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Ärendelista 
 

 §38 Kommundirektören informerar 2022 
 §39 Utskottsordföranden informerar 2022 
 §40 Kriget i Ukraina - åtgärder och beslut samt information från myndigheter 
 §41 Information: De enskilda vägarna i Leksands kommun 
 §42 Utvärdering av pandemin 
 §43 Årsredovisning Leksands kommun 2022 
 §44 Bidrag till lokala föreningar som arbetar med barn och unga 2022 
 §45 Inspektion av överförmyndare i samverkan i norra Dalarna 2021 
 §46 Hesseborns - marköverlåtelseavtal Nygård 3 
 §47 Val av ledamöter och ersättare till utskott och övriga förtroendeuppdrag 
 §48 Anmälan av fattade delegeringsbeslut 2022 
 §49 Kommunstyrelsens ordförande informerar 2022 

 

2Justering Protokoll KS 22-04-11
(Signerat, SHA-256 971C2A038E905C4600035BD42C1D507DFD61659C8F3D7A17248258D286C3C2B0)

Sida 2 av 21



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 
1(1) 

Sammanträdesdatum 
2022-04-11 

 
  

Kommunstyrelsen   
 

 
 Utdrag bestyrks 
  

 

§ 38 Dnr 2022/373 

Kommundirektören informerar 2022 

Beskrivning av ärendet 
Kommundirektör Caroline Smitmanis Smids informerar. 
 

• Förvaltningens krisledning är aktiverad med anledning av kriget i 
Ukraina och förändrat säkerhetsläge. 

• Pandemi är inte över i våra vård- och omsorgsverksamheter. 

• Rekrytering pågår av ny förvaltningschef till nya gemensamma VIA-
nämnden. 

• Tidplan och ekonomisk prognos håller för Lyckavägens särskilda 
boende håller. Slutbesiktning för del 2 är planerad till 6 sept. 2022. 

• Ledningsgruppsutveckling för kommunledningsgrupp har påbörjats. 

• Det mentorskapsprogram som erbjuds nya chefer i ett pilotprojekt har 
kommit halvvägs. Utvärdering visar att det är uppskattat, men att det 
är svårt för cheferna att hitta tid till programmet.  

• Avstämning gällande lönesättning pågår med fackförbunden. Ny lön 
ska utbetalas i april.  

• Verksamhetsbesök har genomförts av kommundirektören på Solhem, 
Insjöns skola, Jippo samt hos hemtjänstchefer och AME. 

• Kommundirektören har avböjt styrelseplats i Visit Dalarna. 

• Kommundirektören kommer ingå i kommundirektörföreningens 
styrelse.   

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

Utskottsordföranden informerar 2022 

Beskrivning av ärendet 
Tomas Bergsten (C), ordförande utbildningsutskottet, informerar. 

• På senaste utbildningsutskottsmötet behandlades bl.a. följande 
ärenden; kvalitetsrapport, budgetprognos som visade ett underskott 
på 3 mkr, arbetsmiljöarbete på Sammilsdals skolan samt kommande 
arbete på Förskolan Myran. 

• Befolkningsprognos visar att det kommer att finnas färre barn i 
förskoleåldern år 2022-2025. 

• Kommande utbildningsutskottsmöte kommer att behandla bl.a. 
följande ärenden; Lupp-undersökningen, KAA-utredningen och 
Stjernkvistutredningen. 
 

Kenneth Dahlström (C), ordförande socialutskottet informerar. 

• På senaste mötet för sociala utskottet behandlades bl.a. följande 
ärenden; verksamhetsflytt från Limsjögården till Gamla Tibble, 
lokalfrågor gällande dagverksamhet och växelvårdsplatser samt 
samarbete med vuxenutbildningen gällande språkundervisning för 
medarbetare i svenska som andra språk  

• Kommande möte för sociala utskottet kommer att behandla bl.a. 
medarbetarenkäten samt budgetprognos. 

Sebastian Larsson (M) ordförande samhällsbyggnadsutskottet informerar. 

• Inventering av skyddsrum. 

• Arbetet med nya miljömål fortskrider med hjälpa av Sweco och  med 
AU:s presidium som referensgrupp. 

• Länsstyrelsen vill granska kommunens planer att stärka slänten 
nedanför Leksands Folkhögskola, vilket kan medföra förseningar i 
arbetet. 

• Bygglovsärenden fortsätter att öka. 

• Sporthallen slut-besiktigas inom kort och invigs i augusti. 
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• Granbergets målsättning är att ha öppet över påsk. 

• Rekryteringar pågår av näringslivschef och hållbarhetschef (tidigare 
miljöchef). 

• Trafikutredning för norra Leksand är påbörjad. 

• Förslag på ny VA-plan är på gång och ett förslag finns 
förhoppningsvis i maj. 

• Intresset för solenergi är stort.  Kommunens energi- och 
klimatrådgivares informationsmöten och webbinarium har varit 
välbesökta.   

