruset och Leksands kommun 

Beskrivning av ärendet 
 Det förekommer påverkanskampanjer riktade till kommunen avser 

vaccinationen av barn och unga. 

 Alla som bor på särskilt boende eller har hemtjänst har fått sin tredje 
vaccination. Planering sker för vaccinering av medarbetare. 

 Fullvaccinerade barn och unga behöver inte testas för covid vid 
symptom. För de som inte vaccinerat sig gäller fortsatt striktare 
restriktioner. 

Kommunstyrelsens beslut 
1. Lägga informationen till handlingarna. 

Beslutet skickas till 
Kommundirektör Caroline Smitmanis Smids 
Biträdande kommundirektör Maria Bond, 
HR- och säkerhetsskyddschef  Hanna Trädgårdh Oscarsson,  
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§ 139 Dnr 2021/1190 

Vänortsförbindelser Leksand-Tobetsu 35 år 

Beskrivning av ärendet 
Leksand och Tobetsu har varit vänorter i 35 år 2022. Under den här tiden har 
vänortsrelationen uppmärksammats extra vart femte år med någon form av 
besök och jubileumsevenemang. De två vänorterna har turats om att vara 
värd för detta. Ambitionsnivån har varit olika hög genom åren från mindre 
delegationer som träffats till evenemang med hundratals deltagare och bred 
representation från respektive ort. År 2022 är det enligt turordningen 
Leksand som står som värdkommun Tobetsu och Leksand har också haft ett 
årligt utbyte av gymnasieelever samt påbörjat ett utbyte av tjänstepersoner.  
 
Pandemin och dess konsekvenser för fysiska möten och ekonomi har gjort 
att Tobetsu ställt frågan till Leksand om jubileumsevenemanget kan skjutas 
fram fem år och ungdomsutbytet ett år. Tobetsu vill samtidigt inleda en 
diskussion om hur det framtida utbytet kan utvecklas på andra sätt trots 
rådande omständigheter.  

Sektorns/avdelningens bedömning 
Utbytet med Tobetsu har haft flera positiva effekter för Leksands kommun 
gällande etableringar som stärkt näringsliv och kulturliv. Exempelvis har 
Leksand uppmärksammats av Japans utrikesdepartement för att kommunen 
bidragit till att stärka kontakterna mellan Sverige och Japan och ett av Japans 
populäraste reseprogram har visat upp Leksand som besöksmål och funnits 
med i reseutbudet hos en av Japans största researrangörer.  
 
Syften med aktiviteterna 
1. Stärka och bredda kontakterna mellan Tobetsu och Leksand med särskilt 
    fokus på ungdomar, kommunala verksamheter, näringsliv och kulturliv. 
2. Stärka bilden av Leksand som ett centrum för japansk-svenskt utbyte och 
    en attraktiv plats för boende, besök och etablering. 
3. Bidra till att båda kommunerna står bättre rustade att hantera  
    gemensamma hållbarhetsutmaningar. 
 
Tema år 2022: 
- Leksands relationer med Tobetsu och Japan – återblick, nuläge och 

framtidsvision 
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- Pandemins effekter på våra samhällen – ett utbyte av erfarenheter och 
kunskap 

Målgrupper  
Kommunledning, medarbetare, ungdomar, kulturliv, fritidssektor, näringsliv, 
invånare som bidragit till utbytet, allmänhet, Högskolan Dalarna, Japans 
ambassad i Sverige och Sveriges ambassad i Japan. 
 
Aktiviteter  
Dokumentation och utställning  
En bok och en utställning som beskriver Leksand och Tobetsus 35-åriga 
vänortsrelation och vad den inneburit för kommunen och invånare som 
deltagit i utbytet färdigställs.  
 
Digitalt besök i vänortskommunen 
Båda orter bjuder in till ett digitalt evenemang där kommunen presenteras 
och en kulturaktivitet genomförs. Intervjuer och hälsningar 
genomförs/skickas från personer som bidragit till det 35-åriga utbytet.  
Digitalt utbyte ungdomar: 
I stället för ett fysiskt utbyte år 2022 erbjuder kommunerna hjälp till 
ungdomar att mötas digitalt och skapa eller dela med sig av ett fritidsintresse 
samt öva på sin japanska/engelska/svenska. Det finns t.ex. ett intresse av en 
gemensam dramagrupp som kan ske inom ramen för skapande skola med 
digital planering och övning under ett år. 
 
