
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sida
1(3)

Sammanträdesdatum
2019-11-04

Kommunstyrelsen

Plats och tid Kommunhuset, plenisalen, måndagen den 4 november, kl. 13.00-16.30

Beslutande Ledamöter
Se närvarolista sidan 2

Övriga närvarande Ej tjänstgörande ersättare
Se närvarolista sidan 2

Tjänstemän
Se närvarolista sidan 2
Övriga
Se närvarolista sidan 2

Justeringens plats och tid  Kommunhuset, administrativ service, måndagen den 11 november 2019, kl. 11.00

Underskrifter Paragrafer 118-119, 
121- 137

Ordförande
Ulrika Liljeberg (C)

Justerare
Ingrid Rönnblad (S)

ANSLAG/BEVIS
Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Organ Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum 2019-11-04

Datum då anslaget sätts upp 2019-11-12 Datum då anslaget tas ned 2019-12-04

Förvaringsplats för protokollet Kommunhuset, administrativ service

Underskrift
Björn Arrias

1



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sida
2(3)

Sammanträdesdatum
2019-11-04

Kommunstyrelsen

Justeras Utdrag bestyrks

Närvarolista
Beslutande

Ledamöter Ulrika Liljeberg (C), ordf.
Sebastian Larsson (M)
Viktor Zakrisson (S)
Kenneth Dahlström (C)
Karin Byström (C)
Tomas Bergsten (C), §§ 118-119, 121
Karin Andersson (C)
Sara Shahryari (M)
Kerstin Marits (M)
Kia Rolands (KD)
Ingrid Rönnblad (S)
Jan-Olof Karlsson (S)
Inga Westlund (V)
Gunnar Fälldin (BP)

Tjänstgörande ersättare Mats Stenmark (M) ers: Anna-Lena Blomkvist (SD)
Elisabet Ingels (C) ers: Tomas Bergsten (C), §§ 122-137

Övriga närvarande

Ej tjänstgörande ersättare Elisabet Ingels (C), §§ 118-119, 121 
Pg Gregard (M)
Margareta Jobs (KD)
Kent Dahlquist (S)
Erik Varghans (S), §§ 118-131
Yvonne Ineteg (V)
Björn Larsson (C)

Tjänstemän Kommundirektör Göran Wigert
Kommunsekreterare Björn Arrias
Administrativ chef Andriette Ivarsson, §§ 118

Övriga - 
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Ärendelista

§ 118 Kommundirektören informerar
§ 119 Utskottsordförandena informerar
§ 121 Återrapportering från projektet Heltid som norm
§ 122 Ny- och ombyggnation av Tibble särskilda boende
§ 123 Hantering av fullmäktiges beslut om budget 2020-2022
§ 124 VA-taxa 2020
§ 125 Avfallstaxa 2020
§ 126 Taxa för offentlig kontroll inom livsmedelslagstiftningen
§ 127 Reglemente för krisledningsnämnd
§ 128 Handlingsprogram enligt lagen (2003:778) om skydd mot olyckor
§ 129 Styrdokument för Leksands kommuns arbete med krisberedskap 2019-

2022
§ 130 Leksands IF Fastighet AB - förlängning av hyresavtal för hyra av Ejendals 

arena (nu Tegera arena) samt B-hall
§ 131 Hållbar kompetensförsörjning
§ 132 Avtalssamverkan med Rättviks kommun
§ 133 Ansökan om medlemskap i GYSAM - Malung-Sälen och Vansbro
§ 134 Ändring av avtal för hjälpmedelsnämnden i Dalarna
§ 135 Ändring i delegeringsordning för tjänstemän inom kommunens förvaltning 

inom sektor samhällsbyggnad
§ 136 Anmälan av fattade delegationsbeslut
§ 137 Kommunstyrelsens ordförande informerar
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§ 118

Kommundirektören informerar

Beskrivning av ärendet
Kommundirektör Göran Wigert informerar om bland annat följande:

- Fokus är ekonomi och verkställigheten av budget 2020-2022.
- Rekrytering av ny ekonomichef pågår.
- Fastigheten Furuhaga ligger ute för försäljning.
- Diskussion med DalaEnergi pågår avseende panncentralen i 

Siljansnäs.
- Länsstyrelsen i Dalarna har bjudit in ett antal dalakommuner, 

däribland Leksand, för samtal om strandskyddsdispenser. 

Kommunstyrelsens beslut
1. Lägga informationen till handlingarna.
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§ 119  

Utskottsordförandena informerar

Beskrivning av ärendet
Ordföranden i utskottet för lärande och stöd, Tomas Bergsten (C), informerar 
om bland annat följande:

- Vid senaste sammanträdet för utskottet rapporterades om en stabil 
situation inom grundskolan och hur arbetet med pågående 
organisationsförändringar inom sektorn fortskrider.

Ordföranden i utskottet för vård och omsorg, Kenneth Dahlström (C), 
informerar om bland annat följande:

- Digitalisering inom sektorn är en återkommande punkt på utskottet 
sammanträden.

- Utskottet besöker vid varje sammanträde någon del av sektorns 
verksamheter och det senaste sammanträdet hölls i hemtjänstens 
lokaler.

Ordföranden i utskottet för samhällsbyggnad, Sebastian Larsson (M), 
informerar om bland annat följande:

- Sektorn visar positivt budgetläge.
- Öppet hus kommer att hållas onsdagen den 13 november i 

kommunhusets plenisal med anledning av arbetet med nytt 
kulturmiljöprogram.

- Den nya trafikanläggningen vid riksväg 70, i anslutning till 
Leksandsbröd, är nu färdigbyggd. 

- Rivningsarbetet vid Åkerö brofäste pågår enligt plan.
- Dalstugan vid Granberget är färdigbyggd inom kort och därefter 

kommer utskottet förlägga ett sammanträde dit.

