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Datum
2019-03-28

Kommunfullmäktige
Björn Arrias

Kommunfullmäktiges ledamöter
Ersättare för kännedom

Kommunfullmäktige

Kommunhuset Plenisalen Måndagen den 8 april 2019 kl. 18.30 

Ärenden med förslag till beslut

1 Val av justerare och fastställande av dagordning

2 Tilläggsanslag på investeringsbudget 2019 för 
förskjutning av 2018 års investeringsprojekt
Förslag till beslut

Kommunfullmäktiges beslut
Bevilja 49 882 000 kronor i tilläggsanslag avseende förskjutningar 
av 2018 års investeringsprojekt till 2019.

2018/1718

3 Förändringar grundskolan läsåret 2019/2020
Förslag till beslut

Kommunfullmäktiges beslut
1. Avsluta undervisningsverksamheten i Djura skola från och med 

höstterminen 2019.
2. Uppdra till avdelningen grundskola att ha en förstärkt dialog, 

gällande frågor kring verkställandet, med de elever och 
vårdnadshavare som omfattas av detta beslut.

3. Uppdra till förvaltningen att analysera och presentera lämpliga 
sätt att organisera högstadieundervisningen med de 
förutsättningar som beslutet ovan medger.

2017/1515

4 Svar på medborgarförslag avseende f.d. Sjugare skolas 
upptagningsområde
Förslag till beslut

Kommunfullmäktiges beslut
Bifalla medborgarförslaget.

2017/1653
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5 Inköps- och upphandlingspolicy
Förslag till beslut

Kommunfullmäktiges beslut
Anta inköps- och upphandlingspolicy för Leksands kommun, i 
enlighet med förslaget.

2018/942

6 Val av ledamöter och ersättare till nämnder, styrelser, 
kommunala uppdrag och övriga förtroendeuppdrag 
(fyllnadsval)
Förslag till beslut lämnas vid sammanträdet.

2018/1486

Per-Erik Ingels (C)
Ordförande
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sida
1(3)

Sammanträdesdatum
2019-03-25

Kommunstyrelsen

Justeras Utdrag bestyrks

§ 28 Dnr 2018/1718

Tilläggsanslag på investeringsbudget 2019 för 
förskjutning av 2018 års investeringsprojekt

Beskrivning av ärendet
Nedan sammanställs förvaltningens nettoinvesteringar, budget och avvikelse 
för 2018 samt äskanden om tilläggsanslag till 2019.
Nettoinvesteringarna för år 2018 uppgår till 68,8 miljoner kronor jämfört 
med budget inklusive tilläggsanslag om 127,9 miljoner kronor, detta innebär 
en avvikelse på 59,1 miljoner kronor. Det mesta avser sådant som inte hunnit 
påbörjas 2018, men 4,0 miljoner kronor respektive 0,4 miljoner kronor avser 
sådant som flyttats från investering till drift hos sektor lärande och stöd 
respektive sektor vård och omsorg.

Netto-
investeringar 
(mkr)

Utfall 
2018

Budget 
2018

Avvikelse 
2018

Äskade 
tilläggs-
anslag

Ordinarie-
budget 
2019

Kommunledning, 
Fastighet & Gata 
park

32,5 53,3 20,7 16,4 76,9

Verksamhetsstöd 3,1 5,8 2,7 1,8 2,7
Lärande och stöd 0 7,2 7,2 1,6 0,5
Vård och omsorg 1,0 2,8 2,0 0 2,1
Samhälls-
utveckling

32,4 58,8 26,4 30,0 39,6

Varav 
exploatering

5,6 12,8 7,1 15,5 15,1

Summa 68,8 127,9 59,1 49,9 121,8

Äskade tilläggsanslag avser pågående projekt och projekt som inte 
påbörjades under 2018 men som fanns med i den Mål o Budgethandling som 
antogs under 2018. Inga nya investeringar finns med bland tilläggsanslagen.
Totalt äskade medel för 2018 att överföra till 2019 uppgår till 49 882 000 
kronor. 

3



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sida
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Sammanträdesdatum
2019-03-25

Kommunstyrelsen

Justeras Utdrag bestyrks

De enskilt största äskandena består av förskolan Myran (13,9 mkr), diverse 
exploatering (15,5 mkr) bland annat Åkerö, förbindelseväg Limhagen (7,5 
mkr), dalstation Granberget (1,7 mkr). 
En del investeringar flyttas också fram, bland annat konstgräs på 
Siljansvallen som blivit dyrare än ursprungligen budgeterade 1,2 miljoner 
kronor. 
8 miljoner kronor av exploateringsutgifterna avser en justering för 
markförsäljning, där reavinsten istället kommer att redovisas på 
driftresultatet 2019. 
Tilläggsanslag   49 882 tkr
Budget 2019 121 785 tkr
TOTALT                      171 667 tkr.

Sektorns/avdelningens bedömning
Finansiering av totalt investeringsvärde om 171,7 miljoner kronor (varav 
30,6 miljoner kronor avser exploatering) bedöms rymmas inom beviljat 
lånetak om 350 miljoner kronor, där lånen per 31 december 2018 uppgår till 
230 miljoner kronor. Kassan har ökat med 7,2 miljoner kronor under 2018 
och uppgick per 31 december 2018 till 53,9 miljoner kronor. Således fanns 
totalt 173,9 miljoner kronor i tillgänglig likviditet vid årsskiftet 2018/2019 
att möta de liknande investeringsvolymerna för 2019. 
För att efter 2019 kunna klara av investeringsnivåer utöver 
avskrivningsnivån på 40-45 miljoner kronor så krävs att motsvarande 
överskott genereras i kommunen. Målet om 100 % självfinansieringsgrad 
kommer inte kunna hållas, utan uppgår för 2019 till 29,8 % utifrån att 
exploatering beräknas vara självfinansierad över tid och med ett nollresultat 
med i beräkningen. 
Byggnation av nya särskilda boendet Tibbles tillkommande kostnad i form 
av räntor, avskrivningar och fastighetsdrift finansieras till stor del av en 
sänkt extern hyreskostnad. Budget 2019 för den uppgår till 50 miljoner 
kronor och totalt 140 miljoner kronor.
Risken finns att kommunens soliditet försämras 2019 om investeringarna 
sker i budgeterad takt och kommunen inte klarar av resultatmålen. 2019 års 
investeringsnivå är hög sett till likviditet, resultat och möjlighet till 
självfinansiering. Investeringarna består till största delen utav 4-5 stora 
projekt av engångsnatur såsom särskilt boende Tibble, förskolor, 
centrumutvecklingen och förbindelseväg Limhagen. 
En nedjustering med ca 20 miljoner kronor har också gjorts inför äskandet 
om tilläggsanslag på investeringsbudget 2019 för förskjutning av 2018 års 
investeringsprojekt. I det har inga nya investeringar tillåtits och generella 
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Sammanträdesdatum
2019-03-25

Kommunstyrelsen

Justeras Utdrag bestyrks

årliga investeringsbudgetar har dragits in. Det som nu kvarstår bedöms också 
kunna hinnas med att genomföras i praktiken.

