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 Kommunstyrelsens ledamöter 

Ersättare för kännedom 

 

Kommunstyrelsen 

Kommunhuset Plenisalen Onsdagen  den 16 juni 2021 kl. 13.00  

Information 
Av smittskyddsskäl ser vi gärna att såväl ledamöter som ersättare deltar vid 
sammanträdet på distans.  
På förmiddagen den 16 juni 2021, med start kl. 09.00, är det 
informationsmöte med temat Vision 2030 – Leksands kommun.  
Länk och närmare anvisningar för anslutning skickas separat per e-post. 

Ärenden med förslag till beslut 

1 Val av justerare     

2 Kommundirektören informerar     

3 Utskottsordförandena informerar     

4 Coronaviruset och Leksands kommun 2020/324    

5 Aprilprognos 2021 
Förslag till beslut 
 
Kommunstyrelsens förslag till beslut i kommunfullmäktige 
1. Lägga informationen till handlingarna. 
 
 
 
 
 
 

2021/728    
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6 Medfinansiering Leader Dalarnas utvecklingsområde 
Förslag till beslut 
 
Kommunstyrelsens beslut  
1. Förlänga medfinansieringen för två års förlängningsperiod av 
Dalälvarnas utvecklingsområde vilket innebär en medfinansiering 
med årligen 362 050 kronor under åren 2023 och 2024 på 
sammanlagt 724 100 kronor. 
2. Som villkor för medfinansiering ska följande krav uppfyllas: 

 Regelbunden och tydliggjord kontakt mellan styrelsen 
för DUO och Leksands kommun ska finnas. 

 Rutiner ska finnas där berörd kommun är 
remissinstans innan medel beviljas till ett projekt. 

 Kvartalsrapporter ska tillställas medfinansiärerna där 
det framgår vilka projekt som sökt, beviljats och på 
vilka grunder medel beviljats. 

3. Medfinansieringen med 362 050 kronor per år ska arbetas in i  
    kommande budgetarbete för 2023 och 2024. 

2021/298    

7 Ansökan om ekonomiskt bidrag för 2021 - Munthes 
Hildasholm Leksand 
Förslag till beslut 

Kommunstyrelsens beslut  
1. Avslå ansökan om ekonomiskt bidrag till stiftelsen Munthes  
    Hildasholm.  

2021/350    

8 Kommunalt ansvar för returpapper 
Förslag till beslut 

Kommunstyrelsens beslut  
1.  Instruera Leksand Vatten AB att ge Dala Vatten och Avfall  
     AB i uppdrag att ta fram ett fungerande insamlings- och  
     återvinningssystem för returpapper. 
2.   Instruera Leksand Vatten AB att ge Dala Vatten och Avfall 
     AB i uppdrag att räkna på ny avfallstaxa. 

2021/496    

9 Belysning/gatlampor i Leksands kommun - 
upphandling av drift och underhåll 
Förslag till beslut 

Kommunstyrelsens beslut  
1. Ge förvaltningen i uppdrag att arbeta fram ett avtal för 

belysning/gatlampor i Leksands kommun att gälla från den 1 
januari 2022 och återkomma med förslaget för beslut.  

2. I kommande budgetarbete ta höjd för kostnad för 
vägbelysning på ca 4,6 miljoner kronor per år från år 2022. 

2021/520    
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10 Avtal operatörs-id drönare 
Förslag till beslut 

Kommunstyrelsens beslut  
1. Ingå avtal om operatörs-ID för Leksands kommuns räkning 

genom behörig firmatecknare. 
2. Ge förvaltningen i uppdrag att skapa en organisation kring 

användandet av drönare inom förvaltningen i Leksands 
kommun som ska hantera operatörsfrågan gentemot 
Transportstyrelsen. 

2021/755    

11 Återrapport - Utvecklingsgrupp för Djurabygden 
Förslag till beslut 

Kommunstyrelsens förslag till beslut i kommunfullmäktige 
1. Överföra ansvaret för det uppdrag som kommundirektören 

tilldelades av kommunfullmäktige den 8 april 2019 till 
näringslivsavdelningen för fortsatt hantering och dialog. 