Kommunstyrelsens beslut
1. Lägga informationen till handlingarna.
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§ 121 Dnr 2018/47

Återrapportering från projektet Heltid som norm

Beskrivning av ärendet
Vid kommunstyrelsens sammanträde den 9 april 2018, § 42, antogs 
handlingsplanen Heltid som norm 2021.
Vid dagens sammanträde återrapporterar sektorschef Ulrika Gärdsback och 
projektledare Kristina Rashem hur projektet framskrider.
Projektet har kartlagt hur heltidsfördelningen såg ut i Leksands kommun 
2018 och har gjort jämförelser med hur andra kommuner arbetar med 
motsvarande fråga. Succesivt erbjuds nu heltidsanställning till allt fler 
medarbetare inom sektor vård och omsorg. 
Vid sammanträdet redogörs också för effekter i fråga om att vara en attraktiv 
arbetsgivare samt påverkan på frisknärvaro, kvalitet och ekonomi. 

Kommunstyrelsens beslut
1. Lägga informationen till handlingarna.

Beslutet skickas till
Sektorschef Ulrika Gärdsback
Karin Nyström, Kommunal
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§ 122 Dnr 2016/625

Ny- och ombyggnation av Tibble särskilda boende

Beskrivning av ärendet
Vid dagens sammanträde presenterar kommunens projektledare Nina 
Lehtonen och Anders Backhans från Backhans Consulting, beräknad 
produktionskostnad samt hur processen med ny- och ombyggnationen av 
Tibble särskilda boende fortskrider. 
Den totala produktionskostnaden för ny- och ombyggnation av Tibble 
särskilda boende beräknas till cirka 182 mkr jämfört med uppskattad budget 
om 167 mkr som låg till grund för hyreskostnaden som presenterades i 
kommunstyrelsen 2017. Följande förändringar har skett sedan dess:

 Kommunen ska äga byggnaden och köpa den befintliga delen av 
Leksandsbostäder AB.

 Planerad byggnad har 72 lägenheter jämfört med 70 vid 
planeringsstadiet.

 Planerad ny- och ombyggnation har för närvarande 5 890 kvm lokal- och 
boarea (ca 82 kvm/boende). Byggnaden innehåller även lägenhetsförråd 
vilket inte fanns med i planeringsstadiet. 

 Nuvarande produktionskostnad är redovisad i nivå med 2020/2021 års 
pris.

Sektorns/avdelningens bedömning
Framtagen produktionskostnad är högre än tidigare uppskattad 
produktionskostnad som låg till grund för beslutet om ny- och ombyggnation 
av Tibble särskilda boende.
Sektorn bedömer att ytterligare justeringar behöver göras av såväl ritningar 
som av byggkostnad för att få en produktionskostnad som är förenlig med de 
förändringar som har gjorts sedan beslutet, det vill säga inköp av byggnaden, 
utökade vårdplatser, installationsytor, materialval samt samvaroytor som är 
av vikt för trivsel och välbefinnande hos boende, besökare och personal.
Trots den ökade produktionskostnaden bedömer sektorn för vård och omsorg 
att den totala driftskostnaden av fastigheten, inklusive de 18 nya 
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vårdlägenheterna, kommer att vara lägre än nuvarande totala driftskostnad 
för Limsjögården och Tibble.
Genom det nya boendet kan vi möta kommande behov av antal 
vårdboendeplatser. 

Beslutsunderlag
Utdrag ur allmänna utskottets sammanträdesprotokoll, daterat 2019-10-15, 
§ 86
Tjänsteutlåtande från Nina Lehtonen och Anders Backhans, 
daterat 2019-10-07

Kommunstyrelsens förslag till beslut i kommunfullmäktige
1. Inleda Fas 2 av ny- och ombyggnationen av Tibble särskilda boende, i 

enlighet med partneringkontraktet.
2. Bevilja tilläggsanslag för investering om 32 miljoner kronor för år 2022.

Beslutet skickas till
Kommunfullmäktige
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§ 123 Dnr 2019/258

Hantering av fullmäktiges beslut om budget 2020-2022

Beskrivning av ärendet
Vid dagens sammanträde rapporterar kommundirektör Göran Wigert om 
arbetet med verkställighet av budget 2020-2022, beslutad av fullmäktige den 
14 oktober 2019, § 64. I fullmäktiges beslut finns bl.a. 63 punkter över 
effektiviserings- och besparingsåtgärder. 
Sektorerna arbetar idag med de olika punkterna och vissa är redan avklarade. 
Återrapporteringar görs till kommunstyrelsens utskott och det kommer 
lämnas en skriftlig rapportering till kommunstyrelsen den 9 december.

Kommunstyrelsens beslut
1. Godkänna rapporteringen

Beslutet skickas till
Kommundirektör Göran Wigert
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§ 124 Dnr 2019/1216

VA-taxa 2020
Styrelsen för Leksand Vatten AB rekommenderar kommunfullmäktige att 
anta föreslagna ändringar avseende taxa för allmänna vattentjänster. 
Enligt förslaget ska taxorna ändras enligt följande:
• Brukningsavgifterna höjs med 3 %
• Anläggningsavgiften höjs med 10 %
Anledningen till föreslagna ändringar är att VA-kollektivet ska bära sina 
egna kostnader.

Beslutsunderlag
Utdrag ur Leksand Vatten AB:s sammanträdesprotokoll, daterat 2019-09-19, 
§ 34-35
Tjänsteutlåtande av Henrik Valgma, 2019-09-19
Förslag till Taxa för allmänna vattentjänster 2020

Kommunstyrelsens förslag till beslut i kommunfullmäktige
1. Anta taxa för allmänna vattentjänster (VA-taxa) för 2020, 

i enlighet med förslaget.

Beslutet skickas till
Kommunfullmäktige
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§ 125 Dnr 2019/1218

Avfallstaxa 2020
Styrelsen för Leksand Vatten AB rekommenderar kommunfullmäktige att 
anta föreslagna ändringar avseende avfallstaxan:

 Genomgående ändra begreppet ”Brännbart avfall” till ”Brännbart 
restavfall”. 

 Minska avgiften för helårsabonnemang var åttonde vecka från 280 
kr/år till 225 kr/år

 Minska avgiften för fritidsabonnemang var åttonde vecka från 140 
kr/år till 113 kr/år

 Möjlighet att välja hämtning av brännbart avfall, 190 l kärl, varannan 
vecka. Avser en- och tvåfamiljshus samt fritidshus. 

I övrigt föreslås oförändrad avfallstaxa och oförändrad slamtaxa. 
Anledningen till förslagen är att avfalls- respektive slamkollektivet ska bära 
sina egna kostnader.

