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Ulrika Liljeberg (C) 
Sebastian Larsson (M) 
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Kenneth Dahlström (C) 
Karin Byström (C) 
Tomas Bergsten (C) 
Sara Shahryari (M) 
Kerstin Marits (M) 
Ingrid Rönnblad (S) 
Jan-Olof Karlsson (S) 
Karin Mikkonen (C) 
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Jimmy Karlsson (ByP) 
 

 

Tjänstgörande ersättare Per Wiman (KD) ers: Mikael Kyller (KD) 
Andreas Ruuth (SD) ers: Anna-Lena Blomkvist (SD) 
 

Övriga närvarande  

Ej tjänstgörande ersättare 
 

Margareta Jobs (KD) 
Per Florén (L) 
Aarno Magnusson (C) 
Eva Kempff (C) 
Björn Larsson (C) 
Elisabet Ingels (C) 
 

Tjänstemän Kommundirektör Caroline Smitmanis Smids 
Kommunsekreterare Johanna Modigh  
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§ 149 Dnr DiaNr 

Kommundirektören informerar 

Beskrivning av ärendet 

 Bygget av sporthallen ligger före tidsplanen och medel har därför 
omfördelats och slutskostnadskalkylen ska uppdateras. Lyckavägen 
särskilda boende är nu godkänt och har tagits i drift av 
Leksandsbostäder. 

 Följande verksamhetsbesök har genomförts: IT-avdelningen, 
biblioteket och kulturhuset, kommunekologen och naturvården, 
förskolorna Furuliden och Myran. 

 Arbetsmiljöverket genomförde sin tillsyn av kommunens 
systematiska arbetsmiljöarbete och återkommer med ett 
inspektionsmeddelande vartefter kommunen har 1 år på sig att 
åtgärda bristerna. Bland annat behöver kommunen komplettera en del 
av rutinbeskrivningarna, besluta om arbetsmiljöpolicy och mål för 
den organisatoriska och sociala arbetsmiljön. Inom de verksamheter 
som inspekterats finns några olika brister som bland annat handlar 
om riskbedömning och dokumentation. Förvaltningen tar nu fram en 
handlingsplan för vilka åtgärder som ska vidtas under 2022 för att 
åtgärda bristerna. 

 Kommunen har haft uppföljning med Länsstyrelsen angående 
kommunens arbete med krisberedskap och civilförsvar. 
Uppföljningen görs utifrån den överenskommelse som finns mellan 
SKR och MSB avseende dessa områden. 

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

Utskottsordförandena informerar 

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

 Utskottet ser över huruvida kommande möte är digitalt eller fysiskt.  
 Budgetprognosen ligger på +1.2 mnkr och särskilt byggavdelningen 

har gått bra.  
 Utskottet ser en cirka tioprocentig ökning av bygglovsärenden.  
 Verksamheten på Granberget startar upp för säsongen nu till helgen.  
 Uppföljande möten gällande Limån pågår och en bidragsansökan är 

inlämnad till Länsstyrelsen. 
 Ett förslag på rekommendationer för solenergianläggningar har tagits 

fram för att underlätta beslutsfattandet i de enskilda fallen.  
 I sektorn har arbetet med en digital översiktsplan påbörjats och 

förväntas vara klar 2023–2024.  
 På nästa utskott ska det beslutas om detaljplanen för Moskogsvägen 

godkänns för samråd.   
 Antalet klagomål på skrotbilar som står på tomter har ökat. Det är nu 

möjligt att sätta ut viten om skrotbilarna inte tas bort efter 
förelägganden. 

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

 Utskottet har haft fysiska möten men återgår troligen till digitala. 
 På Sammilsdalsskolan har det pågått mätningar av luftkvaliteten. 
 En utredning gällande hur det kommunala aktivitetsansvaret ska 

hanteras pågår. Aktivitetsansvaret avser ungdomar mellan 16–20 år 
och som inte är inskrivna i skolan och inte tagit examen, i dagsläget 
är cirka 50–60 personer med i det register som gymnasieskolan 
ansvarar för.   
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 På Sammilsdalsskolan utreds akuta alternativ för att lösa 
arbetsmiljöproblemet kopplat till för få klassrum och arbetsrum.  

 Ett utredningsuppdrag är på gång gällande lokalförsörjning, behov 
och nuvarande fastigheter.  

 Budgetprognosen visar på +/- noll jämfört med budget.  
 