2017/1515    

12 F.d. Djura skola - nytt användningsområde 
Förslag till beslut 

Kommunstyrelsens beslut  
1. Ge förvaltningen i uppdrag att närmare utreda alternativ 2 och  
    återkomma med nödvändiga förslag till beslut avseende bl.a.  
   finansiering samt fastighets- och planfrågor. 

2021/522    

13 Revidering av länsövergripande överenskommelse om 
samverkan missbruk beroende – Välfärdsrådet 
Förslag till beslut 

Kommunstyrelsens beslut  
1. Anta revideringen av länsövergripande överenskommelse om 

samverkan missbruk beroende. 

2021/405    

14 Revidering av länsövergripande överenskommelse HVB 
– Välfärdsrådet 
Förslag till beslut 

Kommunstyrelsens beslut  
1. Anta revideringen av länsövergripande överenskommelse 

HVB. 

2021/406    

15 Gallringsbeslut för inkomna pappershandlingar 
Elevhälsans medicinska insatser 
Förslag till beslut 

Kommunstyrelsens beslut  
1. Elevhälsans medicinska insatsers inkomna och upprättade 

pappershandlingar kan gallras omgående efter inskanning. 

2021/754    
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16 Avsägelse och fyllnadsval – utbildningsutskottet 
Förslag till beslut 

Kommunstyrelsens beslut  
1. Bevilja avsägelse från Lennart Ljung (S). 
2. Socialdemokraterna får återkomma med förslag på ny ledamot 

till nästa sammanträde. 

2018/1555    

17 Representant i Nya Granbergsvägarnas 
samfällighetsförening samt revisor 
Förslag till beslut 

Kommunstyrelsens beslut  
1. Utse fritidschef Torkel Holst till kommunens representant i 

Nya Granbergsvägarnas samfällighetsförening. 

2018/1486    

18 Anmälan av fattade delegeringsbeslut 2021 
Förslag till beslut 

Kommunstyrelsens beslut  
1. Godkänna redovisning av de delegationsbeslut som förtecknas 

i protokoll och listor per den 16 juni 2021. 

2021/23    

19 Kommunstyrelsens ordförande informerar 
 

    

 

Ulrika Liljeberg (C) 

Ordförande  
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Verksamhetsstöd 
Ann-Charlotte Zackrisson 

 
 

 
 

 
  

 

Prognos april 

Beskrivning av ärendet 
Förvaltningen har sammanställt en prognos per den 30/4. Prognosen är att 
förvaltningen gör ett överskott på 5 mkr jämfört med ändringsbudgeten på 
0,8 mkr. 
Jämfört med prognosen i februari är det en förbättring med ca 11,5 mkr.  
Sektorernas prognoser har förbättrats under våren. Samhällsutveckling och 
sociala sektorn prognostiserar fortsatt underskott men detta motsvarar under 
1 % av respektive sektors budget så avvikelsen är låg.  
Prognosen är fortsatt osäker då pandemin påverkar flera verksamheter. 
Ersättningen för sjuklönekostnader förlängs till september och hittills har 
kommunen fått ersättning med 3 mkr då sjukskrivningarna under våren 
fortsatt varit höga. Det råder fortsatt viss oklarhet i vilken utsträckning 
kommunen kommer kunna ta del av det prestationsbaserade bidraget till 
äldreomsorgen som beslutades i april i samband med ändringsbudgeten. 
Äldreomsorgssatsningen är medräknad, men inte det prestationsbaserade 
bidraget eller äldreomsorgslyftet som inte har någon budgeteffekt.  
Under våren beslutades om nya livslängdsantagande för pensioner vilket gör 
att pensionskostnaderna beräknas öka med ca 5 %. Kommunen har även fått 
betala retroaktiva premier för en pensionslösning som inte varit budgeterad 
vilket gör att prognosen för pensionerna ökar.  
Senaste skatteunderlagsprognosen indikerar en ökning av skatteintäkterna 
med 2,4 mkr.  
Investeringarna följer i stort plan med undantag för ombyggnation av köket i 
Edshult och infrastruktur Lummerhöjden som skjuts till 2022. Prognosen för 
investeringar är 170 mkr på helåret och utfallet per april är 42 mkr.  
 