Digitalt studiebesök kommunens verksamhet:  
Medarbetare från en verksamhet deltar i ett virtuellt studiebesök i 
vänortskommunen. 
 
Japansk Filmfestival 2022 - Leksand som svensk-japansk mötesplats 
Leksands kommun stödjer evenemanget Japansk Filmfestival 2022 
ekonomiskt, deltar i det nätverk av aktörer som planerar kringarrangemang 
till filmfestivalen samt bidrar med ett kringarrangemang i form av ovan 
nämnda utställning med boksläpp. Eventuellt kan även en visning av 
Leksand som boende- och näringslivsort genomföras för intresserade 
företagare som besöker festivalen. 
 
Gemensam kommunutveckling: Erfarenheter av pandemins effekter  
Möjligheten undersöks om det är möjligt att få forskare från Högskolan 
Dalarna och en japansk motsvarighet att beskriva läget i de två orterna och 
dela med sig på en konferens som sänds digitalt på svenska och japanska 
 
Framtida utbyte 
Kommunerna diskuterar det framtida utbytet via mailkontakter under året. 
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Gemensamma projektidéer mellan Tobestu och Leksand samt i nätverket 
kring Japansk-Filmfestival skapas och externa medel söks för framtida 
utbytesprojekt enligt önskemål som framkommer under årets diskussioner. 

Beslutsunderlag 
 Utdrag ur allmänna utskottets sammanträdesprotokoll, daterat 2021-

10-11 

 Tjänsteutlåtande daterat 2021-09-20 

Kommunstyrelsens beslut  
1. Anta förslag till relationsstärkande aktiviteter mellan Tobetsu och 

Leksand enligt förslaget.  

Beslutet skickas till 
Kommundirektör Caroline Smitmanis Smids 
Sektorchef verksamhetsstöd och service Maria Bond 
Sektorchef utbildning Carin Fredlin 
Projektsamordnare utbildning Lena Ryen-Laxton för vidarebefordran till 
Tobetsu stad. 
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§ 140 Dnr 2021/800 

Återrapportering ordförandebeslut Remiss SOU 
2021:38 En ny lag om ordningsvakter 

Beskrivning av ärendet 
Leksands kommun har fått en inbjudan från Justitiedepartementet att lämna ett 
yttrande gällande SOU 2021:38 ”En ny lag om ordningsvakter m.m.”  
Sveriges Kommuner och Regioner skriver i sitt remissvar att de tillstyrker 
förslagen i promemorian men har två övergripande synpunkter:  
 
1. Att utvidga användningsområdet för ordningsvakter att även främja trygghet 
ger kommuner och regioner större möjlighet att anlita ordningsvakter. Det är 
dock Polismyndigheten som har i uppdrag att upprätthålla allmän ordning och 
säkerhet.  

2. Den nya lagstiftningen måste gå att praktisera tillsammans med 
Polismyndighetens föreskrifter och allmänna råd om ordningsvakter.  
 

Sektorns/avdelningens bedömning 
Säkerhet- och beredskapsgruppen föreslår att Leksands kommun ska ställa sig 
bakom SKR:s yttrande avseende ”En ny lag om ordningsvakter m.m. (SOU 
2021:38). 

Beslutsunderlag 
 SKR:s yttrande avseende ”En ny lag om ordningsvakter m.m. (SOU 

2021:38)  
 Remiss ”En ny lag om ordningsvakter m.m. (SOU 2021:38)” 
 Ordförandebeslut fattat 2021-10-06 

Kommunstyrelsens beslut 
1. Godkänna redovisning av ordförandebeslut.  

Beslutet skickas till 
Kommunikation- och beredskapschef Kristina Backlund. 
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§ 141 Dnr 2021/23 

Anmälan av fattade delegeringsbeslut 2021 

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 september 2021. 