Ordföranden i sociala utskottet, Kenneth Dahlström (C), informerar om 
följande:  

 Utskottet fortsätter med digitala möten.  
 Flytten till Lyckavägens särskilda boende börjar på torsdag. Förslag 

håller på att tas fram på hur gamla Tibble kan byggas om. 
 Utbildning i God och nära vård är genomförd och ett första arbetslag 

är i gång och jobbar enligt det nya arbetssättet. God och nära vård 
innebär besök i hemmet. Även personal inom hemtjänsten har nu en 
direktkontakt till en sjuksköterska och behöver inte vända sig till 
1177 för rådgivning.  

 Det pågår ett utvecklingsarbete med schemaplanering för att minska 
antalet olika kontakter som en kund har.   

 Budgetprognosen ser bra ut.  
 
 

Kommunstyrelsens beslut 
1. Lägga informationen till handlingarna. 
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§ 151 Dnr 2021/1359 

LOV-ersättning 2022 

Beskrivning av ärendet 
Leksands kommun införde valfrihetsystemet enligt LOV (lag 2008:962) i 
december 2011. I kommunen ingår inte utförande av nattpatrull, 
avlösarservice eller ledsagarservice i LOV. Det finns fortfarande kvar i den 
kommunala regin.  
 
Ersättningen som utgår till externa utförare för godkänt utförd 
hemtjänsttimme är 435 kronor och det finns ingen differentierad ersättning 
mellan omvårdnads- och serviceinsatser. Det finns inte inskrivet i avtalet att 
hänsyn ska tas varje år för index av löneförhöjningar.  

Sektorns/avdelningens bedömning 
Mot bakgrund av gällande lönenivåer och övriga personalkostnadsnivåer 
inom hemtjänsten i Leksands kommun finner sektorn det motiverat att höja 
ersättningen till utförare av LOV till 445 kronor per timme från och med 1 
januari 2022. Höjningen motsvarar 10 kronor per timme jämfört med 
nuläget. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteutlåtande, daterat 2021-10-07 

Kommunstyrelsens beslut  
1. Ändra den ekonomiska ersättningen till utförare av LOV under 2022 

till 445 kronor per godkänd utförd hemtjänsttimme. 
2. Ersättningen gäller från och med den 1 januari 2022. 

Beslutet skickas till 
Socialchef Ulrika Gärdsback 
Myndighetschef Katja Vestling 
Ekonomichef Ann-Charlotte Zackrisson  
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§ 152 Dnr 2020/324 

Coronaviruset och Leksands kommun 

Beskrivning av ärendet 
Kommundirektör Caroline Smitmanis Smids ger aktuell information om 
coronaviruset.  
Kommunens verksamheter rapporterar för närvarande ingen eller mycket 
begränsad påverkan av pandemin. Kultur- och fritid har kontinuerlig dialog 
med regionens smittskyddsavdelning inför kommande högtidsdagar men 
ingen verksamhet är nu påverkad av införandet av covid-pass.  
Smittspridningen inom verksamheterna är mycket liten men på grund av det 
rådande nationella läget med ökande smittspridning, är det fortsatt viktigt att 
följa hygienrutiner och att använda skyddsutrustning. 
 

Kommunstyrelsens beslut  
1. Lägga informationen till handlingarna. 

Beslutet skickas till 
Kommundirektör Caroline Smitmanis Smids 
HR- och säkerhetsskyddschef  Hanna Trädgårdh Oscarsson 
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§ 153 Dnr 2016/716 

Information angående ärendet Enskilda vägar 

Beskrivning av ärendet 
Caroline Smitmanis Smids ger en aktuell lägesrapport om ärendet.  

 Förvaltningens arbete är att verkställa beslutet och fokus är nu att 
klargöra och främja processen.  

 Leksands kommun har ansökt om vägförrättning hos Lantmäteriet 
och arbetet har återupptagits efter en paus med anledning av 
pandemin.  

 Kommundirektören leder en samordningsgrupp för arbetet med 
frågan.  

 En ny kommunikationsplan har tagits fram. 

 Arbetet med Lantmäteriet samordnas vad gäller bland annat 
tidsplanen. Lantmäteriet vill säkerställa sin oberoendeställning. 

Kommunstyrelsens bedömning 
Det finns behov av fortsatta lägesrapporter om hur processen med att 
genomföra beslutet fortskrider. Dialog förs om det finns behov och möjlighet 
att bjuda in till särskilda informationsmöten för medlemmar.  

Kommunstyrelsens beslut 
1. Lägga informationen till handlingarna.  
2. Punkten Lägesrapport angående verkställandet av Enskilda 

vägar ska utgöra en återkommande punkt på kommunstyrelsens 
sammanträde så länge behovet finns. 

3. Genomföra informationsmöten för partiernas medlemmar i syfte 
att öka kunskapen och ge uppdaterad information om den 
pågående processen.  