Kommunstyrelsens beslut 
1. Lägga informationen till handlingarna. 
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§ 40 Dnr 2022/263 

Kriget i Ukraina - åtgärder och beslut samt information 
från myndigheter 

Beskrivning av ärendet 
 
Antalet flyktingar har minskat och stabiliserats men läget kan förändras 
snabbt beroende på vad som händer i Ukraina. Migrationsverket har fått i 
uppdrag att fördela flyktingar över landet. Migrationsverket upphandlar 
boende. Dalarna inte en prioriterad bosättningsort, men det kommer personer 
till regionen som hittat eget boende. 
Migrationsverket har i förra veckan beviljat uppehållstillstånd till 23 
ukrainska flyktingar som har boende i Leksand samt hanterar ytterligare 8 
ansökningar. Kommunen vet inte hur många ukrainska flyktingar som 
befinner sig i Leksand med turistvisum.  
Leverantörer förväntas höra av sig angående indexreglering av avtal på 
grund av prishöjning på bränsle.  
Byggprojekt kan ev. påverkas av materialbrist och kostnadshöjningar. 
Kommunen fortsätter sitt arbete med att utveckla allmän säkerhet och 
beredskap. Aktuella frågor och nuläge diskuteras idag med AU:s presidium.  
 

Kommunstyrelsens beslut 
1. Lägga informationen till handlingarna. 
 

6Justering Protokoll KS 22-04-11
(Signerat, SHA-256 971C2A038E905C4600035BD42C1D507DFD61659C8F3D7A17248258D286C3C2B0)

Sida 6 av 21



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 
1(1) 

Sammanträdesdatum 
2022-04-11 

 
  

Kommunstyrelsen   
 

 
 Utdrag bestyrks 
  

 

§ 41 Dnr 2016/716 

Information: De enskilda vägarna i Leksands kommun 

Beskrivning av ärendet 
Kommundirektör Caroline Smitmanis Smids informerar om pågående 
informations- och förrättningsmöten samt resultaten av dessa. 
 

Kommunstyrelsens beslut 
1. Lägga informationen till handlingarna. 
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§ 42 Dnr 2020/324 

Utvärdering av pandemin 

Beskrivning av ärendet  
Den 17 maj 2021, § 58 gav allmänna utskottet förvaltningen i uppdrag att 
utvärdera Leksands kommuns hantering av pandemin utifrån den vägledning 
som tagits fram av MSB som stöd för kommuners lärande av inträffade 
händelser på lokal nivå, Utvärdering av hantering av inträffade händelser 
(MSB, 2019).  
Syftet med utvärderingen var att undersöka huruvida kommunen hanterat 
pandemin på ett ändamålsenligt sätt utifrån sitt ansvar. Syftet var även att 
utifrån det framtagna underlaget göra framåtsyftande bedömningar av 
hanteringens styrkor och svagheter med förhoppning att bidra till en 
förbättrad framtida krishantering. 

Sektorns/avdelningens bedömning 
Bedömningen som gjordes utifrån utvärderingens underlag var att Leksands 
kommun till stor del har hanterat pandemin och dess utmaningar på ett 
ändamålsenligt sätt utifrån sitt ansvar och att utvärderingen genomförts 
enligt allmänna utskottets uppdrag.  
Utifrån utvärderingens slutsats och bedömning har ett antal arbetsområden 
identifierats som förvaltningen fortsättningsvis kommer att jobba vidare 
med. 

Beslutsunderlag 
Utvärdering av Leksands kommuns hantering av pandemin, daterad 2022-
01-31 
Tjänsteutlåtande, daterat 2022-01-28 

Kommunstyrelsens beslut 
1. Uppdra till förvaltningen att fortsätta med det reviderings- och 

utvecklingsarbete som pågår avseende kris- och beredskap. 
2. Lägga utvärderingen till handlingarna. 
3. Förvaltningen återkommer med kontinuerlig återrapportering av 

arbetet. 
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Beslutet skickas till 
Hanna Trädgårdh Oscarsson, HR- och säkerhetsskyddschef 
Karin Kullander, beredskapshandläggare 
Ann-Charlotte Zackrisson, tf sektorchef verksamhetsstöd 
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§ 43 Dnr 2022/431 

Årsredovisning Leksands kommun 2022 

Beskrivning av ärendet 
Det ekonomiska resultatet för 2021 uppgick till 35,9 miljoner kronor för 
primärkommunen. Det motsvarar ca 3,6 % av skatter och bidrag. Budgeterat 
resultat för året var + 0,8 miljoner kronor och därmed blev avvikelsen 
gentemot budget +35,1 miljoner kronor. Kommunkoncernens resultat 
uppgick till 45,1 miljoner kronor.  
Den positiva budgetavvikelsen för sektorerna på ca 15 miljoner kronor beror 
till stor del på ersättning för sjuklönekostnader, ökade statsbidrag och 
inställd eller uppskjuten verksamhet. Skatteintäkterna för 2021 steg med 44 
mkr jämfört med 2020 och blev ca 10 mkr högre än budgeterat trots att 
kommunen under våren 2021 beslutade om en ändringsbudget utifrån de 
reviderade skattaunderlagsprognoserna. 
Inom ramen för kommunens årsredovisning lämnas även årsredovisningarna 
för språktolksnämnden samt hjälpmedelsnämnden.    
Finansiella mål  
Fyra av de fem finansiella målen nås under 2021, men endast tre mål nås helt 
och hållet då kommunen inte når upp till ett resultat om 2 % av skatter och 
bidrag under planeringsperioden.  

- Soliditeten inklusive ansvarsförbindelsen ökar från 13 % till 16 % 
och målet om ökad soliditet uppnås därmed.  

- Verksamhetens nettokostnad ökade med 3,6 % och skatter och bidrag 
med 4,5  %. Målet om att verksamheternas nettokostnad inte skall 
öka snabbare än skatter och bidrag uppnås därmed.  