Beslutsunderlag
Utdrag ur Leksand Vatten AB:s sammanträdesprotokoll, daterat 2019-09-19, 
§§ 34-35
Tjänsteutlåtande av Henrik Valgma, daterat 2019-09-19
Förslag till avfallstaxa 2019, inkommen 2018-10-03

Kommunstyrelsens förslag till beslut i kommunfullmäktige
1. Anta avfallstaxa för 2020, i enlighet med förslaget.

Beslutet skickas till
Kommunfullmäktige
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§ 126 Dnr 2019/973

Taxa för kontroll enligt livsmedelslagstiftningen

Beskrivning av ärendet
För att säkerställa att Leksands kommun har möjlighet att ta betalt för sin 
livsmedelskontroll efter årsskiftet behöver taxebestämmelserna anpassas till 
den nya EU-förordningen om offentlig kontroll inom livsmedelskedjan som 
träder i kraft 14 december 2019.
Om justeringar inte görs kommer kommunernas taxor efter den 14 december 
delvis bygga på ett regelverk som inte längre gäller. Anpassningar i svensk 
lagstiftning kommer att genomföras först under 2020 men 
förordningsändringar kommer att beslutas under senhösten 2019.
SKL har mot den bakgrunden tagit fram ett nytt underlag för taxa för 
livsmedelskontroll anpassade till den nya kontrollförordningen. 
Miljöenheten har anpassat sitt förslag till det underlaget, sett till både 
struktur och hänvisningar.
Eftersom förordningsändringarna inte är kända när underlaget skrivs och 
förändringar i bland annat livsmedelslagen kommer att antas längre fram 
kommer kommunerna antagligen behöva revidera taxan igen under senare 
delen av 2020.

Sektorns bedömning
Ändringarna bedöms nödvändiga för att kommunen även under 2020 ska ha 
rätt till att ta ut avgift för livsmedelskontroll. Görs inga ändringar kan 
avgiftsbeslut komma att göras med stöd av lagstiftning som inte längre finns. 
Taxeändringarna medför inga skillnader för verksamhetsutövarna och inte 
heller för kommunens budget för livsmedelskontroller. Görs inga ändringar 
riskeras ett bortfall av intäkter på ca 600 000 kronor.
Sammantaget är ändringarna på så många ställen att nuvarande 
taxeföreskrifter behöver upphävas och ersättas i sin helhet. 

Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande, daterat 2019-10-29
Förslag till taxa för offentlig kontroll inom livsmedelslagstiftningen
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Kommunstyrelsens förslag till beslut i kommunfullmäktige
1. Anta taxa för offentlig kontroll inom livsmedelslagstiftningen, i enlighet 

med förslaget. 
2. Taxa ska tillämpas från den 14 december 2019 och ersätter tidigare taxa, 

beslutad av fullmäktige 2014-11-24, § 34.
3. Bestämmelsen om timavgiften i 5 § första stycket ska dock börja 

tillämpas från och med den 1 januari 2020. I ärenden där timavgift enligt 
5 § ska debiteras tillämpas istället till och med den 31 december 2019 
tidigare beslutad timavgift. Detsamma gäller ärenden som rör 
registreringar som inkommit under denna period.

Beslutet skickas till
Kommunfullmäktige
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§ 127 Dnr 2019/1122

Reglemente för krisledningsnämnd

Beskrivning av ärendet
Vid en ny mandatperiod bör reglemente för krisledningsnämnden ses över 
och antas på nytt (KL 6 kap. 44 §).

Sektorns/avdelningens bedömning
Beredskapssamordnaren i Leksands kommun har gjort översyn av befintligt 
reglemente och kommit fram till att innehållet i det nuvarande dokumentet 
inte behöver ändras.

Beslutsunderlag
Utdrag ur allmänna utskottets sammanträdesprotokoll, daterat 2019-10-15, 
§ 80
Tjänsteutlåtande från beredskapssamordnare Kjell Ekman, daterat 
2019-10-15 § 87.
Reglemente för krisledningsnämnden i Leksands kommun

Kommunstyrelsens förslag till beslut i kommunfullmäktige
1. Anta Reglementet för krisledningsnämnden.
2. Reglementet ersätter tidigare reglemente som antogs av 

kommunfullmäktige 2016-09-19.

Beslutet skickas till
Kommunfullmäktige
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§ 128 Dnr 2018/1445

Handlingsprogram enligt lag (2003:778) om skydd mot 
olyckor

Beskrivning av ärendet
Enligt 3 kap. 3 § lagen (2003:778) om skydd mot olyckor ska kommunen ha 
ett handlingsprogram för förebyggande verksamhet. I programmet ska anges 
målet för kommunens verksamhet samt de risker för olyckor som finns i 
kommunen och som kan leda till räddningsinsatser. I programmet ska också 
anges hur kommunens förebyggande verksamhet är ordnad och hur den 
planeras.
Leksands kommun är en del av kommunalförbundet Brandkåren i Norra 
Dalarna. Gemensamma handlingsprogram tas fram av räddningsförbundets 
medlemskommuner tillsammans med Brandkåren Norra Dalarna. 
Brandkåren Norra Dalarna är ännu inte helt klara med sitt handlingsprogram, 
vilket innebär att vissa delar i det gemensamma handlingsprogrammet inte är 
klara. Brandkårens handlingsprogram hanteras senare i direktionen för 
förbundet.
I handlingsprogrammet som är specifikt för Leksand har förslag tagits fram 
med hjälp av de verksamheter som jobbar med berörda delar inom 
kommunen. Efter att Räddningsförbundets medlemskommuner tillsammans 
med Brandkåren Norra Dalarna tagit fram sina handlingsprogram kommer 
underlagen omarbetas till ett gemensamt grafiskt utseende. 