 Delegeringsbeslut miljö, september 2021. 
Trafikärenden 

 Delegeringsbeslut trafik, september 2021 
Kultur 

 Delegeringsbeslut kulturavdelningen september 2021 
Övrigt 

 Delegeringsbeslut mark och exploateringsingenjör september 202 

 Delegeringsbeslut näringsliv september 2021. 
 
Utbildningssektorn 

 Delegeringsbeslut avdelningschef grundskolan – beviljad skolgång i 
annan kommun 1/2020 – 8/2020 

 Delegeringsbeslut avdelningschef grundskolan – beviljad skolgång i 
annan kommun 1/2021 - 13/2021 
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Utskotten 
 Delegeringsbeslut av socialutskottet enligt sammanträdesprotokoll 

daterat 2021-09-21 

 Delegeringsbeslut av socialutskottet enligt sammanträdesprotokoll 
daterat 2021-10-19 

 Delegeringsbeslut av samhällsbyggnadsutskottet enligt 
sammanträdesprotokoll 2021-09-23 

 Delegeringsbeslut av utbildningsutskottet enligt 
sammanträdesprotokoll 2021-10-04 

 Delegeringsbeslut av utbildningsutskottet enligt 
sammanträdesprotokoll 2021-10-18 
 

Personalärenden 
 Personalärenden 2021-09-14-2021-10-27 

 
Kommunledning 
 
Verksamhetsstöd 

 Beslut om delvis avslag på begäran om utlämnande av allmän 
handling 2021-10-21, dnr 2021/1330 

Beslutsunderlag 
Protokoll och listor  

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

protokoll och listor per den 25 oktober 2021. 

Beslutet skickas till 
Administrativ service
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§ 142 Dnr 2021/1029 

Rapportering av ej verkställda beslut enligt 4 kapitlet 1 
§ socialtjänstlagen 2021 - individ- och familjeomsorgen 
(IFO) 

Beskrivning av ärendet 
Individnämnden ansvarar för utredning och beslut i ärenden som avser 
bistånd enligt 4 kapitlet 1 § socialtjänstlagen och insatser enligt 9 § LSS och 
har rapporteringsskyldighet till kommunfullmäktige enligt 16 kapitlet 6 h § 
socialtjänstlagen samt 28 § LSS.  
Rapporten ska avse de ärenden som utmynnat i ett gynnande beslut som inte 
verkställts inom tre månader. Rapporten ska även avse ärenden där 
verkställighet påbörjats men av någon anledning avbrutits och inte 
verkställts på nytt inom tre månader. 
Rapporten ska rapporteras kvartalsvis.  
För 3 kvartalet 2021 finns 3 ej verkställda beslut att rapportera.  
Ärende 1 – pojke -11 
Beslut: Socialtjänstlagen, kontaktperson (Enligt 4 kapitlet 1 § 
socialtjänstlagen) 
Datum för gynnande beslut: 2021-03-21 
Ärende 2 – flicka- 06 
Beslut: Socialtjänstlagen, kontaktperson (Enligt 4 kapitlet 1 § 
socialtjänstlagen) 
Datum för gynnande beslut: 2021-06-22 
Ärende 3 – pojke - 04 
Beslut: Socialtjänstlagen, kontaktperson (Enligt 4 kapitlet 1 § 
socialtjänstlagen) 
Datum för gynnande beslut: 2021-06-08 

Beslutsunderlag 
Tjänsteutlåtande, daterat 2021-09-24 
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Kommunstyrelsens förslag till beslut i kommunfullmäktige  
1. Godkänna rapporteringen. 

Beslutet skickas till 
Kommunfullmäktige

28



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 
1(1) 

Sammanträdesdatum 
2021-11-08 

 
  

Kommunstyrelsen   

 
 Utdrag bestyrks 
  

§ 143 Dnr 2021/99 

Vision 2030 för Leksands kommun 

Beskrivning av ärendet 
Presentation av arbetet med Vision 2030. Diskussion förekom.  
 
Kommunstyrelsens beslut  

1. Lägga informationen till handlingarna 

Beslutet skickas till 
Caroline Smitmanis Smids
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§ 144 Dnr 2021/1148 

Motion från Vänsterpartiet - Dags att förbättra förskola 
och grundskolans ledning- och styrningsorganisation. 