Avdelningens bedömning 
Avdelningen bedömer att prognosen fortsatt är osäker på grund av 
pandemin. Personalkostnaderna följer budget på totalen och sektorernas 
prognosticerade budgetavvikelse är mycket låg.  
Investeringstakten under inledningen av året är relativt hög och äldreboendet 
i Tibble och Nya sporthallen går i stort enligt plan vilket innebär att 
merparten av investeringsbudgeten troligen kommer utnyttjas under året.  
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Leksands kommun 

Datum 
2021-05-30 
 

Referens 
 

Sida 
2(2) 

 

Förslag till beslut  
1. Lägga informationen till handlingarna. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteutlåtande daterat 2021-05-30 
Presentation daterad 2021-06-02 

Slutligt beslut expedieras (skickas) till 
Ekonomiavdelningen 
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Prognos april 2021
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Prognos– 2021-04-30

• 2021 års prognostiserade resultat för kommunen är + 5,0 mkr mot 
budgeterat resultat +0,8

• Resultatet motsvarar ett överskott på 0,6 % av skatter och generella 
statliga bidrag, mot budgeterat 0,1 %. 

• Verksamheternas (driften) utfall och prognos har totalt sett låg avvikelse 
mot budget – totalt 0,1 mkr

• Verksamheten är fortsatt påverkad av pandemin då personalkostnaderna 
är lägre än budgeterat genom att man inte tar in vikarier och vissa 
verksamheter går på sparlåga. 

• 34% av budgeten för lönekostnader är förbrukad vilket är exakt samma 
andel som motsvarade period förra året jämfört med utfall. 

• De ca 2,3 mkr som erhållits som kompensation för sjuklönekostnader har 
fördelats ut i verksamheterna och sänkt nettokostnaderna. För perioden 
har 3 mkr erhållits men 0,7 mkr avseende april är bokförda i maj.

• De största osäkerheterna framöver bedöms vara skatteunderlaget och 
pensionskostnaderna. 

Sammanfattning
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Leksands kommun – Budget, prognos & avvikelse 2020

Prognos– 2021-04-30
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Leksands kommun – Avvikelser mot budget 2020

Prognos– 2021-04-30
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Politik och förvaltningsledning  – Budget, prognos & avvikelse 
2021
• Prognosen på helår är + 0,5 mkr
• Förvaltningsuppdragen som ligger hos LBAB prognostiserar ett överskott på 

totalt 3,5 mkr
• Överskottet på fastighetsidan (+1,8 mkr) beror bland annat på hyresintäkter 

för exploateringsfastigheter, reavinst vid försäljning av arbetsmaskin, lägre 
personalkostnader och lägre taxebundna kostnader och kostnader för 
uppvärmning. 

• Inom Gata/Park prognostiseras ett överskott ca 1,7 mkr på grund av 
reavinst och försenat utbyte av arbetsmaskiner samt lägre fordonskostnader 
generellt. 

• Sektorn hade samtidigt orealiserade besparingar i budgeten samt ökade 
kostnader för lokaler – bland annat Lustholen som för närvarade inte hyrs 
ut i den omfattning som vi hade räknat med på grund av att antalet 
nyanlända fortsatt är betydligt färre än planerat. 

Prognos– 2021-04-30
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Verksamhetsstöd – Budget, prognos & avvikelse 2021

• Sektorn prognostiserar ett överskott på 2,6 mkr vilket kan bli högre om 
pandemin fortsätter i höst. 

• Största överskottet avser kost och lokalvård där man inte tar in vikarier vid 
frånvaro, men även livsmedelskostnaderna ligger ca 0,8 mkr under budget 

• Även under våren har utvecklingsarbete skjutits upp och tillsättning av 
vakanser har dragit ut på tiden. 

• Konsultkostnaderna ligger över budget, delvis för att täcka upp för 
vakanser. 

• Även kostnader för licenser och systemutveckling ökar. 
• Fordonskostnaderna lägre än budget på grund av leveransförseningar av 

nya bilar men även lägre bränslekostnader. Samtidigt har både försäkrings- 
och reparationskostnaderna ökat mer än budgeterat. 