Beslutsunderlag
Utdrag ur allmänna utskottets sammanträdesprotokoll, daterat 2019-03-12, 
§ 25
Tjänsteutlåtande, daterat 2019-02-13
Bilaga 1 med samtliga investeringsprojekt

Kommunstyrelsens förslag till beslut i kommunfullmäktige
1. Bevilja 49 882 000 kronor i tilläggsanslag avseende förskjutningar av 

2018 års investeringsprojekt till 2019.

Beslutet skickas till
Kommunfullmäktige
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TJÄNSTEUTLÅTANDE
Sida
1(3)

Datum
2019-03-15

Referens
Dnr 2018/1718 2019.2262

Verksamhetsstöd 
Kristian Koivumäki, 80093
kristian.koivumaki@leksand.se

Tilläggsanslag på investeringsbudget 2019 för 
förskjutning av 2018 års investeringsprojekt

Beskrivning av ärendet
Nedan sammanställs förvaltningens nettoinvesteringar, budget och avvikelse 
för 2018 samt äskanden om tilläggsanslag till 2019.
Nettoinvesteringarna för år 2018 uppgår till 68,8 mkr jämfört med budget 
inklusive tilläggsanslag om 127,9 mkr, detta innebär en avvikelse på 59,1 
mkr. Detta mesta avser sådant som inte hunnit påbörjas 2018, men 4,0 mkr 
respektive 0,4 mkr avser sådant som flyttats från investering till drift hos 
Lärande och stöd respektive Vård och omsorg.

Netto-
investeringar 
(mkr)

Utfall 
2018

Budget 
2018

Avvikelse 
2018

Äskade 
tilläggs-
anslag

Ordinarie-
budget 
2019

Kommunledning, 
Fastighet & Gata 
park

32,5 53,3 20,7 16,4 76,9

Verksamhetsstöd 3,1 5,8 2,7 1,8 2,7
Lärande och stöd 0 7,2 7,2 1,6 0,5
Vård och omsorg 1,0 2,8 2,0 0 2,1
Samhälls-
utveckling

32,4 58,8 26,4 30,0 39,6

Varav 
exploatering

5,6 12,8 7,1 15,5 15,1

Summa 68,8 127,9 59,1 49,9 121,8

Äskade tilläggsanslag avser pågående projekt och projekt som inte 
påbörjades under 2018 men som fanns med i den Mål o Budgethandling som 
antogs under 2018. Inga nya investeringar finns med bland tilläggsanslagen.
Totalt äskade medel för 2018 att överföra till 2019 uppgår till 49 882 tkr. 
De enskilt största äskandena består av förskolan Myran (13,9 mkr), diverse 
exploatering (15,5 mkr) bland annat Åkerö, förbindelseväg Limhagen (7,5 
mkr), dalstation Granberget (1,7 mkr). 
En del investeringar flyttas också fram, bland annat konstgräs på 
Siljansvallen som blivit dyrare än ursprungligen budgeterade 1,2 mkr. 

6



Leksands kommun

Datum
2019-03-15 Referens

Dnr 2018/1718
Sida
2(3)

8 mkr av exploateringsutgifterna avser en justering för markförsäljning, där 
reavinsten istället kommer att redovisas på driftresultatet 2019. 
Tilläggsanslag   49 882 tkr
Budget 2019 121 785 tkr
TOTALT                      171 667 tkr.

Finansiering
Finansiering av totalt investeringsvärde om 171,7 mkr (varav 30,6 mkr avser 
exploatering) bedöms rymmas inom beviljat lånetak om 350 Mkr, där lånen 
per 31 december 2018 uppgår till 230 mkr. Kassan har ökat med 7,2 mkr 
under 2018 och uppgick per 31/12-2018 till 53,9 mkr. Således fanns totalt 
173,9 mkr i tillgänglig likviditet vid årsskiftet 18/19 att möta de liknande 
investeringsvolymerna för 2019. 
För att efter 2019 kunna klara av investeringsnivåer utöver 
avskrivningsnivån på 40-45 mkr så krävs att motsvarande överskott 
genereras i kommunen. Målet om 100 % självfinansieringsgrad kommer inte 
kunna hållas, utan uppgår för 2019 till 29,8 % utifrån att exploatering 
beräknas vara självfinansierad över tid och med ett nollresultat med i 
beräkningen. 
Byggnation av nya särskilda boendet Tibbles tillkommande kostnad i form 
av räntor, avskrivningar och fastighetsdrift finansieras till stor del av en 
sänkt extern hyreskostnad. Budget 2019 för den uppgår till 50 mkr och totalt 
140 mkr.
Risken finns att kommunens soliditet försämras 2019 om investeringarna 
sker i budgeterad takt och kommunen inte klarar av resultatmålen. 2019 års 
investeringsnivå är hög sett till likviditet, resultatet, möjlighet till 
självfinansiering. Men består till största delen utav 4-5 stora projekt av 
engångsnatur såsom särskilt boende Tibble, förskolor, centrumutvecklingen 
och förbindelseväg Limhagen. En nedjustering med ca 20 mkr har också 
gjorts inför TA-äskandet, i det har inga nya investeringar tillåtits och att 
generella årliga investeringsbudgetar dragits in. Det som nu kvarstår bedöms 
också kunna hinnas med att genomföras i praktiken.

Förslag till beslut
1. Bevilja 49 882 tusen kronor i tilläggsanslag avseende förskjutningar av 

2018 års investeringsprojekt till 2019.

Ange vilket beslutsunderlag som ska skickas med till politiken
Tjänsteutlåtande, daterat 2019-02-13
Bilaga 1 med samtliga investeringsprojekt

Slutligt beslut expedieras (skickas) till
Ekonomichef
Kommundirektör
Controllingansvarig
Diariet
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Leksands kommun

Datum
2019-03-15 Referens

Dnr 2018/1718
Sida
3(3)
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Avdelning projekt utfall 2018 Budget 2018 Avvikelse 2018 Tilläggsanslag Avvikelse TA mot kvar av budget

KOMMUNDIREKTÖR            B RESERV FÖRVALTNINGEN    -                960                 960                      -                        960                                                      

KOMMUNDIREKTÖR            Rakel                     229              -                   229 -                     -                        229 -                                                     

FASTIGHETSANSVARIG        B LEKPARK SKOLOR          -                1 803              1 803                   -                        1 803                                                   

FASTIGHETSANSVARIG        B LEKPARK FÖRSKOLOR       -                518                 518                      500                      18                                                        

FASTIGHETSANSVARIG        B VHT ANP FASTIGHETER     -                3 175              2 704                   -                        2 704                                                   

FASTIGHETSANSVARIG        B Tillgängli.anpassningar -                100                 100                      -                        100                                                      

FASTIGHETSANSVARIG        B GENERELLA FSH INV       -                3 638              3 638                   -                        3 638                                                   