Beskrivning av ärendet 
2021-09-14 inkom Vänsterpartiet med motionen ”Dags att förbättra förskola 
och grundskolans ledning- och styrningsorganisation”.  
Motionären framför bland annat att det i nuvarande läge inte finns en 
strukturerad arbetsordning för en kommunikativ styrkedja utifrån 
Skolverkets direktiv för dialog mellan beslutsfattare och 
verksamhetsansvariga.  
 
Vänsterpartiet yrkar att utreda om Utbildningsutskottets ansvarsområde har 
den optimalt mest effektiva och kostnadsmässigt bästa styr- och 
ledningsorganisationen, för att efterleva alla lagar och förordningar som 
gäller för Huvudman med verksamhets- och arbetsmiljöansvar. Vi 

 
Vänsterpartiet yrkar på att ge t ex Högskolan Dalarna i uppdrag om att utföra 
denna utredning och på detta sätt utöka samverkan med Högskolan Dalarna. 

Bedömning  
I motionen beskrivs att det saknas en fungerande kommunikation mellan det 
beslutsfattande utskottet och verksamhetsansvariga rektorer. Som underlag 
för detta har motionären hänvisat dels till kritik från Skolverket och dels till 
skrivelse från rektorer och personalenkäter från förskolor och grundskolor. I 
det här svaret görs vissa antaganden gällande de här dokumenten eftersom 
motionären trots uppmaning därom inte delat med sig av underlagen. 
 
Det får vidare antas att motionären menar Skolinspektionen som är den 
myndighet som granskar våra skolor. Skolinspektionens senaste ärende med 
Leksands kommun inleddes 2018 och har avslutats efter åtgärder från 
skolorganisationen. 
 
Under 2021 har avdelningschefer och rektorer i tre av sektorns fyra 
avdelningar deltagit vid utskottets sammanträden för presentationer av, och 
förutsättningslösa diskussioner kring, verksamheten. Under det här året har 
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även en stående punkt gällande rapportering från Utbildningssektorns 
samverkan med fackförbunden (USAM) införts på utskottets dagordning. 
Detta för att säkerställa att information delges utskottet inte bara genom 
tjänstemannaorganisationen utan även från fackförbunden. Det har alltså 
gjorts stora förändringar under 2021 för att förkorta kommunikationsvägarna 
mellan beslutsfattare och verksamhetsansvariga. Därutöver finns ett, sedan 
tidigare, etablerat och systematiskt arbetssätt för uppföljning av sektorns 
uppfyllelse av de politiskt beslutade målen. Det verkar alltså som att 
motionären beskriver ett tillstånd som inte längre finns. 
 
Vikten av ständig förbättring ska dock inte förringas. Den styrande 
majoriteten har uppfattningen och inställningen att en effektiv styrning och 
ledning är avgörande för att kommunen och förvaltningen ska kunna utföra 
sitt uppdrag på ett så bra sätt som möjligt. Arbetet som utförs ska helt enkelt 
ge ett stort värde för medborgarna, inte bara i utbildningssektorn utan i hela 
kommunen. Därför har en analys av förvaltningens organisation påbörjats 
under ledning av kommundirektören med hjälp av Rådet för Kommunal 
Analys (RKA). Dessutom har majoriteten anslagit 2 miljoner kronor per år i 
budgeten för 2022-2023 för utveckling av både organisation och 
arbetssätt/metoder för styrning och ledning av hela förvaltningen och alla 
medarbetare. 

Yrkanden 
Ordföranden Ulrika Liljeberg (C) föreslår att motionen ska anses besvarad.  
Inga Westlund (V) yrkar att motionen ska antas. 

Beslutsgång 
Ordförande ställer sitt förslag till beslut mot yrkandet från Inga Westlund 
(V) och finner att kommunstyrelsens beslutar i enlighet med ordförandes 
förslag till beslut.  

Beslutsunderlag 
Motion från Vänsterpartiet, daterad 2021-09-14. 
Motionssvar, daterad 2021-11-08. 