Sektorns bedömning
Leksands kommun ska vara trygg och säker att bo, vistas och driva 
verksamhet i. Ett helhetsgrepp kring frågorna om brottsförebyggande arbete, 
skydd mot olyckor, krishantering och civilt försvar är nödvändigt för att 
skapa en trygg och säker tillvaro. 
Till handlingsprogrammet finns tillhörande delprogram för områdena 
brottsförebyggande arbete, trafiksäkerhet, riskhänsyn i fysisk planering, 
brandförebyggande verksamhet, fallprevention, suicidprevention, 
vattensäkerhet, krishantering (utgör även plan för extraordinära händelser) 
och civilt försvar/beredskap.
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I delprogrammen beskrivs strategiskt viktiga aktiviteter/åtgärder för 
kommunen och särskilda satsningar för perioden 2019-2022.
Delprogrammen beskriver hur vi jobbar med att förhindra olyckor och 
kommer att publiceras på vår hemsida.

Beslutsunderlag
Utdrag ur allmänna utskottets sammanträdesprotokoll, daterat 2019-10-15, 
§ 82
Tjänsteutlåtande från beredskapssamordnare Kjell Ekman, daterat 
2019-09-10
Sammanställning av de kommunspecifika delprogrammet 
”Handlingsprogram enligt lag (2003:778) om skydd mot olyckor”

Kommunstyrelsens förslag till beslut i kommunfullmäktige
1. Anta föreslagen text för delprogram tillhörande ”Handlingsprogram 

enligt lag (2003:778) om skydd mot olyckor (LSO) specifikt för 
Leksands kommun”.

Beslutet skickas till
Kommunfullmäktige
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§ 129 Dnr 2019/1121

Styrdokument för Leksands kommuns arbete med 
krisberedskap 2019-2022

Beskrivning av ärendet
Av överenskommelsne om kommunernas krisberedskap mellan Sveriges 
Kommuner och Landsting (SKL) och Myndigheten för Samhällsberedskap 
(MSB) framgår det att kommunerna ska ta fram ett styrdokument för 
kommunens arbete med krisberedskap. Syftet med detta styrdokument är att 
klargöra vad som ska göras, vem som ansvarar för att det blir genomfört och 
vem som beslutar. 
Styrdokumentet ska innehålla beskrivningar av åtgärder för att reducera 
risker samt en utbildningsplan för mandatperioden.

Sektorns/avdelningens bedömning
Utgångspunkterna för kommunernas krishanteringsarbete styrs av lagen 
(2006:544) om kommuners och landstings åtgärder inför och vid 
extraordinära händelser i fredstid och höjd beredskap (LEH). 
Med extraordinär händelse enligt LEH avses händelse som

 avviker från det normala

 innebär en allvarlig störning i viktiga samhällsfunktioner eller

 innebär en överhängande fara för en allvarlig störning i viktiga 
samhällsfunktioner

 kräver skyndsamma insatser för att kunna hanteras
Kommunernas förebyggande arbete vid en redan inträffad olycka styrs av 
lagen (2003:778) om Skydd mot Olyckor (LSO) och hanteras av Brandkåren 
Norra Dalarna.
Vårt övergripande mål är att alla ska kunna känna sig trygga i Leksand. En 
viktig faktor som leder till trygghet är att vi bryr oss om varandra. 
Samverkan är ett ledord som gäller i stort som i smått och såväl lokalt som 
internationellt. Att hantera risker är en gemensam kommunal angelägenhet. 
Alla har ansvaret och alla måste gemensamt jobba mot samma mål.

17



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sida
2(2)

Sammanträdesdatum
2019-11-04

Kommunstyrelsen

Justeras Utdrag bestyrks

Leksands kommuns mål för krishantering är att: 

 Samverka för en väl fungerande krishantering vid allvarliga 
störningar, stora olyckor och kriser. 

 Använda samhällets resurser på ett effektivt sätt för människors 
bästa.

Beslutsunderlag
Utdrag ur allmänna utskottets sammanträdesprotokoll, daterat 2019-10-15, 
§ 81
Tjänsteutlåtande från beredskapssamordnare Kjell Ekman, daterat 
2019-09-12
Styrdokument för Leksands kommuns arbete med krisberedskap, daterat 
2019-09-12

Kommunstyrelsens förslag till beslut i kommunfullmäktige
1. Anta ”Styrdokument för Leksands kommuns arbete med krisberedskap 

2019-2022”, i enlighet med förslaget.

Beslutet skickas till
Kommunfullmäktige
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§ 130 Dnr 2019/1221

Leksands IF Fastighet AB - förlängning av hyresavtal 
för hyra av Ejendals arena (nu Tegera arena) samt B-
hall

Beskrivning av ärendet

Bakgrund
Fullmäktige beslutade vid sammanträdet den 10 maj 2004, § 15, att teckna 
avtal om hyra av Ejendals arena (idag nämnd Tegera arena) samt B-hall 
(idag kallad Weda Skog arena). Avtalet är mellan kommunen och Leksands 
IF Fastighets AB, nedan kallat LIFFAB. Kommunens nyttjanderätt till arena 
och träningshall regleras i en bilaga till avtalet. I bilagan till avtalet regleras, 
förutom nyttjanderätten, även bland annat kommunens rätt till exponering i 
form av isreklam, annonsering och nyttjande av loge. Utan särskild kostnad 
har kommunen även möjlighet att i viss utsträckning nyttja 
konferensutrymmen och den s.k. Sparbanksfoajén.
Det ursprungliga avtalet löpte från den 1 september 2005 t.o.m. 30 juni 2030. 
Genom ett tilläggsavtal, beslutat av fullmäktige den 9 maj 2011, § 22, 
förlängdes avtalet till den 30 juni 2035 och i samband med detta 
omformulerades även bland annat den bilaga till hyresavtalet som avser 
kommunens nyttjanderätt.

Kommunfullmäktiges beslut om budget 2020-2022
Kommunfullmäktige beslutade vid sammanträdet den 14 oktober 2019, § 64, 
om budget 2020-22. Budgeten innebär besparings- och 
effektiviseringsåtgärder inom samtliga sektorer. En besparing som behöver 
genomföras utifrån fullmäktiges beslut är att minska utgifterna för 
marknadsföring centralt. Inom ramarna för detta ska logen i Tegera arena 
sägas upp. 