Prognos– 2021-04-30
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Utbildningssektorn – Budget, prognos & avvikelse 2021

• Sektorns prognos är att budgeten håller
• Förskolan prognostiserar ett överskott på 0,6 mkr främst beroende på lägre 

interkommunala kostnader. 
• Skolmiljarden täcker upp delar av de åtgärder man behöver genomföra 

inom grundskolan och minskar därmed tidigare prognostiserat underskott. 
Även bidrag för läxhjälp på 0,6 mkr och finansiering till fältassistenterna 
har förbättrat prognosen sedan februari. 

• Grundskolan ser fortsatt utmaningar med ett ökat antal elever i behov av 
särskilt stöd men även ökade personalkostnader inom grundsärskolan. 

• Gymnasieskolan håller budget trots att de interkommunala kostnaderna 
förväntas bli högre än budgeterat. Lägre personalkostnader, lägre kostnader 
för elevdatorer och inställd projektresa påverkar också budgeten i positiv 
riktning. 

• Vuxenutbildningen prognostiserar ett överskott på 0,6 mkr bland annat på 
grund av reglering av lokalkostnader och att Rättvik justerat budgeten för 
verksamheten.  

Prognos– 2021-04-30
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Sociala sektorn – Budget, prognos & avvikelse 2021

• Prognosen för sektorn är -2,6 mkr, men prognosen är osäker. 
• Det är osäkert hur den förlängda ersättningen för sjuklönekostnader kan 

komma att påverka utfallet. Sektorn ligger över budget för perioden trots att 
ca 2 mkr erhållits i ersättning för ökade sjuklönekostnader då sjukfrånvaron 
varit relativt hög under de första fyra månaderna. 

• Det finns även en osäkerhet kring tillkommande placeringar vilket direkt får 
stor budgetpåverkan. 

• Placeringarna ligger över budget men äldreomsorgen är det ansvar som 
prognostiserar det största underskottet.

• Efterfrågan på hemtjänst är lägre än prognosisterat och därmed är de 
interna intäkterna från myndighet lägre vilket gör att överskottet istället 
hamnar på myndighet.

Prognos– 2021-04-30
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Samhällsutveckling – Budget, prognos & avvikelse 2021

• Sektorn prognostiserar ett resultat på -0,4 mkr
• Fortsatt högt tryck på bygglov vilket delvis räddar upp hela sektorns 

resultat. 
• Leksandshallen gör ett stort underskott genom tappade intäkter vilket även 

gäller på fritidssidan
• De som haft träningskort på Leksandshallen har kunnat frysa korten så 

intäkterna förväntas inte öka i någon större utsträckning när verksamheten 
åter öppnar.  

Prognos– 2021-04-30
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Finans – Budget, prognos & avvikelse 2021

• Prognosen för skatteintäkter har skrivits upp med ca 2,4 mkr sedan 
februari, men är fortfarande mycket osäker. 

• Antagande om livslängd har höjts för pensionsberäkningar (RIPS-räntan). 
Detta innebär att pensionskostnaderna beräknas öka med ca 5%. 
Kommunen har inte beställt en extra prognos utan får beräkningen per 
augusti. 

• Avstämning mellan Skandia och Folksam där vi i samband med byte av 
förvaltare under ett par år betalat för lite har inneburit obudgeterade 
engångskostnader på ca 2 mkr. 

• Lånebehovet och därmed räntekostnaderna är lägre än beräknat samtidigt 
som utdelningen från Dala Energi är högre än budgeterat vilket innebär ett 
positiv finansnetto. 

• Skolmiljarden och äldreomsorgssatsningen finns med under finansen som 
generella statsbidrag men särredovisas.

Prognos– 2021-04-30
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Investeringar – Budget, prognos & avvikelse 2021

Prognos – 2021-04-30

Fortsatt vissa osäkerheter i anslagsutnyttjande under innevarande år, 
men totalt ligger vi i fas med ca 42 mkr upparbetat (jmf med 15 mkr 
samma period 2020). De stora projekten som Tibble och Sporthallen 
håller planen. 