Kommunstyrelsens förslag på beslut i kommunfullmäktige 
1. Motionen anses besvarad.  

Beslutet skickas till 
Kommunfullmäktige
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§ 145 Dnr 2021/1127 

Motion gällande överlämnandet av de enskilda vägarna 

Beskrivning av ärendet 
2021-09-17 inkom Bygdepartiet med motion gällande överlämnandet av de 
enskilda vägarna. 
I motionen framhålls bland annat att underhållet är kraftigt eftersatt på flera 
håll och att det finns farhågor om hur stora kostnaderna blir för det enskilda. 
Bygdepartiet anser att det är oklart vad som ligger till grund för att behålla 
det kommunala ansvaret över vissa vägar.  
Bygdeparitet yrkar att vägfrågan pausas tills vidare för att skapa möjlighet 
att räta ut frågetecken och ha en fungerande dialog.  

Bedömning  
Kommunfullmäktige i Leksand har de senaste åren fattat flera beslut som 
syftat till att förtydliga ägandet och ansvaret för de enskilda vägarna i 
Leksands kommun. Besluten innebär bl.a. att kommunen även 
fortsättningsvis kommer att erbjuda skötsel av de enskilda vägarna eller ge 
ekonomiskt bidrag till skötseln, trots att det inte är en laglig skyldighet för 
kommunen att göra det. De enskilda vägarna erbjuds att få ta del av fortsatt 
kommunal skötseln mot vissa motkrav som t.ex. att fastigheterna är 
organiserade i gemensamhetsanläggningar och vägsamfälligheter och att 
vägarna på sikt håller en viss standard. Dessa krav syftar bl.a. till att få en 
långsiktigt hållbar motpart som kan ta ansvaret för vägarna, utöver det som 
den kommunala skötseln fortsatt bidrar med. Beslut om bidrag till bildande 
av gemensamhetsanläggningar och vägsamfälligheter har även fattats.  
På grund av långa handläggningstider för framför allt de statliga 
myndigheterna Domstolsverket och Lantmäteriet så har denna process dragit 
ut på tiden. Behovet av genomförandet av besluten har dock inte minskat. 
Tvärtom så har behoven av kommunalt engagemang inom vård, skola och 
omsorg ökat under åren och kommer att kräva allt mer av våra gemensamma 
resurser. Att i det läget utöka det kommunala engagemanget i de privata 
enskilda vägarna finns det i nuläget inte en majoritet för i 
kommunfullmäktige.  
Det är dock viktigt att från kommunens sida förklara och förtydliga den 
pågående processen och lika viktigt är det med en bra dialog med berörda 
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fastighetsägare. Men bedömningen är att detta inte gynnas av att ärendet 
pausas, utan istället genom att ärendet prioriteras ytterligare för att skapa 
både bättre förståelse och möjligheter för dess genomförande. 

Beslutsunderlag 
Motion (BP), daterat 2021-09-07. 
Motionssvar, daterat 2021-11-08. 

Yrkanden  
Ordföranden Ulrika Liljeberg (C) föreslår att motionen ska avslås.  
Jimmy Karlsson (BP) yrkar att motionen ska bifallas. 

Beslutsgång 
Ordföranden ställer sitt förslag till beslut mot yrkandet från Jimmy Karlsson 
(BP) och finner att kommunstyrelsens beslutar i enlighet med ordföranden 
förslag till beslut.  

Kommunstyrelsens förslag på beslut i kommunfullmäktige  
1. Avslå motionen  

Beslutet skickas till 
Kommunfullmäktige 
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§ 146  

Kommunstyrelsens ordförande informerar 

Beskrivning av ärendet 
 Ägarråd för Dala Vatten AB kommer att äga rum inom kort. 

 Rättviks kommun meddelat att man har sagt upp avtalet med Visit 
Dalarna. Ägarkommunerna kommer att diskutera ett nytt avtal med 
Visit Dalarna.  

 Ett nytt reglemente för skolskjuts och färdtjänst diskuteras 
tillsammans med övriga dalakommuner och Region Dalarna 
inklusive skatteväxling gällande administration. 

Kommunstyrelsens beslut 
1. Lägga informationen till handlingarna. 
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