Ansökan från Leksands IF Fastighets AB
Leksands IF Fastighets AB, nedan kallat LIFFAB har inkommit med 
ansökan om att förlänga Leksands kommuns hyresavtal för Tegera arena 
samt B-hall till den 31 december 2038. 
LIFFAB skriver i sin ansökan att en förlängning av avtalet är en 
förutsättning för en förstärkt finansiering som oavkortat ska gå till 

19



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sida
2(3)

Sammanträdesdatum
2019-11-04

Kommunstyrelsen

Justeras Utdrag bestyrks

fastighetsunderhåll. Fastigheten är i behov av ett omfattande underhåll och 
LIFFAB har upprättat en underhålls- och utvecklingsplan. Planen inkluderar 
bl.a. en bättre energieffektivitet, bättre is och en uppdatering av 
omklädningsrummen. 
Leksands kommuns bashyra för avtalet är 4 460 tkr och motsvarar den 
kostnad kommunen hade för driften av den gamla ishallen, exkl. 
kapitalkostnader. Avtalet innehåller också en klausul om en tilläggshyra som 
utfaller då basräntan (Stibor 3 mån) överstiger 2,25 %. Den 8 maj 2017 
beslutade kommunfullmäktige, § 20, att avtalet skulle indexregleras utifrån 
KPI (konsumentprisindex).
Nyttjanderätt till loge berörs inte i ansökan från LIFFAB.

Sektorns bedömning
Arenan används inte enbart av Leksands IF, utan även bland annat av 
kommunen genom istid för skolor, hockeygymnasium, allmänhetens åkning 
och föreningar som i sin tur hyr av kommunen. Genom förlängningen av 
avtalet säkras denna tillgång ytterligare tid. Det bedöms utifrån detta även 
vara i allmänhetens intresse att LIFFAB gör investeringar i fastigheten som 
minskar dess energiförbrukning och klimatpåverkan och att fastigheten 
underhålls.  
Förvaltningens bedömning är att avtalet med LIFFAB utifrån ansökan kan 
förlängas till den 31 december 2038.
Utifrån fullmäktiges beslut den 14 oktober 2019 behöver bilaga 1 till avtalet 
omförhandlas, vilket lämpligen görs i anslutning till förlängningen. 
Förvaltningens bedömning är att bilagan kan omformuleras på sådant sätt att 
kommunen inte längre har en egen loge utan istället har möjlighet att nyttja 
loge/bord/lokal vid ett visst antal tillfällen per säsong och i övrigt har 
exponering på mediakuben och sargkant. Genom att ändra bilagan till avtalet 
säkerställs att kommunen inom ramarna för den hyra som betalas även 
fortsatt har goda möjligheter till exponering och att kommunens möjligheter 
att nyttja övriga delar av arenan. Genom att omförhandla bilagan ges även 
möjlighet att förtydliga vad det är kommunen hyr och hur fördelningen av 
istider ska göras.

Beslutsunderlag
Utdrag ur allmänna utskottets sammanträdesprotokoll, daterat 2019-10-15, 
§ 92
Tjänsteutlåtande, daterat 2019-10-22
Ansökan från Leksands IF Fastighet AB, inkommen 2019-10-07
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Yrkanden
Viktor Zakrisson (S) och Sebastian Larsson (M) yrkar bifall till allmänna 
utskottets förslag till beslut.
Inga Westlund (V) yrkar avslag till utskottets förslag till beslut.

Propositionsordning
Ordföranden ställer yrkandena mot varandra och finner att kommunstyrelsen 
beslut i enlighet med allmänna utskottets förslag till beslut.

Kommunstyrelsens förslag till beslut i kommunfullmäktige
1. Förlänga kommunens avtal om hyra av Tegera arena (f.d. Ejendals arena) 

samt Weda Skog arena (f.d. B-hall) till och med 31 december 2038.
2. Beslutet enligt första punkten gäller under förutsättning att bilagan till 

avtalet ändras på sådant sätt att kommunen inte längre har en fast loge 
och att bilagan förtydligas på sådant sätt att tillgång till istid, tillgång till 
övriga lokaler och exponering på annat sätt säkerställs. 

3. Uppdra till kommunstyrelsens ordförande Ulrika Liljeberg (C) att 
underteckna avtalen.

Beslutet skickas till
Kommunfullmäktige
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§ 131 Dnr 2019/166

Hållbar kompetensförsörjning

Beskrivning av ärendet
HR-avdelningen har fått i uppdrag att se över det tidigare politiska beslutet 
att endast anställa förskollärare eller personer med annan pedagogisk 
utbildning som bedöms likvärdig vid nyrekrytering av personal till förskola 
och fritidshem (dnr. 80/2002 630). 
I samband med denna översyn ses även möjligheter över om att bredda 
underlag för rekrytering genom att se över kompetenskrav för olika 
inriktning på tjänstekategorier inom vård och omsorg. 

Sektorns bedömning
För att säkerställa kompetensförsörjning behöver kompetensbegrepp ses över 
för att möjliggöra ytterligare resurser till områden där vi har bristyrken. 

Beslutsunderlag
Utdrag ur allmänna utskottets sammanträdesprotokoll, daterat 2019-10-15, 
§ 88
Tjänsteutlåtande av HR-chef Hanna Trädgårdh Oscarsson, daterat 
2019-10-17
Breddad kompetens, daterat 2019-09-13

Yrkanden
Viktor Zackrisson (S), Kenneth Dahlström (C), Karin Andersson (C) och 
Sara Sharyari (M) yrkar bifall till allmänna utskottets förslag till beslut.
Inga Westlund (V) yrkar att ärendet återremitteras för fortsatt utredning.

Propositionsordning
Ordföranden frågar först om ärendet ska avgöras idag eller återremitteras och 
finner att kommunstyrelsen beslutar att ärendet ska avgöras idag.
Ordföranden frågar därefter om kommunstyrelsen ska besluta i enlighet med 
allmänna utskottets förslag till beslut och finner att kommunstyrelsen 
beslutar i enlighet med utskottets förslag till beslut.
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Kommunstyrelsens beslut
1. Möjliggöra att tillsvidareanställa medarbetare med adekvat 

barnskötarutbildning inom förskolan.
2. Beslutet enligt punkt 1 ersätter alla tidigare beslut i ärendet.
3. Bredda rekryteringsunderlaget för att arbeta med ytterligare 

tjänstekategorier inom vård och omsorg för de som har adekvat 
omsorgsutbildning. 