FASTIGHETSANSVARIG        Diverse småprojekt 6 032           6 032 -                  -                        -                                                        

FASTIGHETSANSVARIG        B Störkök, fasta inventar -                300                 300                      150                      150                                                      

FASTIGHETSANSVARIG        Tibble Särskilt boende    438              -                   438 -                     -                        438 -                                                     

FASTIGHETSANSVARIG        B THB/Gästis kylanläggnin 2 613           2 500              113 -                     -                        113 -                                                     

FASTIGHETSANSVARIG        Gästis, renovering 2018   1 188           -                   1 188 -                  -                        1 188 -                                                  

FASTIGHETSANSVARIG        Pelikanen renovering      650              -                   650 -                     -                        650 -                                                     

FASTIGHETSANSVARIG        Fsk Myran                 13 626         27 310            13 684                 13 683                 1                                                          

FASTIGHETSANSVARIG        B Omb fjärrv. Fsk Igelkot -                600                 600                      100                      500                                                      

FASTIGHETSANSVARIG        B THB/Gästis - fast reser 327              1 500              1 173                   1 060                   113                                                      

FASTIGHETSANSVARIG        Fönsterbyte Insjönsskola  825              810                 15 -                       -                        15 -                                                       

GATOR OCH VÄGAR           NärlekPl.KällbergsG.B1270 265              185                 80 -                       -                        80 -                                                       

GATOR OCH VÄGAR           B Vägförbättringar        -                2 000              2 000                   -                        2 000                                                   

GATOR OCH VÄGAR           B Inventarier offent. pla -                635                 635                      -                        635                                                      

GATOR OCH VÄGAR           B Uppr. Lekplatser        -                103 -                103 -                     -                        103 -                                                     

GATOR OCH VÄGAR           Parkering fyrkanten       478              340                 138 -                     -                        138 -                                                     

GATOR OCH VÄGAR           B SMÅSKOLEPARK DONERADE M -                59                   59                        -                        59                                                        

GATOR OCH VÄGAR           beläggningsarbeten 2018 902              -                   902 -                     -                        902 -                                                     

GATOR OCH VÄGAR           Asfalt Leksands V CUL 1 000           -                   1 000 -                  -                        1 000 -                                                  

GATOR OCH VÄGAR           Blomlådor Corten          89                -                   89 -                       -                        89 -                                                       

GATOR OCH VÄGAR           Blomåda o L-soffa.B1250   295              -                   295 -                     -                        295 -                                                     

GATOR OCH VÄGAR           Vepor o belysning         120              -                   120 -                     -                        120 -                                                     

GATOR OCH VÄGAR           B Åtgärder broar          -                2 500              2 500                   -                        2 500                                                   

GATOR OCH VÄGAR           Bro Norsbro               121              -                   121 -                     -                        121 -                                                     

GATOR OCH VÄGAR           Bro Udden                 185              -                   185 -                     200                      385 -                                                     

GATOR OCH VÄGAR           Grusparkering Limhagsväge 73                -                   73 -                       -                        73 -                                                       

GATOR OCH VÄGAR           B Lekplatser              -                650                 650                      253                      397                                                      

GATOR OCH VÄGAR           Parkering Resecentrum Lek 1 416           1 192              224 -                     -                        224 -                                                     

GATOR OCH VÄGAR           Lekplats gropgatan        9                  -                   9 -                         -                        9 -                                                         

GATOR OCH VÄGAR           Lekplats kaptensgatan     187              -                   187 -                     -                        187 -                                                     

GATOR OCH VÄGAR           LEKSANDSBRON              1 449           2 200              751                      100                      651                                                      

GATOR OCH VÄGAR           Närlekplats, Tunsta       18                -                   18 -                       -                        18 -                                                       

GATOR OCH VÄGAR           Renovering broar Limsjön  -                394                 394                      394                      -                                                        

Sektorschef vht stöd      surfplattor, dator, mobil -                100                 100                      -                        100                                                      

Sektorschef vht stöd      B INVENTARIER MATSALAR    -                100                 100                      -                        100                                                      

Sektorschef vht stöd      B Störkök, fasta inventar -                200                 200                      200                      -                                                        

Ekonomichef               BESLUTSSTÖDSSYSTEM        -                300                 300                      -                        300                                                      

Ekonomichef               B E-handelssystem         -                250                 250                      250                      -                                                        

HR-chef                    rekryteringssystem       35                -                   35 -                       90                        125 -                                                     

Avdelningchef Adm service B E-ARKIV                 144              687                 543                      -                        543                                                      

Avd chef Kommunikation    B Dokumenthanteringssyste -                150                 150                      150                      -                                                        

Avd chef Kommunikation    Digitalisering E-tjänster -                400                 400                      -                        400                                                      

Avd chef Kommunikation    Utv Externwebb & E-tjänst 970              800                 170 -                     880                      1 050 -                                                  

Avd chef Kommunikation    Intranät fas 3            -                650                 650                      -                        650                                                      

Avdelningschef IT         Servrar,nät,lagring 2018  963              1 000              37                        -                        37                                                        

Avdelningschef IT         serverrum, hos räddning   168              -                   168 -                     340 -                     172                                                      

Avdelningschef IT         B Digitalisering IT       -                65                   65                        -                        65                                                        

Avdelningschef IT         Server och komm.plattform 11                -                   11 -                       -                        11 -                                                       

Avdelningschef IT         Digitalisering e tjänster 52                -                   52 -                       -                        52 -                                                       

Avdelningschef IT         Säkra meddelanden         35                35                   -                        -                        -                                                        

Avdelningschef IT          Digitalisering skolskjuts 9                  -                   9 -                         -                        9 -                                                         

Avdelningschef IT         serverrum, hos räddning   263              -                   263 -                     -                        263 -                                                     

Avdelningschef Kost       Gästishallen restaurering 444              -                   444 -                     -                        444 -                                                     

Avdelningschef Kost       B Bra mat- & måltidsmiljö -                873                 873                      430                      443                                                      

Avdelningschef Städ       Städmaskiner 2018         29                200                 171                      170                      1                                                          

Avdelningschef FamiljStöd B Inventarier inv, los.   -                75                   75                        -                        75                                                        

Avdelningschef Förskola   Fsk Myran                 -                250                 250                      250                      -                                                        

Avdelningschef Förskola   B Inventarier inv, los.   -                200                 200                      -                        200                                                      

Avdelningschef Förskola   B FÖRSKOLAN INVESTERING   -                300                 300                      250                      50                                                        

Avdelningschef Grundskola B Inventarier inv, los.   -                1 688              1 688                   623                      1 065                                                   

Avdelningschef Grundskola B IT investeringar, los.  -                2 155              2 155                   -                        2 155                                                   

Rektor gymnasiet          B Inventarier inv, los.   -                200                 200                      200                      -                                                        

Rektor gymnasiet          B IT investeringar, los.  -                2 250              2 250                   300                      1 950                                                   

Rektor gymnasiet          Försäljn datorer Gymn     80 -               -                   80                        -                        80                                                        