- Självfinansieringsgraden för året var 50 %. För målperioden 2021-
2024 bedömer förvaltningen att målet om 100 % självfinansiering 
inte kommer att nås. Målet om 100 % självfinansiering nås därmed 
inte. Nettoinvesteringar uppgick till 159,8 miljoner kronor.  

- Årets resultat motsvarar 3,6 % av skatter och bidrag. För 
planperioden 2018-2022 uppgår det genomsnittliga överskottet med 
årets resultat och budgeterade resultat för kommande år till 1,6 %. 
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Målet om 2 % överskott nås för 2021 men troligen inte för den 5-
åriga planperioden. 

- Sektorerna har haft budgetavvikelser på totalt 15,3 mkr under 2021.  
Alla sektorer förutom utbildningssektorn, som gör ett mindre 
underskott på 0,6 mkr, går med överskott. Avvikelsen mellan 
bokslutet och delårsrapporten är 5 mkr och förklaras till stor del av 
att pandemin tog ny fart och att ett större statsbidrag betalades ut sent 
på året. Bedömningen är att målet nås.  

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 åtta mål är måluppfyllelsen godkänd.    

Beslutsunderlag 
Årsredovisning 2021 för Leksands kommun 
Årsredovisning språktolksnämnden 
Årsredovisningen hjälpmedelsnämnden  

Kommunstyrelsens förslag till beslut i kommunfullmäktige 
1. Godkänna årsredovisning och bokslut 2021 för Leksands kommun 
Kommunstyrelsens beslut 
1. Uppdra åt förvaltningen att slutföra redaktionella justeringar av själva 

rapporten 

Beslutet skickas till 
Kommunrevisionen 
Kommundirektör 
Ekonomichef  
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§ 44 Dnr 2022/260 

Bidrag till lokala föreningar som arbetar med barn och 
unga 2022 

Beskrivning av ärendet 
Kommunfullmäktige beslutade den 29 november 2021 att införa ett bidrag 
för året 2022 till lokala föreningar som arbetar med barn och ungdomar. 
Bidragets totala omfattning uppgår till 150 000 kronor. Kommunstyrelsen 
fick i uppdrag att närmare fatta beslut om regelverk och formalia avseende 
stödet.  
Pandemin har drabbat kultur- och idrotts- och fritidsföreningar hårt. Detta 
stöd är till för att bidra till att återigen kunna bedriva meningsfulla aktiviteter 
för kommunens barn och ungdomar.  

Sektorns/avdelningens bedömning 
Vision 2030 sätter fokus på att Leksands kommun ska ha en av Sveriges 
främsta grundskolor. Genom att ha en aktiv fritid bidrar vi till välmående 
och förbättrar möjligheten för kommunens barn och ungdomar att bättre 
klara av skolgången. Visionen säger också att kommunen ska ha ett rikt 
kulturliv som tillsammans med ett aktivt idrotts- och friluftsliv gynnar 
folkhälsa, integration och sammanhållning.  
Bidraget kan sökas av samtliga föreningar aktiva i Leksands kommun där 
målgruppen för de sökta aktiviteterna är barn och ungdomar. 
Ansökningsperioden planeras till maj 2022.  
Vid bedömning av ansökningarna kommer särskilt fokus läggas kopplingen 
till visionen samt hur pandemin påverkat föreningen.  
Det föreslagna regelverket tydliggör vilka krav som finns för att 
föreningarna ska kunna beviljas medel. Såsom exempelvis krav på 
organisationsnummer, årsredovisningar med mera.  
Samtliga ansökningar kommer granskas och beslutas av en särskild utsedd 
grupp bestående av representanter från kulturavdelningen, fritidsavdelningen 
samt övergripande nivå på samhällsutveckling. Återrapportering till 
kommunstyrelsen kommer därefter ske.  
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Beslutsunderlag 
Utdrag ur sammanträdesprotokoll från allmänna utskottet, daterat 2022-03-
21, § 37. 
Tjänsteutlåtande daterat 2022-03-03 
Regelverk för bidrag till lokala föreningar som arbetar med barn och unga 
2022 

Kommunstyrelsens beslut 
1. Anta förslaget till regelverk. 
2. Uppdra till förvaltningen att verkställa genomförandet av bidraget i 

enlighet med regelverket.  

Beslutet skickas till 
Sektorchef samhällsutveckling 
Avdelningschef kultur  
Avdelningschef fritid  
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§ 45 Dnr 2022/108 

Inspektion av överförmyndare i samverkan i norra 
Dalarna 2021 

Beskrivning av ärendet 
Länsstyrelsen har genomfört tillsyn av överförmyndarverksamheten i 
Leksand, Mora, Orsa, Rättvik, Vansbro och Älvdalens kommuner.  
Tillsynen genomfördes hos överförmyndarenheten i Mora den 1 december 
2021. 
 
Länsstyrelsens samlade intryck är att enheten bedriver en välfungerande 
verksamhet med bra ordning på ärendena. Länsstyrelsen anser att de 
anställda på överförmyndarenheten gör ett bra arbete trots att enheten har 
varit underbemannad under en längre tid. Enheten kommer att förstärkas 
med en jurist under 2022.  
Leksands kommun har 181 ställföreträdarskap och 113 av dessa avser vuxna 
personer. Antalet förvaltarskap är 11,5% vilket är något lägre än 
riksgenomsnittet på 15 %. Av beslutade arvoden står kommunen för 31 % av 
kostnaderna vilket är betydligt lägre än riksgenomsnittet på 43 %. 
 