Beslutet skickas till 
Caroline Smitmanis Smids  
Administrativ service
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§ 154 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 oktober 2021. 

 Delegeringsbeslut miljö, oktober 2021. 

 Delegeringsbeslut bygglov, oktober 2021.  
Trafikärenden 

 Delegeringsbeslut trafik, oktober 2021 
Kultur 

 Delegeringsbeslut kulturavdelningen, oktober 2021 

Utskotten 
 Delegeringsbeslut av socialutskottet enligt sammanträdesprotokoll 

daterat 2021-11-16 

 Delegeringsbeslut av allmänna utskottet enligt 
sammanträdesprotokoll daterat 2021-10-11 

 Delegeringsbeslut av allmänna utskottet enligt 
sammanträdesprotokoll daterat 2021-11-09 

 Delegeringsbeslut av samhällsbyggnadsutskottet enligt 
sammanträdesprotokoll 2021-10-21 
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 Delegeringsbeslut av utbildningsutskottet enligt 
sammanträdesprotokoll 2021-11-15 

 

Personalärenden 
 Personalärenden 2021-10-27 – 2021–11-26  

 
Kommunledning 
 
Verksamhetsstöd 

Sektorchef verksamhetsstöd och service samt biträdande kommundirektör Maria 
Bond. 

 Överklagande av Skatteverkets beslut 20TD143415 daterat 2020-10-28 - 
omprövningsbeslut arbetsgivaravgift. 

 

Sektorns/avdelningens bedömning 
Skriv här. 

Beslutsunderlag 
1. Protokoll och listor 

Beslut 
1. Godkänna redovisning av de delegeringsbeslut som förtecknas i 

protokoll och listor per den 26 november 2021. 
 

Beslutet skickas till 
Administrativ service
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§ 155 Dnr DiaNr 

Kommunstyrelsens ordförande informerar 

Beskrivning av ärendet 
  

 Länsplanen för regional transportinfrastruktur 2022–2033 har 
skickats ut på remiss och det finns tillfälle för kommunen att yttra 
sig.  

 Ett förslag till avtal gällande kollektivtrafik inklusive ett tillägg till 
Skolskjutsreglemete för Dalarnas läns har kommit på remiss. Förslaget 
innebär bland annat att ansvars- och uppgiftsfördelning mellan regionen 
och kommunerna att förändras genom ändrade huvudmannaskap och 
skatteväxling. 

 Som ett steg i den fortsatta utvecklingen av Geopark Siljan 
genomförs under dagen ett besök tillsammans med Visit Dalarna, 
Länsstyrelsen i Dalarnas län samt Mora, Orsa och Rättviks 
kommuner. 

Kommunstyrelsens beslut 
1. Lägga informationen till handlingarna. 
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Kommunstyrelsen   


 
 Utdrag bestyrks 
  


§ 149 Dnr DiaNr 


Kommundirektören informerar 


Beskrivning av ärendet 


 Bygget av sporthallen ligger före tidsplanen och medel har därför 
omfördelats och slutskostnadskalkylen ska uppdateras. Lyckavägen 
särskilda boende är nu godkänt och har tagits i drift av 
Leksandsbostäder. 


 Följande verksamhetsbesök har genomförts: IT-avdelningen, 
biblioteket och kulturhuset, kommunekologen och naturvården, 
förskolorna Furuliden och Myran. 


 Arbetsmiljöverket genomförde sin tillsyn av kommunens 
systematiska arbetsmiljöarbete och återkommer med ett 
inspektionsmeddelande vartefter kommunen har 1 år på sig att 
åtgärda bristerna. Bland annat behöver kommunen komplettera en del 
av rutinbeskrivningarna, besluta om arbetsmiljöpolicy och mål för 
den organisatoriska och sociala arbetsmiljön. Inom de verksamheter 
som inspekterats finns några olika brister som bland annat handlar 
om riskbedömning och dokumentation. Förvaltningen tar nu fram en 
handlingsplan för vilka åtgärder som ska vidtas under 2022 för att 
åtgärda bristerna. 


 Kommunen har haft uppföljning med Länsstyrelsen angående 
kommunens arbete med krisberedskap och civilförsvar. 
Uppföljningen görs utifrån den överenskommelse som finns mellan 
SKR och MSB avseende dessa områden. 