Avdelningschef Kulturskol B Inventarier inv, los.   -                50                   50                        -                        50                                                        

Sektorchef Vård & Omsorg  B Ej investering VoO 2018 -                2 595              2 595                   -                        2 595                                                   

Sektorchef Vård & Omsorg  Tibble Särskilt boende    714              -                   714 -                     -                        714 -                                                     

Avdelningschef ORDBO      Digitala lås OrdBo 2017   102              50                   52 -                       -                        52 -                                                       

Avdelningschef SÄBO       B INVENTARIER SÄBO        -                200                 200                      -                        200                                                      

Sektorschef Samhällsutv   Ny sporthall projektering 285              -                   285 -                     216 -                     69 -                                                       

Sektorschef Samhällsutv   CENTRUMUTVECKLING         -                3 260              3 260                   -                        3 260                                                   

Sektorschef Samhällsutv   Centrumutveckling etapp 4 497              -                   497 -                     -                        497 -                                                     

Sektorschef Samhällsutv   CUL etapp 5               940 -             -                   940                      -                        940                                                      

Sektorschef Samhällsutv   CUL etapp 5               9 627           4 000              5 627 -                  1 925 -                  3 702 -                                                  9



Avdelningschef Plan Karta Focus detaljplan          151              145                 6 -                         -                        6 -                                                         

Avdelningschef Plan Karta Karta                     85                260                 175                      175                      -                                                        

Avd chef Strategisk plan  B UTSMYCKNINGSGRUPPEN     -                400                 400                      394                      6                                                          

Avd chef Strategisk plan  Gärdsgårds. Storängen     80                111                 31                        31                        -                                                        

Trafikingenjör            B RESENOD SILJANSNÄS      -                150                 150                      150                      -                                                        

Trafikingenjör            Trafiksäkerhetshöj.Åtgärd -                200                 200                      400                      200 -                                                     

Trafikingenjör            Trafiksäkerhetshöj.Åtgärd -                200                 200                      -                        200                                                      

Trafikingenjör            GC-vägar                  -                2 500              2 500                   500                      2 000                                                   

Trafikingenjör            Moskogvägen               330              1 567              1 237                   250                      987                                                      

Trafikingenjör            Belysning Solvändan       40                300                 260                      260                      -                                                        

Trafikingenjör            B VÄGVISNINGSPLAN         8                  400                 392                      392                      -                                                        

Trafikingenjör             GC-vägar 2018            101              -                   101 -                     -                        101 -                                                     

Trafikingenjör             GC-väg Härädsbygden      2                  -                   2 -                         -                        2 -                                                         

Trafikingenjör            B GATUBELYSNING BYAR      -                75                   75                        -                        75                                                        

Trafikingenjör            B REINVEST VÄGBELYSNING   1 454           2 510              1 056                   1 056                   -                                                        

Avd chef Myndighet        B ärendehant.syst.Myndige -                700                 700                      200                      500                                                      

Enhetschef Miljö          Ecos                      331              600                 269                      270                      1 -                                                         

Enhetschef Räddning       Övningsfält omb.          505              500                 5 -                         -                        5 -                                                         

Enhetschef Räddning       Släckbil                  3 282           3 347              65                        -                        65                                                        

Enhetschef Räddning       Släpmotorspruta           193              -                   193 -                     -                        193 -                                                     

Enhetschef Räddning       Rakel-terminaler          140              -                   140 -                     -                        140 -                                                     

Enhetschef Räddning       FÖRSÄLJN INVENTARIER      1 700 -          -                   1 700                   -                        1 700                                                   

Avd chef Näringsliv       Förbindelseväg Limhagen   2 401           9 948              7 547                   7 547                   -                                                        

Avd chef Näringsliv       FASTIGHETSFÖRVÄRV         182              -                   182 -                     -                        182 -                                                     

Avd chef Näringsliv       FASTIGHETSFÖRVÄRV         512 -             -                   512                      -                        512                                                      

Avd chef Näringsliv       FASTIGHETSFÖRVÄRV         162              14                   148 -                     -                        148 -                                                     

Avd chef Näringsliv       skogsbrandcontainer       566              -                   566 -                     -                        566 -                                                     

Avd chef Näringsliv       Moskogvägen               -                1 500              1 500                   1 500                   -                                                        

Avd chef Näringsliv       B Exploatering 2017.STRYK -                857                 857                      -                        857                                                      

Avd chef Näringsliv       ÅKERÖ PROJEKTERING        1 724           3 421              1 697                   1 697                   -                                                        

Avd chef Näringsliv       ÅKERÖ PROJEKT NR 2        730              1 916              1 186                   1 186                   -                                                        

Avd chef Näringsliv       ÅKERÖ EXPLOATERING        183              1 096              913                      913                      -                                                        

Avd chef Näringsliv       Södra infarten            -                500                 500                      -                        500                                                      

Avd chef Näringsliv       EXPL SÖDER OM SANG 1      17                138                 121                      121                      -                                                        

Avd chef Näringsliv       N:A INFARTEN KVARTERSGATA 7                  330                 323                      323                      -                                                        

Avd chef Näringsliv       LIMSJÖÄNGET ICATOMTEN     332              279 -                611 -                     610 -                     1 -                                                         

Avd chef Näringsliv       EXPL KV NYGÅRD ETAPP 1    56                36                   20 -                       8 000                   8 020 -                                                  

Avd chef Näringsliv       KÄRRINGBERGET 3 ETAPP 1   1 361           2 692              1 331                   1 331                   -                                                        

Avd chef Näringsliv       Leksboda                  38                242                 204                      -                        204                                                      

Avd chef Näringsliv       Limhagen                  1 188           1 819              631                      2 500                   1 869 -                                                  

Avd chef Fritid           Ny sporthall projektering 149              217                 68                        68                        -                                                        

Avd chef Fritid           B Inv. Stråk & kodlås     -                900                 900                      600                      300                                                      

Enhetschef Fritid ute     Passeringssystem SiljansV 335              -                   335 -                     -                        335 -                                                     

Enhetschef Fritid ute     B GRANBERGETS UTVECKLING  -                200                 200                      -                        200                                                      

Enhetschef Fritid ute     B Insjöns IP              -                882                 882                      -                        882                                                      

Enhetschef Fritid ute     Omklädningsrum Insjöns IP 32                -                   32 -                       850                      882 -                                                     

Enhetschef Fritid ute     Belysning skatepark       36                -                   36 -                       -                        36 -                                                       

Enhetschef Fritid ute     Dalstation Granberget     5 499           7 200              1 701                   1 701                   -                                                        

Enhetschef Fritid ute     Snöskoter 2018,Granberget 158              80                   78 -                       -                        78 -                                                       

Enhetschef Fritid ute     B Generella inv Fritid    -                100                 100                      -                        100                                                      

Enhetschef Fritid ute     Siljansvallen Konstgräs   9                  -                   9 -                         1 200 -                  1 191                                                   