Länsstyrelsen granskade tre akter. En av akterna granskades utan 
anmärkning och två akter begärde länsstyrelsen återkoppling om. Efter 
återkoppling från överförmyndarenheten betraktades även de två akterna 
vara utan anmärkning.  

Beslutsunderlag 
- Utdrag ur sammanträdesprotokoll från allmänna utskottet, daterat 2021-

03-21, § 38. 
- Inspektion av överförmyndarna i Leksand, Mora, Orsa, Rättvik, Vansbro 

och Älvdalens kommuner den 1 december 2021 
- Bilaga för Leksand 
- Tjänsteutlåtande av överförmyndare Lotta Arnesson, daterat 2022-03-01 

Kommunstyrelsens beslut 
1. Lägga informationen om tillsynen 2021 till handlingarna.   
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Beslutet skickas till 
Överförmyndaren i Leksands kommun 
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§ 46 Dnr 2017/1789 

Hesseborns - marköverlåtelseavtal Nygård 3 

Beskrivning av ärendet 
Kommunstyrelsen beslutade vid sitt möte 2018-03-12 § 23 att anvisa marken 
för bostadsprojektet Hesseborns (fastigheterna Nygård 3 och Nygård 5) till 
Byggnadsingenjör Nils Skoglund AB mot en ersättning på 8,7 mkr. 
Markanvisningsavtal tecknades 2018-08-31. Fastigheten Nygård 5 har 
reglerats till beloppet 5,6 mkr. Företaget har nu för avsikt att fullborda 
bebyggelseprojektet och önskar teckna marköverlåtelseavtal för fastigheten 
Nygård 3 till beloppet 3,1 mkr.  

Sektorns/avdelningens bedömning 
Förvaltningens bedömning är att Byggnadsingenjör Nils Skoglund AB har 
uppfyllt kriterierna uppställda i markanvisningsavtalet för att gå vidare att 
teckna marköverlåtelseavtal för fastigheten Nygård 3.  
I marköverlåtelseavtalet regleras försäljning av fastigheten Nygård 3, 
tidplaner och åtaganden för att genomföra bebyggelse på fastigheten.    
Förslag till beslut 
1. Ge kommunstyrelsens ordförande i uppdrag att teckna 
marköverlåtelseavtal avseende Nygård 3 med Byggnadsingenjör Nils 
Skoglund AB 

Beslutsunderlag 
Markanvisningsavtal daterad 2018-08-31 
Marköverlåtelseavtal avseende Nygård 3 att underteckna 

Kommunstyrelsens beslut 
1. Ge kommunstyrelsens ordförande i uppdrag att teckna 

marköverlåtelseavtal avseende Nygård 3 med Byggnadsingenjör Nils 
Skoglund AB enligt sektorns förslag. 

Beslutet skickas till 
David Wildemo Mark & exploateringsingenjör 
Per Strid, Näringslivschef 
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§ 47 Dnr 2018/1555 

Val av ledamöter och ersättare till utskott och övriga 
förtroendeuppdrag 

Beskrivning av ärendet 
Lennart Ljung (S) har inkommit med en avsägelse avseende uppdrag som 
ersättare i utbildningsutskottet. Avsägelsen godkändes av kommunstyrelsen 
2021-06-16, § 84.  
Socialdemokraterna föreslår Susanne Albihn (S) som ersättare i 
utbildningsutskottet. 

Beslutsunderlag 
Avsägelse från Lennart Ljung (S), daterad 2021-05-21. 

Kommunstyrelsens beslut 
1. Utse Susanne Albihn (S) till ersättare i utbildningsutskottet efter Lennart 

Ljung (s) från och med 2022-04-12 till och med 2022-12-31. 

Beslutet skickas till 
Susanne Ahlbin 
Anna-Carin-Ingels, administrativ service 
Tomas Bergsten utbildningsutskottets ordförande 
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§ 48 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, december 2021-februari 2022 

• Delegeringsbeslut miljö, december 2021-februari 2022 

• Delegeringsbeslut bygglov, december 2021-februari 2022 
Trafikärenden 

• Delegeringsbeslut trafik, december 2021-februari 2022 
Kultur 

• Delegeringsbeslut kultur, december 2021-februari 2022 
Näringsliv 

• Delegeringsbeslut näringsliv, december 2021-februari 2022 
Övrig samhällsutveckling 

• Delegeringsbeslut övrigt såsom arrendeavtal mm, december 2021-
februari 2022 

Utskotten 
• Delegeringsbeslut av socialutskottet enligt sammanträdesprotokoll 

daterat 2022-03-08 
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• Delegeringsbeslut av samhällsbyggnadsutskottet enligt 
sammanträdesprotokoll 2021-12-09, 2022-01-20, 2022-02-17 

• Delegeringsbeslut av utbildningsutskottet enligt 
sammanträdesprotokoll  

• Delegeringsbeslut av allmänna utskottet sammanträdesprotokoll 
2022-03-21 

• Delegeringsbeslut av personal-AU:s sammanträdesprotokoll  
2022-03-21 

Personalärenden 
• Personalärenden 2022-02-26-2022-03- 

 
Kommunledning 
 
Verksamhetsstöd 

• Beslut om delvis avslag på begäran om utlämnande av allmän 
handling 2022-02-28, dnr 2022/189630 

Beslutsunderlag 
1. Protokoll och listor. 

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

protokoll och listor per den 11 april 2022. 