Beslutet skickas till
Sektorschef Maria Bond
Sektorschef Ulrika Gärdsback
HR-chef Hanna Trädgårdh Oscarsson
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§ 132 Dnr 2019/1076

Avtalssamverkan med Rättviks kommun 

Beskrivning av ärendet

Bakgrund
Att som liten kommun erbjuda medborgare, företagare och besökare en hög 
kvalitet och service är inte alltid enkelt. Kompetensförsörjning av erfaren 
och kunnig personal i en bra arbetsmiljö, är en avgörande fråga för huruvida 
vi lyckas med ambitionen, och i rapport efter rapport är slutsatserna de 
samma – mellankommunal samverkan är enda sättet att nå framgång. 
När nu pressen ökar på alla mindre kommuner runt om i landet om att nå 
längre med kompetensförsörjningen, skapa arbetsplatser med minskat antal 
solokompetenser, förnya servicen, digitalisera och utveckla så tror vi att 
tiden är mogen för att koppla ett större grepp om samverkan mellan dessa två 
kommuner.  
Vi tror att det krävs dels för att upprätthålla en hög servicenivå, men också 
för att vi ska kunna ta flera steg framåt, nå ännu längre tillsammans. 
På nationell nivå har ny lagstiftning möjliggjort för kommuner att på ett 
smidigare sätt hantera de juridiska punkterna inom mellankommunal 
samverkan. Avtalssamverkan ger kommunerna möjligheter att via 
uppdragsavtal skapa organisatorisk samverkan utan komplicerade 
upphandlingsförfaranden.  

Samverkan mellan Rättviks och Leksands kommuner
I många olika forum har diskussionen om en ökad mellankommunal 
samverkan mellan Leksand och Rättvik förekommit genom åren. I vissa fall 
har vi lyckats realisera detta, i andra fall har det varit svårt. 
Idag finns samarbete inom energi- och klimatrådgivning, bostadsanpassning 
samt naturvårdstjänst redan etablerat. I samtliga dessa fall är personalen 
anställd av Leksands kommun.
Kommunerna gränsar till varandra geografiskt och även om det finns 
olikheter så finns där också väldigt många likheter. Med andra ord finns 
många av förutsättningarna för en genuin samverkan på plats. Sedan en tid 
har också kommunernas ledningar givit ett uppdrag till sina kommunchefer 
att inventera och driva på möjlig samverkan.
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Det är denna utveckling som leder till nedanstående förslag till beslut. 
Ambitionen med denna utökade samverkan mellan Leksands och Rättviks 
kommun är att utan den politiska styrningen påverkas skapa följande vinster: 

 Fler medarbetare får möjlighet att arbeta i grupper med större kollegialt 
utbyte, som är till nytta i allt från introduktion och stöd för 
nyutexaminerade till stöd och bollplank i komplicerade ärenden (kvalitet 
i leveransen). 

 Större arbetsgrupper skapar större möjligheter att omdisponera och 
använda resurser utifrån efterfrågan och behov (effektivisering). 

 Singelkompetenser får möjlighet till ”back-up” vid ledigheter eller 
sjukfrånvaro (arbetsmiljö). 

 Istället för enheter som över tid fluktuerar mellan full bemanning och 
kompetensbrist, kan det skapas en större arbetsplats som har lättare att 
locka arbetskraft, kan hålla jämnare belastning (kommunernas utveckling 
i olika cykler under året) och kan klara av att ta sig an större 
utvecklingsprojekt på kortare tid, (förutsättningar för utveckling i 
kommunerna). 

 Ledning och administration kan samordnas för att kvalitetssäkra rutiner, 
och frigöra resurser för nya uppdrag eller åtaganden (effektivisering). 

Flera steg för att skapa gemensamma funktioner
Första steget som krävs är ett inriktningsbeslut om att söka samarbete inom 
Samhällsutvecklingssektorn.
Det som samhällsutvecklingsförvaltningen utrett djupare, och som kan bli ett 
första steg, är att Leksand kommuns mät- och kartavdelning inklusive GIS 
blir en gemensam avdelning för båda kommunerna efter samgående med 
Rättviks motsvarighet.
Målsättningen är att steg 1 påbörjas 2020-01-01. 
Fler områden inom både samhällsutvecklingsförvaltningen och kommunen i 
övrigt är både möjliga och lämpliga att samverka inom, exempelvis genom 
att skapa gemensamma enheter, men det här har ännu inte analyserats fullt 
ut. Det gäller t ex kultur, mark och plan med flera. 
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För att smidiggöra processerna i arbetet och minska ledtiderna med denna 
utökade samverkan mellan kommunerna, bör beslut fattas om att 
kommunstyrelsen har rätt att framledes fatta de tillkommande besluten om 
samverkan i ärenden. De första stegen omfattar att samordna funktioner 
inom gis, kart- och mät för att sedan gå vidare med kultur och mark- och 
planområdet, men det finns som sagt potential till ytterligare samverkan på 
fler områden.
Konkret innebär det att kommunfullmäktige ger kommunstyrelsen rätt att 
fatta beslut om organisatorisk samordning mellan ytterligare enheter i 
kommunerna, under förutsättning att verksamhet och budget kan regleras via 
avtalssamverkan och att den politiska styrningen inte påverkas.

Beslutsunderlag
Utdrag ur utskottet för samhällsbyggnads sammanträdesprotokoll, daterat 
2019-10-24, § 166
Tjänsteutlåtande, daterat 2019-10-16

Yrkanden
Sebastian Larsson (M) yrkar bifall till utskottet för samhällsbyggnads förslag 
till beslut. 

Kommunstyrelsens förslag till beslut i kommunfullmäktige
1. Godkänna att Leksands kommun utökar samverkan med Rättviks 

kommun, enligt vad som beskrivs i detta underlag, för att på så vis 
förstärka och effektivisera tjänstemannaorganisationerna och 
leveransförmågan i båda kommunerna. 

2. Ge kommunstyrelsen rätt att fatta beslut om organisatorisk samordning 
mellan enheter i kommunerna, under förutsättning att verksamhet och 
budget kan regleras via avtalssamverkan och att den politiska styrningen 
inte påverkas.   