Enhetschef Fritid ute     Räddningspulka Granberget 116              -                   116 -                     -                        116 -                                                     

Enhetschef Leksandshallen Trappmaskin LH            46                -                   46 -                       -                        46 -                                                       

Enhetschef Leksandshallen EL SIMHALL LH KÄLLAREN    214              272                 58                        58                        -                                                        

Enhetschef Leksandshallen Flärktum sporthall LH     1 140           2 000              860                      860                      -                                                        

Enhetschef Leksandshallen Rep stora bassängen LH    871              -                   871 -                     -                        871 -                                                     

Enhetschef Leksandshallen Sporthallen etapp 4       30                173                 143                      143                      -                                                        

Enhetschef Leksandshallen Duschar dam & relax       233              200                 33 -                       -                        33 -                                                       

Enhetschef Leksandshallen LH ombyggn tidro          -                84                   84                        -                        84                                                        

Enhetschef Leksandshallen Resultattavla sporthallen 35                -                   35 -                       -                        35 -                                                       

Enhetschef Leksandshallen Takbelysning sporthallen  111              -                   111 -                     -                        111 -                                                     

Enhetschef Service        Sprinkler c-förrådet      -                60                   60                        -                        60                                                        

Enhetschef Service        B Avlopp förråd & verksta 32                200                 168                      190                      22 -                                                       

Enhetschef Service        Limsjön luckor för damnin 185              -                   185 -                     -                        185 -                                                     

Enhetschef Service        Limsjö.R. Handikappanp.   55                100                 45                        -                        45                                                        

Enhetschef Service        B Rastplatser byte av tak 198              300                 102                      -                        102                                                      

Avd chef Kultur           Bilddatabas               55                64                   9                          -                        9                                                          

Enhetschef Biblioteket    B CS library              -                61                   61                        -                        61                                                        

Enhetschef Biblioteket    B Barn & ungdomsavdelning 6                  280                 274                      274                      -                                                        

68 845         127 917          58 601                49 882                14 751                                                 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sida
1(3)

Sammanträdesdatum
2019-03-25

Kommunstyrelsen

Justeras Utdrag bestyrks

§ 31 Dnr 2017/1515

Förändringar grundskolan läsåret 2019/2020

Beskrivning av ärendet
I november 2018 redovisade förvaltningen en utredning av Leksands 
kommuns grundskolestruktur. Där framlades ett antal alternativ för att möta 
de utmaningar som grundskolan står inför kommande år. Detta har sedan 
varit föremål för en politisk process.

Bedömning
Med hänsyn till det begränsade elevantalet i Djura skola är bedömningen att 
det inte är möjligt att bedriva en kvalitativ undervisning, främst med fokus 
på att ordna med tillräcklig tillgång till behöriga lärare, stödfunktioner i form 
av elevhälsa och stöd till elever med särskilda behov. Undervisnings-
verksamheten i Djura skola avslutas därför från och med höstterminen 2019.
Grundskoleverksamhet F-6 kommer fortsättningsvis ske i skolorna i Insjön, 
Gärde, Siljansnäs, Tällberg och Ullvi.
Avseende högstadieverksamhet som nu bedrivs i F-9:skolorna Åkerö och 
Sammilsdal ser vi ett behov av en fortsatt analys av hur just 7-9 kan 
organiseras på lämpligast sätt.

Beslutsunderlag
Utdrag ur utskottet för lärande och stöds sammanträdesprotokoll, daterat 
2019-03-18, § 33
Alliansens förslag, daterat 2019-03-14
Yrkanden
Ulrika Liljeberg (C) yrkar bifall till utskottet för lärande och stöds förslag till 
beslut.
Viktor Zakrisson (S) yrkar avslag till utskottets förslag till beslut till den del 
det avser första punkten samt att tredje punkten formuleras enligt följande: 
- Uppdra till förvaltningen att analysera och presentera lämpliga sätt att 

organisera högstadieundervisningen. 
Inga Westlund (V), Gunnar Fälldin (BP) och Anna-Lena Blomqvist (SD) 
yrkar bifall till Viktor Zakrissons (S) förslag till beslut.
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Sammanträdesdatum
2019-03-25

Kommunstyrelsen

Justeras Utdrag bestyrks

Propositionsordning
Ordföranden ställer yrkandena mot varandra och finner att kommunstyrelsen 
beslutar i enlighet med utskottet för lärande och stöds förslag till beslut.
Omröstning begärs. Kommunstyrelsen godkänner följande beslutsgång.
Ja-röst för utskottet för lärande och stöds förslag till beslut.
Nej-röst för Viktor Zakrisson (S) m.fl. förslag till beslut.

Omröstningsresultat
Med 9 ja-röster för utskottet för lärande och stöds förslag till beslut och 6 
nej-röster för Viktor Zakrisson (S) m.fl. förslag till beslut beslutar 
kommunstyrelsen att bifalla utskottets förslag till beslut:

Ledamot/tjänstgörande ersättare Ja-röst Nej-röst Avstår

Ulrika Liljeberg (C) X

Sebastian Larsson (M) X

Viktor Zakrisson (S) X

Kenneth Dahlström (C) X

Karin Byström (C) X

Tomas Bergsten (C) X

Elisabet Ingels (C) X

Sara Shahryari (M) X

Mats Stenmark (M) X

Kia Rolands (KD) X

Ingrid Rönnblad (S) X

Jan-Olof Karlsson (S) X

Inga Westlund (V) X

Gunnar Fälldin (BP) X

Anna-Lena Blomkvist (SD) X

12
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Sammanträdesdatum
2019-03-25

Kommunstyrelsen

Justeras Utdrag bestyrks

Kommunstyrelsens förslag till beslut i kommunfullmäktige
1. Avsluta undervisningsverksamheten i Djura skola från och med 

höstterminen 2019.
2. Uppdra till avdelningen grundskola att ha en förstärkt dialog, gällande 

frågor kring verkställandet, med de elever och vårdnadshavare som 
omfattas av detta beslut.

3. Uppdra till förvaltningen att analysera och presentera lämpliga sätt att 
organisera högstadieundervisningen med de förutsättningar som beslutet 
ovan medger.

Reservationer
Viktor Zakrisson (S), Ingrid Rönnblad (S), Jan-Olof Karlsson (S) reserverar 
sig mot ovanstående beslut till förmån för Viktor Zakrisson (S) yrkande och 
har innan justering inlämnat en skriftlig reservation, se bilaga.
Inga Westlund (V) reserverar sig mot ovanstående beslut till förmån för eget 
yrkande och har innan justering inlämnat en skriftlig reservation, se bilaga.
Anna-Lena Blomkvist (SD) reserverar sig mot ovanstående beslut till förmån 
för eget yrkande och har innan justering inlämnat en skriftlig reservation, se 
bilaga.
Gunnar Fälldin (BP) reserverar sig mot ovanstående beslut till förmån för 
eget yrkande. 