Beslutet skickas till 
Administrativ service  
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§ 49 Dnr 2022/375 

Kommunstyrelsens ordförande informerar 2022 

Beskrivning av ärendet 
 
Kommunstyrelsens ordförande Ulrika Liljeberg rapporterar från möten med 
Visit Dalarna, BRAND, Dala Energi, LVAB och LBAB. Visit Dalarna har 
en ny styrelse. LVAB rekryterar ny VD. 
 
Ulrika Liljeberg berättar även att hon utsetts till statlig utredare för en ny 
utredning om vindkraft. En konsekvens av detta är att hon inte kan sitta i 
styrelsen för Dala Energi. Dala Energi kommer att utse ny styrelse inom 
kort.  
 

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


Kommundirektören informerar 2022 


Beskrivning av ärendet 
Kommundirektör Caroline Smitmanis Smids informerar. 
 


• Förvaltningens krisledning är aktiverad med anledning av kriget i 
Ukraina och förändrat säkerhetsläge. 


• Pandemi är inte över i våra vård- och omsorgsverksamheter. 


• Rekrytering pågår av ny förvaltningschef till nya gemensamma VIA-
nämnden. 


• Tidplan och ekonomisk prognos håller för Lyckavägens särskilda 
boende håller. Slutbesiktning för del 2 är planerad till 6 sept. 2022. 


• Ledningsgruppsutveckling för kommunledningsgrupp har påbörjats. 


• Det mentorskapsprogram som erbjuds nya chefer i ett pilotprojekt har 
kommit halvvägs. Utvärdering visar att det är uppskattat, men att det 
är svårt för cheferna att hitta tid till programmet.  


• Avstämning gällande lönesättning pågår med fackförbunden. Ny lön 
ska utbetalas i april.  


• Verksamhetsbesök har genomförts av kommundirektören på Solhem, 
Insjöns skola, Jippo samt hos hemtjänstchefer och AME. 


• Kommundirektören har avböjt styrelseplats i Visit Dalarna. 


• Kommundirektören kommer ingå i kommundirektörföreningens 
styrelse.   


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


Utskottsordföranden informerar 2022 


Beskrivning av ärendet 
Tomas Bergsten (C), ordförande utbildningsutskottet, informerar. 


• På senaste utbildningsutskottsmötet behandlades bl.a. följande 
ärenden; kvalitetsrapport, budgetprognos som visade ett underskott 
på 3 mkr, arbetsmiljöarbete på Sammilsdals skolan samt kommande 
arbete på Förskolan Myran. 


• Befolkningsprognos visar att det kommer att finnas färre barn i 
förskoleåldern år 2022-2025. 


• Kommande utbildningsutskottsmöte kommer att behandla bl.a. 
följande ärenden; Lupp-undersökningen, KAA-utredningen och 
Stjernkvistutredningen. 
 


Kenneth Dahlström (C), ordförande socialutskottet informerar. 


• På senaste mötet för sociala utskottet behandlades bl.a. följande 
ärenden; verksamhetsflytt från Limsjögården till Gamla Tibble, 
lokalfrågor gällande dagverksamhet och växelvårdsplatser samt 
samarbete med vuxenutbildningen gällande språkundervisning för 
medarbetare i svenska som andra språk  


• Kommande möte för sociala utskottet kommer att behandla bl.a. 
medarbetarenkäten samt budgetprognos. 


Sebastian Larsson (M) ordförande samhällsbyggnadsutskottet informerar. 


• Inventering av skyddsrum. 


• Arbetet med nya miljömål fortskrider med hjälpa av Sweco och  med 
AU:s presidium som referensgrupp. 


• Länsstyrelsen vill granska kommunens planer att stärka slänten 
nedanför Leksands Folkhögskola, vilket kan medföra förseningar i 
arbetet. 


• Bygglovsärenden fortsätter att öka. 


• Sporthallen slut-besiktigas inom kort och invigs i augusti. 
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• Granbergets målsättning är att ha öppet över påsk. 


• Rekryteringar pågår av näringslivschef och hållbarhetschef (tidigare 
miljöchef). 


• Trafikutredning för norra Leksand är påbörjad. 


• Förslag på ny VA-plan är på gång och ett förslag finns 
förhoppningsvis i maj. 


• Intresset för solenergi är stort.  Kommunens energi- och 
klimatrådgivares informationsmöten och webbinarium har varit 
välbesökta.   


Kommunstyrelsens beslut 
1. Lägga informationen till handlingarna. 
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§ 40 Dnr 2022/263 


Kriget i Ukraina - åtgärder och beslut samt information 
från myndigheter 


Beskrivning av ärendet 
 
Antalet flyktingar har minskat och stabiliserats men läget kan förändras 
snabbt beroende på vad som händer i Ukraina. Migrationsverket har fått i 
uppdrag att fördela flyktingar över landet. Migrationsverket upphandlar 
boende. Dalarna inte en prioriterad bosättningsort, men det kommer personer 
till regionen som hittat eget boende. 
Migrationsverket har i förra veckan beviljat uppehållstillstånd till 23 
ukrainska flyktingar som har boende i Leksand samt hanterar ytterligare 8 
ansökningar. Kommunen vet inte hur många ukrainska flyktingar som 
befinner sig i Leksand med turistvisum.  
Leverantörer förväntas höra av sig angående indexreglering av avtal på 
grund av prishöjning på bränsle.  
Byggprojekt kan ev. påverkas av materialbrist och kostnadshöjningar. 
Kommunen fortsätter sitt arbete med att utveckla allmän säkerhet och 
beredskap. Aktuella frågor och nuläge diskuteras idag med AU:s presidium.  
 