Prognosen kring de enskilda projekten är aningen optimistisk och det 
sammantagna utfallet blir troligen något lägre än prognosen som per 
april ligger på 172 mkr

• Käringeberget 3 etapp 1 är försenat och samordnas med DVAAB

• Ombyggnationen av köket i Edshult kommer troligen starta först 
2022

.
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 
1(3) 

Sammanträdesdatum 
2021-05-17 

 
  

Allmänna utskottet   

 
 Utdrag bestyrks 
  

§ 55 Dnr 2021/298 

Medfinansiering Leader Dalarnas utvecklingsområde 

Beskrivning av ärendet 
Leksands kommun har tillsammans med nio andra kommuner i Dalarna 
under programperioden 2014–2020 varit medfinansiär i det gemensamma 
Dalarnas Utvecklingsområde (DUO). Privat, ideell och offentlig sektor har 
gemensamt tagit fram en lokal utvecklingsstrategi där man kommit överens 
om vilka insatser som ska prioriteras för att utveckla utifrån lokala 
förutsättningar. Medfinansieringen har varit en förutsättning för att kunna ta 
del av EU:s struktur- och investeringsfonder. Medfinansieringen faller ut 
budgetmässigt 2016-2022 då programperioden i praktiken startades först 
2016. 
EU har förlängt nuvarande programperiod med två år och Dalarnas 
kommuner har därmed möjlighet att delta i förlängningen. Förutsättningar 
för detta är att det sker en kommunal medfinansiering som för perioden 
kommer att medföra utbetalningar under 2023 och 2024. 
Den kommunala medfinansieringen utgör 33% av de totala möjliga 
projektmedlen att fördela. Enligt sedan tidigare fastställd fördelningsmodell 
ska Leksands kommun bidra med 724 100 kronor under den tvååriga 
förlängningen. Detta innebär 362 050 kronor per år. 

Sektorns/avdelningens bedömning 
Möjligheten att skapa tillväxt, utveckling och förnyelse genom samordnade 
insatser är bra. För att realisera enskilda projekt är finansieringen direkt 
avgörande om de ska bli verklighet eller inte. Genom DUO har sammantaget 
betydande belopp tillskapats för att finansiera olika projekt fördelade i de tio 
kommunerna. 
Näringslivsavdelningen upplever att DUO varit en verksamhet som varit 
svår att få insyn i. Det har inte varit självklart att slussa initiativ och 
idéskapare till DUO eftersom kriterierna för att få ett projekt varit otydliga 
och svåra att tolka.  
Bristen på insyn och återrapportering har sänkt tilltron till att beviljade 
projekt har skapat värden som gynnar helheten i samhällsutvecklingen både 
lokalt och regionalt. 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 
2(3) 

Sammanträdesdatum 
2021-05-17 

 
  

Allmänna utskottet   

 
 Utdrag bestyrks 
  

De kommuner som haft förmånen att ha en av dem utsedd tjänsteperson i 
styrelsen upplever vi har haft betydligt större möjligheter till inflytande och 
påverkan på vilka projekt som beviljats stöd och på vilka grunder.  
Brist på insyn och representation i beslutande organ riskerar också att 
möjligheter till samordning och samverkan uteblir på kommunal nivå. Vid 
en fortsättning av medfinansiering av DUO är det en självklarhet att det 
säkerställs att alla kommuner ska vara representerade och ha full insyn i 
verksamheten.  
Klara förbättringar har skett sedan tidigare verksamhetsperioder i fråga om 
tydligare krav på projektens fortlevnad och framför allt i att stötta projekten 
med administrativt stöd.  
Även om det finns brister i dialogen mellan kommunen och DUO är 
näringslivsavdelningens bedömning att finns det god förutsättningar för att 
möjliggöra projekt som gynnar samhällsutvecklingen.  
Med tydligare krav på delaktighet, transparens, förankring och bättre 
kommunikation/återrapportering föreslås en fortsatt medfinansiering. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteutlåtande från näringslivschef Per Strid, daterat 2021-04-22 
Skrivelse från Dalälvarnas Utvecklingsområde om förlängning och 
erbjudande om nya ekonomiska möjligheter, daterat 2021-03-10 

Allmänna utskottets förslag för beslut i kommunstyrelsen 
1. Förlänga medfinansieringen för två års förlängningsperiod av 

Dalälvarnas utvecklingsområde vilket innebär en medfinansiering med 
årligen 362 050 kronor under åren 2023 och 2024 på sammanlagt 
724 100 kronor. 