Beslutet skickas till
Kommunfullmäktige
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Bilaga till KS 2019-03-25, § 31

Reservation Inga Westlund (V)
Invånare i Leksands kommun har valt att verka och bo i Djura by, vissa har 
sedan generationer tillbaka levt där. Andra har valt att flytta till byn och 
inlemmats i gemenskapen. Skolan är navet i byn och bidrar till en mycket 
levande by med stark sammanhållning.
Vänsterpartiet har erhållit 1 200 namnunderskrifter där människor har gett 
sitt stöd för att bevara Djura skola. Detta visar en stark solidaritet till Djura 
bys invånare. Det är också en stark signal från övrig befolkning om att leva 
och bo i en landsbygd också måste få vara en rättighet. I sig är detta en 
styrka för kommunens utveckling.
Eventuella minskade kostnader för kommunen vid nedläggning av Djura 
skola är alltför osäkra för ett så drastiskt beslut som nedläggning. Det skulle 
förorsaka mycket negativa konsekvenser för barn, föräldrar skolpersonal och 
övriga invånare.
Ett flertal omorganisationsförslag för kommunens grundskolor har tagits 
fram de senaste åren. Dessa har skapat stor oro i kommunen och förorsakat 
stress och otrygghet bland barn, föräldrar och personal. Vi uppmanar den 
borgerliga alliansen att tänka över frågan. Världen utanför är orolig, i vår 
kommun behöver vi all trygghet och stabilitet vi kan få. Med det som grund 
har vi goda förutsättningar för att generera framgång och god utveckling 
men också för att öka antalet invånare
Kan det stora antalet stöd i namnunderskrifter bero på kommuninvånares oro 
för vilken skola som kan komma att stängas härnäst?
Den nya friskolan kostar kommunen mångmiljonbelopp, samtidigt som den 
offentligt drivna skolorganisationen inte kunnat bantas. Djura skola, och 
övriga byskolor skulle här kunna ses som ett offer för detta.

Reservation Viktor Zakrisson (S), Ingrid Rönnblad (S), 
Jan-Olof Karlsson (S)
Socialdemokraterna reserverar sig mot beslutet att föreslå 
kommunfullmäktige att lägga ned Djura skola. 
Vi anser det vara anmärkningsvärt att Djura skola inte får fortsätta som en 
väl fungerande renodlad lågstadieskola. Detta för kortsiktiga små 
ekonomiska vinster. Vidare riskerar detta beslut slå hårt mot den södra delen 
av Leksands kommun.
Vi vill att Djura skola ska får fortsätta och ges möjligheten till att profilera 
sig som en lågstadieskola. 
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Reservation Anna-Lena Blomqvist (SD)
Vi anser att en nedläggning av Djura skola återigen är ett förhastat och ej 
genomarbetat beslut som nu alliansen lagt fram. I den gedigna utredning som 
förvaltningen genomfört på uppdrag av oss politiker framkommer flera 
förslag som är av stor vikt att tänka på. Att endast stänga ner Djura skola 
kommer inte leda till de besparingar och de omstruktureringar som Leksands 
kommun behöver enligt den utredning som vi alla tagit del av.
Med tanke på den geografiska placeringen av skolan och att skolan nyligen 
genomgått en renovering anser vi att Djura skola ska bevaras och få fortsätta 
att vara en F-3-skola. 
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Datum
2019-03-14

Referens
Dnr 2017/1515  

Politik

Förändringar Grundskolan läsåret 2019/2020

Beskrivning av ärendet
I november 2018 redovisade förvaltningen en utredning av Leksands 
kommuns grundskolestruktur. Där framlades ett antal alternativ för att möta 
de utmaningar som grundskolan står inför kommande år. Detta har sedan 
varit föremål för en politisk process.
Med hänsyn till det begränsade elevantalet i Djura skola är bedömningen att 
det inte är möjligt att bedriva en kvalitativ undervisning, främst med fokus 
på att ordna med tillräcklig tillgång till behöriga lärare, stödfunktioner i form 
av elevhälsa och stöd till elever med särskilda behov. Undervisnings-
verksamheten i Djura skola avslutas därför från och med höstterminen 2019.
Grundskoleverksamhet F-6 kommer fortsättningsvis ske i skolorna i Insjön, 
Gärde, Siljansnäs, Tällberg och Ullvi.
Avseende högstadieverksamhet som nu bedrivs i F-9:skolorna Åkerö och 
Sammilsdal ser vi ett behov av en fortsatt analys av hur just 7-9 kan 
organiseras på lämpligast sätt. 

Förslag till beslut
1. Avsluta undervisningsverksamheten i Djura skola fr.o.m. höstterminen 

2019.
2. Uppdra till avdelningen Grundskola att ha en förstärkt dialog, gällande 

frågor kring verkställandet, med de elever och vårdnadshavare som 
omfattas av detta beslut.

3. Uppdra till förvaltningen att analysera och presentera lämpliga sätt att 
organisera högstadieundervisningen med de förutsättningar som beslutet 
ovan medger.

Slutligt beslut expedieras (skickas) till
Sektorchef Lärande och Stöd
Avdelningschef Grundskola
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Sammanträdesdatum
2019-03-25

Kommunstyrelsen

Justeras Utdrag bestyrks

§ 32 Dnr 2017/1653

Svar på medborgarförslag avseende f.d. Sjugare skolas 
upptagningsområde

Beskrivning av ärendet
Förslagsställaren vill att kommunen ska satsa på Tällbergs skola genom att 
de barn som tidigare tillhörde Sjugare skola ingår i Tällbergs skolas 
upptagningsområde och därigenom upphör att höra till Sammilsdalsskolans 
upptagningsområde.

Sektorns/avdelningens bedömning
Vid kommunstyrelsens sammanträde den 9 april 2018 återremitterades 
ärendet till sektorn lärande och stöd för fortsatt beredning i den pågående 
grundskoleutredningen. 
Ur utredningen, Översyn av Leksands kommuns grundskoleorganisation 
(s 39): 
”Kommunen är formellt indelad i nio skolupptagningsområden, men i och 
med att Sjugare skola lades ned 2011 hör eleverna i detta 
skolupptagningsområde till Sammilsdalskolan. Det fria skolvalet råder 
alltjämt, vilket innebär att varje elev har rätt att välja skola, i mån av plats.”
Barnen från före detta Sjugare skolas upptagningsområde är berättigade till 
skolbuss oavsett om de väljer Tällbergs skola eller Sammilsdalskolan. 
Utifrån detta resonemang och att det inte får några negativa konsekvenser 
gör sektorn för lärande och stöd bedömningen att upptagningsområdet kan 
förändras till Tällbergs skola.

Beslutsunderlag
Utdrag ur utskottet för lärande och stöds sammanträdesprotokoll, daterat 
2019-03-18, § 32
Tjänsteutlåtande, daterat 2019-03-14
Medborgarförslag, daterat 2017-11-19

Yrkanden
Viktor Zakrisson (S) yrkar bifall till utskottet för lärande och stöds förslag 
till beslut.
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Sammanträdesdatum
2019-03-25

Kommunstyrelsen

Justeras Utdrag bestyrks

Kommunstyrelsens förslag till beslut i kommunfullmäktige
1. Bifalla medborgarförslaget.