Kommunstyrelsens beslut 
1. Lägga informationen till handlingarna. 
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§ 41 Dnr 2016/716 


Information: De enskilda vägarna i Leksands kommun 


Beskrivning av ärendet 
Kommundirektör Caroline Smitmanis Smids informerar om pågående 
informations- och förrättningsmöten samt resultaten av dessa. 
 


Kommunstyrelsens beslut 
1. Lägga informationen till handlingarna. 
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§ 42 Dnr 2020/324 


Utvärdering av pandemin 


Beskrivning av ärendet  
Den 17 maj 2021, § 58 gav allmänna utskottet förvaltningen i uppdrag att 
utvärdera Leksands kommuns hantering av pandemin utifrån den vägledning 
som tagits fram av MSB som stöd för kommuners lärande av inträffade 
händelser på lokal nivå, Utvärdering av hantering av inträffade händelser 
(MSB, 2019).  
Syftet med utvärderingen var att undersöka huruvida kommunen hanterat 
pandemin på ett ändamålsenligt sätt utifrån sitt ansvar. Syftet var även att 
utifrån det framtagna underlaget göra framåtsyftande bedömningar av 
hanteringens styrkor och svagheter med förhoppning att bidra till en 
förbättrad framtida krishantering. 


Sektorns/avdelningens bedömning 
Bedömningen som gjordes utifrån utvärderingens underlag var att Leksands 
kommun till stor del har hanterat pandemin och dess utmaningar på ett 
ändamålsenligt sätt utifrån sitt ansvar och att utvärderingen genomförts 
enligt allmänna utskottets uppdrag.  
Utifrån utvärderingens slutsats och bedömning har ett antal arbetsområden 
identifierats som förvaltningen fortsättningsvis kommer att jobba vidare 
med. 


Beslutsunderlag 
Utvärdering av Leksands kommuns hantering av pandemin, daterad 2022-
01-31 
Tjänsteutlåtande, daterat 2022-01-28 


Kommunstyrelsens beslut 
1. Uppdra till förvaltningen att fortsätta med det reviderings- och 


utvecklingsarbete som pågår avseende kris- och beredskap. 
2. Lägga utvärderingen till handlingarna. 
3. Förvaltningen återkommer med kontinuerlig återrapportering av 


arbetet. 
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Beslutet skickas till 
Hanna Trädgårdh Oscarsson, HR- och säkerhetsskyddschef 
Karin Kullander, beredskapshandläggare 
Ann-Charlotte Zackrisson, tf sektorchef verksamhetsstöd 
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§ 43 Dnr 2022/431 


Årsredovisning Leksands kommun 2022 


Beskrivning av ärendet 
Det ekonomiska resultatet för 2021 uppgick till 35,9 miljoner kronor för 
primärkommunen. Det motsvarar ca 3,6 % av skatter och bidrag. Budgeterat 
resultat för året var + 0,8 miljoner kronor och därmed blev avvikelsen 
gentemot budget +35,1 miljoner kronor. Kommunkoncernens resultat 
uppgick till 45,1 miljoner kronor.  
Den positiva budgetavvikelsen för sektorerna på ca 15 miljoner kronor beror 
till stor del på ersättning för sjuklönekostnader, ökade statsbidrag och 
inställd eller uppskjuten verksamhet. Skatteintäkterna för 2021 steg med 44 
mkr jämfört med 2020 och blev ca 10 mkr högre än budgeterat trots att 
kommunen under våren 2021 beslutade om en ändringsbudget utifrån de 
reviderade skattaunderlagsprognoserna. 
Inom ramen för kommunens årsredovisning lämnas även årsredovisningarna 
för språktolksnämnden samt hjälpmedelsnämnden.    
Finansiella mål  
Fyra av de fem finansiella målen nås under 2021, men endast tre mål nås helt 
och hållet då kommunen inte når upp till ett resultat om 2 % av skatter och 
bidrag under planeringsperioden.  


- Soliditeten inklusive ansvarsförbindelsen ökar från 13 % till 16 % 
och målet om ökad soliditet uppnås därmed.  


- Verksamhetens nettokostnad ökade med 3,6 % och skatter och bidrag 
med 4,5  %. Målet om att verksamheternas nettokostnad inte skall 
öka snabbare än skatter och bidrag uppnås därmed.  


- Självfinansieringsgraden för året var 50 %. För målperioden 2021-
2024 bedömer förvaltningen att målet om 100 % självfinansiering 
inte kommer att nås. Målet om 100 % självfinansiering nås därmed 
inte. Nettoinvesteringar uppgick till 159,8 miljoner kronor.  


- Årets resultat motsvarar 3,6 % av skatter och bidrag. För 
planperioden 2018-2022 uppgår det genomsnittliga överskottet med 
årets resultat och budgeterade resultat för kommande år till 1,6 %. 
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Målet om 2 % överskott nås för 2021 men troligen inte för den 5-
åriga planperioden. 


- Sektorerna har haft budgetavvikelser på totalt 15,3 mkr under 2021.  
Alla sektorer förutom utbildningssektorn, som gör ett mindre 
underskott på 0,6 mkr, går med överskott. Avvikelsen mellan 
bokslutet och delårsrapporten är 5 mkr och förklaras till stor del av 
att pandemin tog ny fart och att ett större statsbidrag betalades ut sent 
på året. Bedömningen är att målet nås.  


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 åtta mål är måluppfyllelsen godkänd.    