2. Som villkor för medfinansiering ska följande krav uppfyllas: 

 Regelbunden och tydliggjord kontakt mellan styrelsen för DUO 
och Leksands kommun ska finnas. 

 Rutiner ska finnas där berörd kommun är remissinstans innan 
medel beviljas till ett projekt. 

 Kvartalsrapporter ska tillställas medfinansiärerna där det framgår 
vilka projekt som sökt, beviljats och på vilka grunder medel 
beviljats. 

3. Medfinansieringen med 362 050 kronor per år ska arbetas in i kommande 
budgetarbete för 2023 och 2024. 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 
3(3) 

Sammanträdesdatum 
2021-05-17 

 
  

Allmänna utskottet   

 
 Utdrag bestyrks 
  

Beslutet skickas till 
Kommunstyrelsen
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 
1(2) 

Sammanträdesdatum 
2021-05-17 

 
  

Allmänna utskottet   

 
 Utdrag bestyrks 
  

§ 56 Dnr 2021/350 

Ansökan om ekonomiskt bidrag för 2021 - Munthes 
Hildasholm Leksand 

Beskrivning av ärendet 
Hildasholms stiftelse ansöker för år 2021 om 125 000 kr i bidrag till skötsel 
och underhåll av park och trädgårdar. 
Munthes Hildasholm har under senare år fått 500 000 kronor i bidrag från 
Leksands kommun; 125 000 per år i bidrag utbetalt för åren 2016, 2017, 
2018 och 2019.  

Sektorns/avdelningens bedömning 
Ekonomiskt bidrag till skötsel av Hildasholms park och trädgårdar kan inte 
motiveras inom de ramar sektorn för samhällsutveckling beviljar bidrag. 

Underhåll är inte ändamålsenligt kriterium för varken bidrag för nyskapande 
kultur (via Kulturavdelningen) eller för evenemangsutveckling via 
Evenemangsrådet). 

Ett särskilt och riktat bidrag till enskild aktör inom besöksnäringen kan 
sektorn heller inte motivera utifrån att Munthes Hildasholm inte betraktas 
som viktigare än något annat besöksmål i Leksands kommun. 

Munthes Hildasholm hittar istället ekonomiska bidrag att söka hos 
Länsstyrelsen, Visit Dalarna AB och Kulturrådet, vilka har ändamålsenliga 
stöd och bidrag relevanta för verksamhetens behov, rörelse och målsättning. 

Sektorns näringslivsavdelning erbjuder stöd och rådgivning för utveckling av 
verksamheter med funktionen Företagslots. 
 
Alternativ till ekonomiskt stöd är att Munthes Hildasholm erbjuds 
Företagslots tillsammans med näringslivsutvecklare och därigenom stöttar 
stiftelsen och verksamhetens målsättning. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteutlåtande daterat 2021-05-07  
Ansökan om ekonomiskt bistånd från Munthes Hildasholm 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 
2(2) 

Sammanträdesdatum 
2021-05-17 

 
  

Allmänna utskottet   

 
 Utdrag bestyrks 
  

Beslut KS 2017-01-30 § 14 Ansökan om utökat stöd till Munthes 
Hildasholm i Leksand 

Allmänna utskottets förslag för beslut i kommunstyrelsen 
1. Avslå ansökan om ekonomiskt bidrag till stiftelsen Munthes Hildasholm. 

Beslutet skickas till 
Kommunstyrelsen

26



27



28



29



 

TJÄNSTEUTLÅTANDE 
Sida 
1(2) 

Datum 
2021-05-07 

Referens 
Dnr 2021/496    

Kommunstyrelsen 
Lotta Arnesson, 80198 
lotta.arnesson@leksand.se 

 
 

 
 

 
  

 

Kommunalt ansvar för returpapper  

Beskrivning av ärendet 
Regeringen har beslutat att ansvaret för insamling och behandling av 
returpapper ska övergå till kommunerna från 1 januari 2022.  
 
Beslutet innebär att kommunen behöver ha ett fungerande insamlings- och 
återvinningssystem för returpapper på plats senast 1 januari 2022. 
 