Kommunstyrelsens beslut
1. Förändra upptagningsområdet så att barnen som tidigare tillhörde 

Sjugare skolas upptagningsområde, ska tillhöra Tällbergs skola 
upptagningsområde.

2. Beslutet gäller under förutsättning att kommunfullmäktige bifaller 
medborgarförslaget.

Beslutet skickas till
Kommunfullmäktige
Sektorschef Carin Fredlin
Avdelningschef grundskolan Annica Sandy Hedin
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Datum
2019-03-14

Lärande och stöd
Carin Fredlin
carin.fredlin@leksand.se

Svar på medborgarförslag om att barnen från f.d. 
Sjugare skolas upptagningsområde i framtiden bör 
tillhöra Tällbergs skola

Beskrivning av ärendet
Förslagsställaren vill att kommunen ska satsa på Tällbergs skola genom att 
de barn som tidigare tillhörde Sjugare skola ingår i Tällbergs skolas 
upptagningsområde och därigenom upphör att höra till Sammilsdalsskolans 
upptagningsområde.

Sektorns/avdelningens bedömning
Vid kommunstyrelsens sammanträde 2018-04-09 återremitterades ärendet 
till sektorn lärande och stöd för fortsatt beredning i den pågående 
grundskoleutredningen. 
Ur utredningen, Översyn av Leksands kommuns grundskoleorganisation (s 
39): 
”Kommunen är formellt indelad i nio skolupptagningsområden, men i och 
med att Sjugare skola lades ned 2011 hör eleverna i detta 
skolupptagningsområde till Sammilsdalskolan. Det fria skolvalet råder 
alltjämt, vilket innebär att varje elev har rätt att välja skola, i mån av plats.”
Barnen från före detta Sjugare skolas upptagningsområde är berättigade till 
skolbuss oavsett om de väljer Tällbergs skola eller Sammilsdalskolan. 
Utifrån detta resonemang och att det inte får några negativa konsekvenser 
gör sektorn för Lärande och stöd bedömningen att upptagningsområdet kan 
förändras till Tällbergs skola.

Utskottet för lärande och stöds beslut
1. Föreslå för kommunstyrelsen att med hänvisning till ärendets 

beskrivning och sektorns bedömning, förändra upptagningsområdet så att 
barnen som tidigare tillhörde Sjugare skolas upptagningsområde, ska 
tillhöra Tällbergs skola upptagningsområde.

Skickas (expedieras) till
Förslagsställaren
Sektorschef Carin Fredlin
Avdelningschef grundskolan Annica Sandy-Hedin
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Kommunstyrelsen

Justeras Utdrag bestyrks

§ 19 Dnr 2018/942

Inköps- och upphandlingspolicy

Beskrivning av ärendet
Förslaget till inköps- och upphandlingspolicy för Leksands kommun är 
skriven för att den ska kunna hålla över tid och sätta fokus på att målet med 
all upphandlingsverksamhet borde vara att åstadkomma ”Hållbar 
utveckling”. Verksamheten ska bedrivas effektivt med hög kompetens och 
gärna i samverkan med såväl externa som interna aktörer och präglas av 
objektivitet, affärsmässighet, ansvarstagande, mångfald och konkurrens. I 
grunden ska upphandlingsprocessen genomsyras av en hög etisk kompass i 
syfte att undvika inverkan av jäv och andra faktorer som riskerar att urholka 
förtroendet från allmänheten i kring hur Leksands kommun bedriver sina 
upphandlingar.
Nedanstående bild visar ovanstående beskrivning där fokus och målbilden 
borde vara hållbar utveckling som därför står i centrum av bilden.
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Sammanträdesdatum
2019-03-11

Kommunstyrelsen

Justeras Utdrag bestyrks

Mer specifika mål med vad verksamheten ska leverera kring allt som 
upphandlas kommer att tas upp i specifika policys rörande exempelvis 
bilpolicyn och diverse fossilfria ambitionsmål i syfte att slippa ändra den 
övergripande policyn så fort ett detaljmål för våra inköp ändrar sig. I 
livsmedelspolicyn regleras målen för inköp av ekologiska produkter etc.
Policyn har granskats av en extern aktör vid namn Colligio i syfte att strama 
upp innehållets ordval m.m.

Beslutsunderlag
Utdrag ur allmänna utskottets sammanträdesprotokoll, daterat 2019-02-19, 
§ 15 
Tjänsteutlåtande, daterat 2018-12-28
Förslag till inköps- och upphandlingspolicy

Yrkanden
Sebastian Larsson (M) yrkar bifall till allmänna utskottets förslag till beslut.
Viktor Zakrisson (S) yrkar följande ändring i policyn:

- På sidan 3, under rubriken Med ansvarstagande menas, i andra 
punktsatsen stryka orden ”när det är möjligt och lämpligt”.

- På sidan 3, under rubriken Med mångfald och konkurrens menas, i 
fjärde punktsatsen, avsluta meningen efter ”…idéburna 
organisationer” och därmed ta bort satsen ”genom att inte ställa 
onödigt höga krav i upphandlingen.”

I övrigt yrkar Zakrisson (S) bifall till liggande förslag.

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

Kommunstyrelsens förslag till beslut i kommunfullmäktige.
1. Anta inköps- och upphandlingspolicy för Leksands kommun, i enlighet 

med förslaget.

Reservationer
Viktor Zakrisson (S), Ingrid Rönnblad (S) och Jan-Olof Karlsson (S) 
reserverar sig mot ovanstående beslut till förmån för Viktor Zakrissons (S) 
yrkande.

Beslutet skickas till
Kommunfullmäktige
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Datum
2018-12-28

Referens
Dnr 2018/942  

Verksamhetsstöd 
Lars Bäcksholm, 80338
lars.backsholm@leksand.se

Inköps- och upphandlingspolicy

Beskrivning av ärendet
Se bifogat ett förslag till en upphandlingspolicy för Leksands kommun. Den 
är skriven för att den ska kunna hålla över tid och sätta fokus på att målet 
med all upphandlingsverksamhet borde vara att åstadkomma ”Hållbar 
utveckling”. Verksamheten ska bedrivas effektivt med hög kompetens och 
gärna i samverkan med såväl externa som interna aktörer och präglas av 
objektivitet, affärsmässighet, ansvarstagande, mångfald och konkurrens. I 
grunden ska upphandlingsprocessen genomsyras av en hög etisk kompass i 
syfte att undvika inverkan av jäv och andra faktorer som riskerar att urholka 
förtroendet från allmänheten i kring hur Leksands kommun bedriver sina 
upphandlingar.
Nedanstående bild visar ovanstående beskrivning där fokus och målbilden 
borde vara hållbar utveckling som därför står i centrum av bilden!
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Mer specifika mål med vad verksamheten ska leverera i kring allt som 
upphandlas kommer att tas upp i specifika policies rörande exempelvis 
bilpolicyn och diverse fossilfria ambitionsmål i syfte att slippa ändra den 
övergripande policyn så fort ett detaljmål för våra inköp ändrar sig. I 
livsmedelspolicyn regleras målen för inköp av ekologiska produkter etc.
Policyn har granskats av en extern aktör vid namn Colligio i syfte att strama 
upp innehållets ordval m.m.