Beslutsunderlag 
Årsredovisning 2021 för Leksands kommun 
Årsredovisning språktolksnämnden 
Årsredovisningen hjälpmedelsnämnden  


Kommunstyrelsens förslag till beslut i kommunfullmäktige 
1. Godkänna årsredovisning och bokslut 2021 för Leksands kommun 
Kommunstyrelsens beslut 
1. Uppdra åt förvaltningen att slutföra redaktionella justeringar av själva 


rapporten 


Beslutet skickas till 
Kommunrevisionen 
Kommundirektör 
Ekonomichef  
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§ 44 Dnr 2022/260 


Bidrag till lokala föreningar som arbetar med barn och 
unga 2022 


Beskrivning av ärendet 
Kommunfullmäktige beslutade den 29 november 2021 att införa ett bidrag 
för året 2022 till lokala föreningar som arbetar med barn och ungdomar. 
Bidragets totala omfattning uppgår till 150 000 kronor. Kommunstyrelsen 
fick i uppdrag att närmare fatta beslut om regelverk och formalia avseende 
stödet.  
Pandemin har drabbat kultur- och idrotts- och fritidsföreningar hårt. Detta 
stöd är till för att bidra till att återigen kunna bedriva meningsfulla aktiviteter 
för kommunens barn och ungdomar.  


Sektorns/avdelningens bedömning 
Vision 2030 sätter fokus på att Leksands kommun ska ha en av Sveriges 
främsta grundskolor. Genom att ha en aktiv fritid bidrar vi till välmående 
och förbättrar möjligheten för kommunens barn och ungdomar att bättre 
klara av skolgången. Visionen säger också att kommunen ska ha ett rikt 
kulturliv som tillsammans med ett aktivt idrotts- och friluftsliv gynnar 
folkhälsa, integration och sammanhållning.  
Bidraget kan sökas av samtliga föreningar aktiva i Leksands kommun där 
målgruppen för de sökta aktiviteterna är barn och ungdomar. 
Ansökningsperioden planeras till maj 2022.  
Vid bedömning av ansökningarna kommer särskilt fokus läggas kopplingen 
till visionen samt hur pandemin påverkat föreningen.  
Det föreslagna regelverket tydliggör vilka krav som finns för att 
föreningarna ska kunna beviljas medel. Såsom exempelvis krav på 
organisationsnummer, årsredovisningar med mera.  
Samtliga ansökningar kommer granskas och beslutas av en särskild utsedd 
grupp bestående av representanter från kulturavdelningen, fritidsavdelningen 
samt övergripande nivå på samhällsutveckling. Återrapportering till 
kommunstyrelsen kommer därefter ske.  
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Beslutsunderlag 
Utdrag ur sammanträdesprotokoll från allmänna utskottet, daterat 2022-03-
21, § 37. 
Tjänsteutlåtande daterat 2022-03-03 
Regelverk för bidrag till lokala föreningar som arbetar med barn och unga 
2022 


Kommunstyrelsens beslut 
1. Anta förslaget till regelverk. 
2. Uppdra till förvaltningen att verkställa genomförandet av bidraget i 


enlighet med regelverket.  


Beslutet skickas till 
Sektorchef samhällsutveckling 
Avdelningschef kultur  
Avdelningschef fritid  
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§ 45 Dnr 2022/108 


Inspektion av överförmyndare i samverkan i norra 
Dalarna 2021 


Beskrivning av ärendet 
Länsstyrelsen har genomfört tillsyn av överförmyndarverksamheten i 
Leksand, Mora, Orsa, Rättvik, Vansbro och Älvdalens kommuner.  
Tillsynen genomfördes hos överförmyndarenheten i Mora den 1 december 
2021. 
 
Länsstyrelsens samlade intryck är att enheten bedriver en välfungerande 
verksamhet med bra ordning på ärendena. Länsstyrelsen anser att de 
anställda på överförmyndarenheten gör ett bra arbete trots att enheten har 
varit underbemannad under en längre tid. Enheten kommer att förstärkas 
med en jurist under 2022.  
Leksands kommun har 181 ställföreträdarskap och 113 av dessa avser vuxna 
personer. Antalet förvaltarskap är 11,5% vilket är något lägre än 
riksgenomsnittet på 15 %. Av beslutade arvoden står kommunen för 31 % av 
kostnaderna vilket är betydligt lägre än riksgenomsnittet på 43 %. 
 
Länsstyrelsen granskade tre akter. En av akterna granskades utan 
anmärkning och två akter begärde länsstyrelsen återkoppling om. Efter 
återkoppling från överförmyndarenheten betraktades även de två akterna 
vara utan anmärkning.  


Beslutsunderlag 
- Utdrag ur sammanträdesprotokoll från allmänna utskottet, daterat 2021-


03-21, § 38. 
- Inspektion av överförmyndarna i Leksand, Mora, Orsa, Rättvik, Vansbro 


och Älvdalens kommuner den 1 december 2021 
- Bilaga för Leksand 
- Tjänsteutlåtande av överförmyndare Lotta Arnesson, daterat 2022-03-01 


Kommunstyrelsens beslut 
1. Lägga informationen om tillsynen 2021 till handlingarna.   