Beslutet innebär också att taxan för avfall kommer att öka. Hur stor 
taxehöjningen blir beror bland annat på kommunens läge, storlek och 
avstånd till pappersbruk.  En grov uppskattning är att det handlar om en 
taxehöjning på ca 250 kronor per år och hushåll i Leksands kommun.  
 
Dala Vatten och Avfall AB har ställt frågan till sina ägarkommuner om de 
ska ansvara för framtagande och planering av insamlingssystem inklusive 
uträkning av ny avfallstaxa.  

Sektorns/avdelningens bedömning 
Förvaltningens bedömning är att Dala Vatten och Avfall AB är experter på 
området och därför är bäst lämpade att ansvara för utredning och planering 
gällande returpapper. 

Finansiering 
Kostnaden för planering/uppstart av nytt insamlingssystem kommer att 
finansieras via driften och överföras från Dala Vatten och Avfall AB till 
Leksand Vatten AB. 
 
Driftkostnaden för det nya insamlingssystemet kommer att finansieras 
genom ökad avfallstaxa. Grovt uppskattat handlar det om ca 250 kronor per 
år och hushåll.  

Förslag till beslut 
1. Instruera Leksand Vatten AB att ge Dala Vatten och Avfall AB i uppdrag 
att ta fram ett fungerande insamlings- och återvinningssystem för 
returpapper. 
2. Instruera Leksand Vatten AB att ge Dala Vatten och Avfall AB i uppdrag 
att räkna på ny avfallstaxa. 

30



Leksands kommun 

Datum 
2021-05-07 
 

Referens 
Dnr 2021/496 

Sida 
2(2) 

Ange vilket beslutsunderlag som ska skickas med till politiken 
Tjänsteutlåtande, daterat 2021-05-07 
Protokollsutdrag Dala Vatten och Avfall AB, daterat 2021-04-07 
PM Returpapper, daterat 2021-02-24 

Slutligt beslut skickas till 
Kommundirektör Caroline Smitmanis-Smids 
Dala Vatten och Avfall AB 
Leksand Vatten AB 
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1. Inledning 
Regeringen beslutade den 22 december 2020 att upphäva producentansvaret för 
returpapper. Den 1 januari 2022 tar kommunerna över ansvaret för insamling och 
återvinning av returpapper. I denna PM lämnar Avfall Sverige generell vägledning till 
reglerna om kommunalt ansvar för returpapper, reglering i avfallsföreskrifter, 
insamling av returpapper, återvinning av insamlat returpapper, försäljning, 
upphandling och avtal, markfrågor och informationsskyldighet för kommunen.  
 

2. Regelverket  
2.1 Returpapper ett kommunalt ansvar 
Förordningen (2018:1463) om producentansvar för returpapper upphör att gälla vid 
utgången av år 2021 då ansvaret för returpapper övergår till kommunen1.  

Returpapper definieras som ”kommunalt avfall som utgörs av tidningar eller 
tidningspapper”. Tidningar definieras som tidningar, tidskrifter, direktreklam, 
kataloger och liknande produkter av avfall2.  

Detta innebär att returpapper från hushåll utgör kommunalt avfall, men även 
returpapper som till sin art och sammansättning liknar avfall från hushåll.3 Till 
exempel bör därför returpapper från kontor, butiker och andra verksamheter anses 
utgöra kommunalt avfall. Insamling av sådant returpapper sker i dagsläget genom 
annan infrastruktur än insamling av returpapper från hushåll (till exempel hämtning 
inne på kontor). Sådan hämtning skulle kräva en helt annan logistik än den som 
kommunen normalt tillhandahåller. Kravet på kommunen är att tillhandahålla ett 
system med lättillgängliga insamlingsplatser4 (se vidare nedan) och kravet i sig kan 
inte anses innebära ett krav på att tillhandahålla service med hämtning från 
kontorsutrymmen.  

Returpapper som uppstår som en följd av tillverkning av papper utgör däremot inte 
kommunalt avfall och faller därmed utanför kommunalt ansvar. Kontorspapper och 
pocketböcker utgör inte returpapper, men det står kommunen fritt att 
rekommendera eller föreskriva om att det ska läggas i returpappersbehållaren, och 
även fritt att avtala om det med de verksamheter som lämnar returpapper. 