3. Kommunstyrelsen tar delbeslut för varje delområde som blir aktuellt.

Beslutet skickas till
Kommunfullmäktige
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§ 133 Dnr 2019/1237

Ansökan om medlemskap i GYSAM - Malung-Sälen och 
Vansbro

Beskrivning av ärendet
Gymnasiesamverkan i MittDalarna, Gysam, startades 2007 som ett projekt 
med målet att öka samverkan mellan kommunerna. I gymnasieskolans 
läroplan finns ca 60 olika inriktningar att läsa och det är omöjligt för varje 
kommun att tillhandahålla dessa. Genom samarbetet inom Gysam kan de 
flesta programmen erbjudas Dalarnas ungdomar, till en god kvalitet och 
rimlig kostnad. Förhoppningsvis bidrar en hållbar gymnasieutbildning till att 
göra Dalarna till en attraktiv region.
I dag ingår Borlänge, Falun, Gagnef, Säter, Hedemora, Rättvik, Leksand, 
VBU (Ludvika och Smedjebacken) och VDUF i samarbetet, som regleras i 
ett samverkansavtal från 1 januari 2017.
VDUF – Västerdalarnas utbildningsförbund avvecklas per sista december 
2019 och kommunerna Malung-Sälen och Vansbro kommer därefter bedriva 
gymnasieutbildning i egen regi. Dessa kommuner bjuds nu in att delta i 
Gysam. Medlemskapet sker helt i enlighet med vad som följer av gällande 
samverkansavtal.
Enligt Gysams samverkansavtal ska medlemskommunernas 
kommunfullmäktige besluta om nya medlemmar. Malung-Sälen och 
Vansbro erbjuds därefter ett avtal liktydigt med gällande Gysam-avtal.

Sektorns bedömning
Samverkansavtalet för gymnasieskolorna inom Gysam är positivt för 
ungdomarna i Leksands kommun. Avtalet innebär att eleverna inom 
gymnasiesärskolan och gymnasieskolan får fritt söka nationella program och 
inriktningar som erbjuds inom samverkansområdet och blir mottagna som 
förstahandssökande i enlighet med gällande lagstiftning. Interkommunala 
ersättningen inom samverkansområdet baseras på gemensam prislista som 
årligen följs upp och revideras. 

Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande av sektorschef Carin Fredlin, daterat 2019-10-18
Samverkansavtal för gymnasieskolan inom Gysam inkl bilagor
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Kommunstyrelsens förslag till beslut i kommunfullmäktige
1. Godkänna medlemskap för Vansbro kommun och Malung-Sälens 

kommun i Gysam från 1 januari 2020.

Beslutet skickas till
Kommunfullmäktige
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§ 134 Dnr 2019/1276

Ändring av avtal för hjälpmedelsnämnden i Dalarna

Beskrivning av ärendet
Hjälpmedelsnämnden i Dalarna inrättades den 1 januari 2014. I nämnden 
ingår Region Dalarna (tidigare Landstinget Dalarna) och länets 15 
kommuner. 
Hjälpmedelsnämndens uppdrag är bl.a. att erbjuda hjälpmedel, tillbehör och 
förbrukningsmaterial till de personer som omfattas av kommunernas och 
regionens ansvar.
Med anledningen att Landstinget Dalarna per den 1 januari 2019 övergick 
till Region Dalarna behöver en revidering avtalet för hjälpmedelsnämnden 
Dalarna från 2013 göras. Föreslagna ändringar är därmed i huvudsak 
redaktionella.

Beslutsunderlag
Utdrag ur hjälpmedelsnämndens sammanträdesprotokoll, 
daterat 2019-09-26, § 40
Tjänsteutlåtande från Region Dalarna, daterat 2019-09-26
Förslag till avtal för hjälpmedelsnämnden i Dalarna
Tidigare avtal för hjälpmedelsnämnden i Dalarna

Kommunstyrelsens förslag till beslut i kommunfullmäktige
1. Godkänna avtal för hjälpmedelsnämnden i Dalarna, i enlighet med 

förslaget.

Beslutet skickas till
Kommunfullmäktige
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§ 135 Dnr 2013/943

Ändring i delegeringsordning för tjänstemän inom 
kommunens förvaltning inom sektor samhällsbyggnad

Beskrivning av ärendet
Sektorschef och avdelningschefer i sektor samhällsutveckling har gått 
igenom kommunstyrelsens delegeringsordning till tjänstemän inom 
kommunstyrelsens förvaltning. Förslaget avser ändringar och tillägg inom 
verksamheterna för miljöenheten, byggavdelningen, planavdelningen och 
strategisk planering. 
Sektorns bedömning
Delegeringsordningen behöver kompletteras med nya hänvisningar till 
lagrum, nya titlar på tjänstemän och ändrade arbetsuppgifter för tjänstemän. 
Ett mindre antal ärendetyper av verkställighetskaraktär har också lagts till. 
För miljöavdelningens del avser det ändringar på grund av ändrad lagtext. 
Den enda nya ärendetypen är under avsnitt L.8, Livsmedelssanktionsavgifter, 
där beloppsgränser och val av tjänstemän motsvarar vad som gäller för 
ärenden enligt miljöbalken.
För byggenhetens del handlar det om tillägg av tjänstetiteln plan- och 
byggadministratör samt på ett ställe bygglovshandläggare.
För planavdelnings del är det ytterligare tillägg av mark- och 
exploateringsingenjör med anledning av ny tjänstetitel. 
För strategisk planerings del avser ändringarna att naturvårdshandläggare i 
stort sett behöver ha samma delegation som kommunekologen samt att 
benämningen på tjänsten ändrats från naturvårdsförvaltare till 
naturvårdshandläggare. Inom trafik har delegationsordningen uppdaterats 
och förtydligats exempelvis på det sättet att avsnittet om lokala 
trafikföreskrifter, som tidigare var väldigt detaljerat, sammanfattas i en 
punkt. Det har också lagt till ett nytt avsnitt för Övriga trafik- och 
gatuärenden (Väghållarbeslut). Detta avser exempelvis ansökningar och 
yttranden i olika ärenden till Trafikverket, tillämpning av anvisningar för 
grävning på allmän plats, gator och vägar m.m.
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Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande av sektorschef Åke Sjöberg, daterat 2019-10-14
Förslag till ändring av delegeringsordning

Kommunstyrelsens beslut
1. Anta ändringar i kommunstyrelsens delegeringsordning till tjänstemän, i 

enlighet med förslaget.