Sektorns/avdelningens bedömning
Fullmäktige föreslås anta upphandlingspolicyn som ett övergripande 
ramverk för Leksands kommuns upphandlingsverksamhet.

Förslag till beslut
Anta upphandlingspolicyn för Leksands kommun.

Ange vilket beslutsunderlag som ska skickas med till politiken
Tjänsteutlåtande, daterat 2018-12-28
Förslag till upphandlingspolicy 

Slutligt beslut expedieras (skickas) till
Ekonomichef
Inköpschef
Kommundirektör
Näringslivschef
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Inköps- och upphandlingspolicy  

Antagen av kommunfullmäktige den xx månad år. 

Syfte
Genom att följa Leksands kommuns inköps- och upphandlingspolicy kan alla kommunens anställda 
vara med och bidra till att nå såväl kommunens som de nationella inköpsstrategiska målen. 
Kommunens verksamheter kan tillsammans med det lokala näringslivet och genom 
upphandlingspolicyn även bidra till skapandet av det ”Hållbara Leksand”!

Inledning 

Leksands kommuns inköps- och upphandlingspolicy: 

 gäller för alla inköp av produkter, tjänster och entreprenader oavsett värde 
 omfattar alla kommunens verksamhetsområden och ska i tillämpliga delar också omfatta bolag, 

stiftelser och föreningar där kommunen har dominerande inflytande och som omfattas av 
upphandlingslagstiftning

 ska främja det lokala näringslivet där så är möjligt 

All upphandling, avrop samt inköp i Leksands kommun ska ske i enlighet med lagen (SFS 2016:1145) 
om offentlig upphandling (LOU), samt övrig för området relevant lagstiftning. 

För upphandlingsverksamheten i Leksands kommun gäller även Riktlinjer upphandling (Dnr: 
2018/943) samt Riktlinjer direktupphandling (Dnr: 2018/944).
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Mål
Leksands kommuns inköp ska präglas av effektivitet, kompetens och samverkan där hållbar utveckling 
är målet. All inköpsverksamhet ska bygga på objektivitet, affärsmässighet, ansvarstagande samt 
mångfald och konkurrens. 

Anvisningar: 

Med effektivitet menas 

 att lägga fokus på de upphandlingar som ger störst mervärde för kommunen
 att se till livscykelkostnaden vid valet av det ekonomiskt mest fördelaktiga inköpet
 att arbeta med ett stort fokus på de tidiga skedena i upphandlingsprocessen såsom behovsanalys 

och kontakter med leverantörsmarknaden för att kunna ta fram relevanta krav   
 att alla berörda i en upphandling engagerar sig i processen och sätter av tid för att kunna skapa de 

bästa förutsättningarna 

Med kompetens menas  

 att vara väl insatt i kommunens verksamheter och behov
 att ha god kunskap om aktuella branscher
 att kunna tillämpa lagar och regler kring offentlig upphandling 
 att våga testa nya arbetssätt och metoder
 att använda leverantörsmarknaden som informationskälla inför upphandling
 att veta när man ska nyttja andras kompetens och erfarenhet
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Med samverkan menas  

 att i de fall det är resurs-/kostnadsmässigt mer effektivt, samarbeta med andra kommuner eller 
inköpscentraler i gemensamma upphandlingar

 att dra nytta av lokala och regionala nätverk
 att dra nytta av samverkan mellan interna verksamheter och kommunens bolag i så stor 

utsträckning som möjligt 

Med objektivitet menas  

 att ingen leverantör får särbehandlas
 att anbud och anbudsgivare ska behandlas sakligt och opartiskt 

Med affärsmässighet menas  

 att avsikten med en anbudsförfrågan är att den ska leda till en affärsuppgörelse
 att upphandlingar ska resultera i rätt kvalitet till rätt pris 
 att betrakta varje inköp som en ren affärstransaktion utan hänsyn till ovidkommande faktorer
 att uppmuntra till en god dialog med leverantörer före, under och efter upphandlingar
 att tillvarata de konkurrensmöjligheter som finns
 att prioritera uppföljning och analys av avtal och leverantörer  

Med ansvarstagande menas 

 att de varor som upphandlas är producerade på ett sätt som respekterar mänskliga rättigheter
 att i upphandlingar av varor/tjänster visa social hänsyn när det är möjligt och lämpligt genom att 

exempelvis ställa krav på arbetsrättsliga villkor
 att i upphandlingar av varor/tjänster ta ansvar för miljön genom att exempelvis ställa relevanta 

miljökrav särskilt inom produktgrupper med stor miljöpåverkan
 att i upphandlingar verka för att minska miljöbelastande utsläpp
 att vid kravställning på ett icke-diskriminerande sätt ta hänsyn till den höga nivå av djurskydd 

som den svenska lagstiftningen kräver

Med mångfald och konkurrens menas

 att konkurrens etableras där detta är möjligt 
 att konkurrensen stärks genom en mångfald av leverantörer (exempelvis olika typer av 

leverantörer; små och stora-, nystartade-, idéburna- och sociala företag) och varor och tjänster  
 att göra det enkelt att lämna anbud
 att underlätta för lokala och nystartade företag samt idéburna organisationer genom att inte ställa 

onödigt höga krav i upphandlingar
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Etik 
Företrädare för Leksands kommun ska uppträda på ett affärsetiskt korrekt sätt. Kommunen ska av 
anbudsgivare uppfattas som en professionell samarbetspart. Anställda på Leksands kommun eller 
anlitade konsulter ska inte handlägga upphandlingar eller andra ärenden då en jävssituation riskerar att 
uppstå. Genom att efterleva upphandlingslagstiftningen motverkas korruption. 

Med affärsetik menas 

 att allt agerande kring kommunens upphandlingar ska följa relevanta lagar och regler
 att vårt förhållande till leverantörer ska vara professionellt och opartiskt
 att samtliga anbudsgivare ges samma möjligheter och förutsättningar under hela 

upphandlingsprocessen
 att ovidkommande hänsyn inte i något fall bestämmer val av leverantör 
 att vara väl medveten om samt agera utifrån Leksands kommuns riktlinjer om mutor och 

bestickning
 att avstå från att handlägga en upphandling eller annat upphandlingsärende där en jävssituation 

riskerar uppstå 
 att mutor alltid ska avvisas (se kommunens policy gällande mutor och bestickning)

Exempel på jävssituationer

 om intressekonflikter mellan personliga affärer och kommunens affärer förekommer
 om du eller någon närstående har personliga intressen i inköpet eller upphandlingen
 om du har en vän eller ovän som lägger anbud i en upphandling som du medverkar i
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