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


Utskottsordförandena informerar 


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


 Utskottet ser över huruvida kommande möte är digitalt eller fysiskt.  
 Budgetprognosen ligger på +1.2 mnkr och särskilt byggavdelningen 


har gått bra.  
 Utskottet ser en cirka tioprocentig ökning av bygglovsärenden.  
 Verksamheten på Granberget startar upp för säsongen nu till helgen.  
 Uppföljande möten gällande Limån pågår och en bidragsansökan är 


inlämnad till Länsstyrelsen. 
 Ett förslag på rekommendationer för solenergianläggningar har tagits 


fram för att underlätta beslutsfattandet i de enskilda fallen.  
 I sektorn har arbetet med en digital översiktsplan påbörjats och 


förväntas vara klar 2023–2024.  
 På nästa utskott ska det beslutas om detaljplanen för Moskogsvägen 


godkänns för samråd.   
 Antalet klagomål på skrotbilar som står på tomter har ökat. Det är nu 


möjligt att sätta ut viten om skrotbilarna inte tas bort efter 
förelägganden. 


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


 Utskottet har haft fysiska möten men återgår troligen till digitala. 
 På Sammilsdalsskolan har det pågått mätningar av luftkvaliteten. 
 En utredning gällande hur det kommunala aktivitetsansvaret ska 


hanteras pågår. Aktivitetsansvaret avser ungdomar mellan 16–20 år 
och som inte är inskrivna i skolan och inte tagit examen, i dagsläget 
är cirka 50–60 personer med i det register som gymnasieskolan 
ansvarar för.   
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 På Sammilsdalsskolan utreds akuta alternativ för att lösa 
arbetsmiljöproblemet kopplat till för få klassrum och arbetsrum.  


 Ett utredningsuppdrag är på gång gällande lokalförsörjning, behov 
och nuvarande fastigheter.  


 Budgetprognosen visar på +/- noll jämfört med budget.  
 
Ordföranden i sociala utskottet, Kenneth Dahlström (C), informerar om 
följande:  


 Utskottet fortsätter med digitala möten.  
 Flytten till Lyckavägens särskilda boende börjar på torsdag. Förslag 


håller på att tas fram på hur gamla Tibble kan byggas om. 
 Utbildning i God och nära vård är genomförd och ett första arbetslag 


är i gång och jobbar enligt det nya arbetssättet. God och nära vård 
innebär besök i hemmet. Även personal inom hemtjänsten har nu en 
direktkontakt till en sjuksköterska och behöver inte vända sig till 
1177 för rådgivning.  


 Det pågår ett utvecklingsarbete med schemaplanering för att minska 
antalet olika kontakter som en kund har.   


 Budgetprognosen ser bra ut.  
 
 


Kommunstyrelsens beslut 
1. Lägga informationen till handlingarna. 
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§ 151 Dnr 2021/1359 


LOV-ersättning 2022 


Beskrivning av ärendet 
Leksands kommun införde valfrihetsystemet enligt LOV (lag 2008:962) i 
december 2011. I kommunen ingår inte utförande av nattpatrull, 
avlösarservice eller ledsagarservice i LOV. Det finns fortfarande kvar i den 
kommunala regin.  
 
Ersättningen som utgår till externa utförare för godkänt utförd 
hemtjänsttimme är 435 kronor och det finns ingen differentierad ersättning 
mellan omvårdnads- och serviceinsatser. Det finns inte inskrivet i avtalet att 
hänsyn ska tas varje år för index av löneförhöjningar.  


Sektorns/avdelningens bedömning 
Mot bakgrund av gällande lönenivåer och övriga personalkostnadsnivåer 
inom hemtjänsten i Leksands kommun finner sektorn det motiverat att höja 
ersättningen till utförare av LOV till 445 kronor per timme från och med 1 
januari 2022. Höjningen motsvarar 10 kronor per timme jämfört med 
nuläget. 


Beslutsunderlag 
Tjänsteutlåtande, daterat 2021-10-07 


Kommunstyrelsens beslut  
1. Ändra den ekonomiska ersättningen till utförare av LOV under 2022 


till 445 kronor per godkänd utförd hemtjänsttimme. 
2. Ersättningen gäller från och med den 1 januari 2022. 


Beslutet skickas till 
Socialchef Ulrika Gärdsback 
Myndighetschef Katja Vestling 
Ekonomichef Ann-Charlotte Zackrisson  
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§ 152 Dnr 2020/324 


Coronaviruset och Leksands kommun 


Beskrivning av ärendet 
Kommundirektör Caroline Smitmanis Smids ger aktuell information om 
coronaviruset.  
Kommunens verksamheter rapporterar för närvarande ingen eller mycket 
begränsad påverkan av pandemin. Kultur- och fritid har kontinuerlig dialog 
med regionens smittskyddsavdelning inför kommande högtidsdagar men 
ingen verksamhet är nu påverkad av införandet av covid-pass.  
Smittspridningen inom verksamheterna är mycket liten men på grund av det 
rådande nationella läget med ökande smittspridning, är det fortsatt viktigt att 
följa hygienrutiner och att använda skyddsutrustning. 
 