Beslutet skickas till
Sektorschef Åke Sjöberg
Planchef Malin Bengtsson
Avdelningschef strategisk planering Anna Ograhn
Myndighetschef Jonas Slars
Miljöchef Olle Ryberg
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§ 136 Dnr 2019/27

Anmälan av fattade delegationsbeslut

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:

Sektor samhällsutveckling
Byggchef, byggnadsinspektör, bygglovhandläggare och 
bostadsanpassare:

 Bostadsanpassningsärenden enligt bostadsanpassningslagen 2019-09-01 
till och med 2019-09-30

 Byggärenden enligt plan- och bygglagen 2019-09-01 till och med 2019-
09-30

Miljöchef, alkoholhandläggare och miljöinspektörer:

 Tillsynsärenden enligt alkohollagen, livsmedelslagen och miljöbalken 
2019-03-01 till och med 2019-09-30

Trafik

 Parkeringstillstånd 2019-09-01 till och med 2019-09-30

 Trafik – yttrande tillstånd. Ansökan om tillstånd enligt ordningslagen 
och lokala föreskrifter. Remiss penninginsamling till världens barn. 
Dnr 2019/1117

 Trafik – yttrande transportdispens. Ansökan om transportdispens, 
tung transport över bro 389 vid Limsjöns utlopp, samt beslut om 
gatuchef. Dnr 2019/613

 Trafik – yttrande transportdispens. Ansökan om transportdispens – 
tung transport. Dnr 2019/1130

 Trafik – yttrande transportdispens. Ansökan om transportdispens – 
Norsbro. Dnr 2019/918
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 Trafik – yttrande transportdispens. Ansökan om transportdispens 
tung transport. Dnr 2019/1138

 Trafik – yttrande tillstånd. Ansökan om tillstånd enligt ordningslagen 
och lokala föreskrifter. Remiss byggställning A469.233/2019. Dnr 
2019/1145

 Trafik – yttrande transportdispens. Ansökan om transportdispens – 
Tung, lång och bred transport Leksands kommun (TRV 
2019/106402) Dnr 2019/1186

 Trafik- transportdispens för tung transport över bro 389, Norsbro. 
Ansökan om transportdispens – Tung Dnr 2019/1192

 Trafik – yttrande transportdispens. Ansökan om transportdispens – 
Tung och bred transport (TRV 2019/108292). Dnr 2019/1193

Sektor lärande och stöd
 Rektor Helene Häljebo, listor 21-47/2019

 Rektor Maria Fridén, lista 1-2/2019

 Tf Avdelningschef förskolan, listor 6-20/2019

 Rektor Anna Witasp, listor 1-25/2019

Sektor vård och omsorg
Personalärenden

 Enhetschef Anna Löf, lista nr 8/2019
 Enhetschef Adrienne Sirks Domeij, lista nr 7/2019
 Enhetschef Cecilia Gregard, lista nr 7/2019
 Enhetschef Kristina Ollén, lista nr 4/2019
 Enhetschef Madelene Berg, lista nr 3/2019
 Enhetschef Patricia Gustafsson, lista nr 6/2019
 Enhetschef Johan Karén, lista nr 5/2019
 Enhetschef Sandra Edesberg, lista nr 6/2019
 Enhetschef Annika Nordin, lista nr 1/2019
 Enhetschef Annika Nordin, lista nr 2/2019
 Enhetschef Annika Nordin, lista nr 3/2019
 Enhetschef Camilla Carnö, lista nr 4/2019
 Enhetschef Marie-Louise Jonsson, lista nr 7/2019
 Enhetschef Marie-Louise Jonsson, lista nr 6/4
 Enhetschef Marie-Louise Jonsson, lista nr 7/4
 Enhetschef Marie-Louise Jonsson, lista nr 8/4
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Vård och omsorg övriga beslut 

 Beslut 2019-09-13 om fullmakt till företrädare av individnämnden i 
mål i förvaltningsrätten, (mål nr 28-90-19), fattat av sektorschef vård 
och omsorg, Ulrika Gärdsback.

Sektor verksamhetsstöd
 Personalärenden 1-4/2019, fattade administrativ chef Andriette 

Ivarsson

Personalärenden
 Anställningsbeslut och ändringar av befintliga anställningar under 

perioden 190831-190930, enligt lista.

Utskotten
 Delegationsbeslut av utskottet för samhällsbyggnad enligt 

sammanträdesprotokoll daterat 2019-09-26

 Delegationsbeslut av utskottet för vård och omsorg enligt 
sammanträdesprotokoll daterat 2019-10-22

 Delegationsbeslut av utskottet för lärande och stöd enligt 
sammanträdesprotokoll daterat 2019-10-07

 Delegationsbeslut av allmänna utskottet enligt sammanträdesprotokoll 
daterat 2019-10-15

Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande av kommunsekreterare Björn Arrias, daterat 2019-09-10
Delegeringslistor och protokoll

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

och listor per den 22 oktober 2019.

Beslutet skickas till
Administrativ service
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§ 137  

Kommunstyrelsens ordförande informerar

Beskrivning av ärendet
Kommunstyrelsens ordförande, Ulrika Liljeberg (C), informerar om bland 
annat följande:

- Processen för Värmevärden AB:s förvärv av fjärrvärme i Leksands 
kommun från Dala Energi AB.

- Kommande besök från Högskolan Dalarnas rektor.
- Ishockeyförbundet har bjudit in till information och samtal i 

anslutning till den landskamp som arrangeras i Tegera arena, 
torsdagen den 7 november 2019. Bland annat kommunstyrelsens 
ordförande och kommundirektören deltar.

- Kommunen har introduktion för nyanställda den 19 november och 
avtackning av medarbetare den 22 november.

- Ett nytt samarbetsavtal mellan Region Dalarna och Dalarnas 
kommunförbund är under framtagande.

Kommunstyrelsens beslut
1. Lägga informationen till handlingarna.
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