14







SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 
2(2) 


Sammanträdesdatum 
2022-04-11 


 
  


Kommunstyrelsen   
 


 
 Utdrag bestyrks 
  


 


 


Beslutet skickas till 
Överförmyndaren i Leksands kommun 
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§ 46 Dnr 2017/1789 


Hesseborns - marköverlåtelseavtal Nygård 3 


Beskrivning av ärendet 
Kommunstyrelsen beslutade vid sitt möte 2018-03-12 § 23 att anvisa marken 
för bostadsprojektet Hesseborns (fastigheterna Nygård 3 och Nygård 5) till 
Byggnadsingenjör Nils Skoglund AB mot en ersättning på 8,7 mkr. 
Markanvisningsavtal tecknades 2018-08-31. Fastigheten Nygård 5 har 
reglerats till beloppet 5,6 mkr. Företaget har nu för avsikt att fullborda 
bebyggelseprojektet och önskar teckna marköverlåtelseavtal för fastigheten 
Nygård 3 till beloppet 3,1 mkr.  


Sektorns/avdelningens bedömning 
Förvaltningens bedömning är att Byggnadsingenjör Nils Skoglund AB har 
uppfyllt kriterierna uppställda i markanvisningsavtalet för att gå vidare att 
teckna marköverlåtelseavtal för fastigheten Nygård 3.  
I marköverlåtelseavtalet regleras försäljning av fastigheten Nygård 3, 
tidplaner och åtaganden för att genomföra bebyggelse på fastigheten.    
Förslag till beslut 
1. Ge kommunstyrelsens ordförande i uppdrag att teckna 
marköverlåtelseavtal avseende Nygård 3 med Byggnadsingenjör Nils 
Skoglund AB 


Beslutsunderlag 
Markanvisningsavtal daterad 2018-08-31 
Marköverlåtelseavtal avseende Nygård 3 att underteckna 


Kommunstyrelsens beslut 
1. Ge kommunstyrelsens ordförande i uppdrag att teckna 


marköverlåtelseavtal avseende Nygård 3 med Byggnadsingenjör Nils 
Skoglund AB enligt sektorns förslag. 


Beslutet skickas till 
David Wildemo Mark & exploateringsingenjör 
Per Strid, Näringslivschef 
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§ 47 Dnr 2018/1555 


Val av ledamöter och ersättare till utskott och övriga 
förtroendeuppdrag 


Beskrivning av ärendet 
Lennart Ljung (S) har inkommit med en avsägelse avseende uppdrag som 
ersättare i utbildningsutskottet. Avsägelsen godkändes av kommunstyrelsen 
2021-06-16, § 84.  
Socialdemokraterna föreslår Susanne Albihn (S) som ersättare i 
utbildningsutskottet. 


Beslutsunderlag 
Avsägelse från Lennart Ljung (S), daterad 2021-05-21. 


Kommunstyrelsens beslut 
1. Utse Susanne Albihn (S) till ersättare i utbildningsutskottet efter Lennart 


Ljung (s) från och med 2022-04-12 till och med 2022-12-31. 


Beslutet skickas till 
Susanne Ahlbin 
Anna-Carin-Ingels, administrativ service 
Tomas Bergsten utbildningsutskottets ordförande 
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§ 48 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, december 2021-februari 2022 


• Delegeringsbeslut miljö, december 2021-februari 2022 


• Delegeringsbeslut bygglov, december 2021-februari 2022 
Trafikärenden 


• Delegeringsbeslut trafik, december 2021-februari 2022 
Kultur 


• Delegeringsbeslut kultur, december 2021-februari 2022 
Näringsliv 


• Delegeringsbeslut näringsliv, december 2021-februari 2022 
Övrig samhällsutveckling 


• Delegeringsbeslut övrigt såsom arrendeavtal mm, december 2021-
februari 2022 


Utskotten 
• Delegeringsbeslut av socialutskottet enligt sammanträdesprotokoll 


daterat 2022-03-08 


18







SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 
2(2) 


Sammanträdesdatum 
2022-04-11 


 
  


Kommunstyrelsen   
 


 
 Utdrag bestyrks 
  


 


• Delegeringsbeslut av samhällsbyggnadsutskottet enligt 
sammanträdesprotokoll 2021-12-09, 2022-01-20, 2022-02-17 


• Delegeringsbeslut av utbildningsutskottet enligt 
sammanträdesprotokoll  


• Delegeringsbeslut av allmänna utskottet sammanträdesprotokoll 
2022-03-21 


• Delegeringsbeslut av personal-AU:s sammanträdesprotokoll  
2022-03-21 


Personalärenden 
• Personalärenden 2022-02-26-2022-03- 


 
Kommunledning 
 
Verksamhetsstöd 


• Beslut om delvis avslag på begäran om utlämnande av allmän 
handling 2022-02-28, dnr 2022/189630 


Beslutsunderlag 
1. Protokoll och listor. 


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


protokoll och listor per den 11 april 2022. 


Beslutet skickas till 
Administrativ service  
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§ 49 Dnr 2022/375 


Kommunstyrelsens ordförande informerar 2022 


Beskrivning av ärendet 
 
Kommunstyrelsens ordförande Ulrika Liljeberg rapporterar från möten med 
Visit Dalarna, BRAND, Dala Energi, LVAB och LBAB. Visit Dalarna har 
en ny styrelse. LVAB rekryterar ny VD. 
 
Ulrika Liljeberg berättar även att hon utsetts till statlig utredare för en ny 
utredning om vindkraft. En konsekvens av detta är att hon inte kan sitta i 
styrelsen för Dala Energi. Dala Energi kommer att utse ny styrelse inom 
kort.  
 


Kommunstyrelsens beslut 
1. Lägga informationen till handlingarna. 
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