Kommunstyrelsens beslut  
1. Lägga informationen till handlingarna. 


Beslutet skickas till 
Kommundirektör Caroline Smitmanis Smids 
HR- och säkerhetsskyddschef  Hanna Trädgårdh Oscarsson 
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§ 153 Dnr 2016/716 


Information angående ärendet Enskilda vägar 


Beskrivning av ärendet 
Caroline Smitmanis Smids ger en aktuell lägesrapport om ärendet.  


 Förvaltningens arbete är att verkställa beslutet och fokus är nu att 
klargöra och främja processen.  


 Leksands kommun har ansökt om vägförrättning hos Lantmäteriet 
och arbetet har återupptagits efter en paus med anledning av 
pandemin.  


 Kommundirektören leder en samordningsgrupp för arbetet med 
frågan.  


 En ny kommunikationsplan har tagits fram. 


 Arbetet med Lantmäteriet samordnas vad gäller bland annat 
tidsplanen. Lantmäteriet vill säkerställa sin oberoendeställning. 


Kommunstyrelsens bedömning 
Det finns behov av fortsatta lägesrapporter om hur processen med att 
genomföra beslutet fortskrider. Dialog förs om det finns behov och möjlighet 
att bjuda in till särskilda informationsmöten för medlemmar.  


Kommunstyrelsens beslut 
1. Lägga informationen till handlingarna.  
2. Punkten Lägesrapport angående verkställandet av Enskilda 


vägar ska utgöra en återkommande punkt på kommunstyrelsens 
sammanträde så länge behovet finns. 


3. Genomföra informationsmöten för partiernas medlemmar i syfte 
att öka kunskapen och ge uppdaterad information om den 
pågående processen.  


Beslutet skickas till 
Caroline Smitmanis Smids  
Administrativ service
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§ 154 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 oktober 2021. 


 Delegeringsbeslut miljö, oktober 2021. 


 Delegeringsbeslut bygglov, oktober 2021.  
Trafikärenden 


 Delegeringsbeslut trafik, oktober 2021 
Kultur 


 Delegeringsbeslut kulturavdelningen, oktober 2021 


Utskotten 
 Delegeringsbeslut av socialutskottet enligt sammanträdesprotokoll 


daterat 2021-11-16 


 Delegeringsbeslut av allmänna utskottet enligt 
sammanträdesprotokoll daterat 2021-10-11 


 Delegeringsbeslut av allmänna utskottet enligt 
sammanträdesprotokoll daterat 2021-11-09 


 Delegeringsbeslut av samhällsbyggnadsutskottet enligt 
sammanträdesprotokoll 2021-10-21 
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 Delegeringsbeslut av utbildningsutskottet enligt 
sammanträdesprotokoll 2021-11-15 


 


Personalärenden 
 Personalärenden 2021-10-27 – 2021–11-26  


 
Kommunledning 
 
Verksamhetsstöd 


Sektorchef verksamhetsstöd och service samt biträdande kommundirektör Maria 
Bond. 


 Överklagande av Skatteverkets beslut 20TD143415 daterat 2020-10-28 - 
omprövningsbeslut arbetsgivaravgift. 


 


Sektorns/avdelningens bedömning 
Skriv här. 


Beslutsunderlag 
1. Protokoll och listor 


Beslut 
1. Godkänna redovisning av de delegeringsbeslut som förtecknas i 


protokoll och listor per den 26 november 2021. 
 


Beslutet skickas till 
Administrativ service
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§ 155 Dnr DiaNr 


Kommunstyrelsens ordförande informerar 


Beskrivning av ärendet 
  


 Länsplanen för regional transportinfrastruktur 2022–2033 har 
skickats ut på remiss och det finns tillfälle för kommunen att yttra 
sig.  


 Ett förslag till avtal gällande kollektivtrafik inklusive ett tillägg till 
Skolskjutsreglemete för Dalarnas läns har kommit på remiss. Förslaget 
innebär bland annat att ansvars- och uppgiftsfördelning mellan regionen 
och kommunerna att förändras genom ändrade huvudmannaskap och 
skatteväxling. 


 Som ett steg i den fortsatta utvecklingen av Geopark Siljan 
genomförs under dagen ett besök tillsammans med Visit Dalarna, 
Länsstyrelsen i Dalarnas län samt Mora, Orsa och Rättviks 
kommuner. 


Kommunstyrelsens beslut 
1. Lägga informationen till handlingarna. 
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