I förarbetena till regleringen av kommunalt avfall i miljöbalken anger regeringen att 
ändringen av begreppet hushållsavfall till begreppet kommunalt avfall i sig inte är 

 

1 Förordningen (SFS 2020:1304) om upphävande av förordningen (2018:1463) om producentansvar för 
returpapper, samt förordning (SFS 2020:1302) om ändring i avfallsförordningen (2020:614). 
2 J fr 1 kap. 10 § avfallsförordningen (2020:614) i lydelse per den 1 januari 2022.  

3  Se definitionen av kommunalt avfall i 15 kap 3 § miljöbalken. 
4 J fr 3 kap. 2 § avfallsförordningen (2020:614) i lydelse per den 1 januari 2022.  
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avsedd att förändra ansvaret för avfallshanteringen5. Det är oklart vad uttalandet har 
för vikt i jämförelse med bestämmelsens ordalydelse som hänvisar till avfallets art 
och sammansättning, istället för tillkomst och nedskräpningseffekt. Vad som 
kommer att omfattas av begreppet, och av kommunens ansvar, kan slutgiltigt behöva 
avgöras i praxis.  

 

2.2 Krav avseende lättillgängliga insamlingsplatser 
Kommunen ska tillhandahålla ett system med lättillgängliga insamlingsplatser för 
att samla in utsorterat returpapper. I promemorian med förslag till kommunalt 
ansvar för returpapper6 anger regeringen följande angående kravet på 
lättillgänglighet: 
”Vad som är lättillgängligt bör bland annat bedömas utifrån förhållandena i den 
aktuella kommunen eller kommundelen. I områden där tidningskonsumtionen är 
större uppstår ett behov av en högre servicegrad medan det omvända förhållandet 
råder i områden med lägre konsumtion. I bedömningen bör även vägas in behovet 
av att samla in annat returpapper än avfall som utgörs av tidningar och 
tidskrifter.”  

 

2.3 Krav avseende utsortering av returpapper 
Den som innehar returpapper ska sortera ut det från annat avfall och lämna 
returpappret till det system för insamling av utsorterat returpapper som kommunen 
tillhandahåller.7 
 
2.4 Krav avseende materialåtervinning av returpapper 
Kommunen ska se till att det returpapper som har samlats in hanteras så att det blir 
lätt att materialåtervinna returpappret8. I den ovan nämnda promemorian anges att 
kommunen ska se till att det returpapper som har samlats in hanteras så att 
materialåtervinning främjas. 
 
2.5 Materialåtervinningsmål 
Målet är att minst 90 viktprocent av det returpapper som produceras ska 
materialåtervinnas9. Naturvårdsverket ska varje år följa upp målet och offentliggöra 
resultatet av denna uppföljning. Naturvårdsverket får meddela föreskrifter om vilka 

 
5 J fr prop. 2019/20:156 Genomförande av direktiv på avfallsområdet s. 39.  

6 M2020/01079/Ke, 1 juli 2020 

7 J fr 3 kap. 3 § avfallsförordningen (2020:614) i lydelse per den 1 januari 2022.  
8 J fr 4 kap. 7 a § avfallsförordningen (2020:614) i lydelse per den 1 januari 2022.  
9 J fr 4 kap. 7 b § avfallsförordningen (2020:614) i lydelse per den 1 januari 2022. 
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uppgifter som kommunerna ska lämna till myndigheten för uppföljningen av målet 
och om hur dessa uppgifter ska lämnas.  

 
2.6 Angående förpackningsavfall och matavfall 
Kraven på tillstånd för att driva ett insamlingssystem för förpackningsavfall från 
hushåll har skjutits fram till utgången av år 2022 liksom kravet på insamling av 
förpackningsavfall från bostadsfastighet och insamling av skrymmande 
sällanförpackningar. Kravet på kommunen att tillhandahålla system för separat 
insamling av matavfall från hushåll är framskjutet till utgången av år 2023 då det 
också blir ett krav i resten av EU.10 

 
3. Avfallsföreskrifter  
Returpapper utgör alltså ett kommunalt avfall som består av tidningar eller 
tidningspapper (se kapitel 2.2). Eftersom returpapper definieras som kommunalt 
avfall har kommunen full föreskriftsrätt avseende returpapper i enlighet med 
bemyndigandena i 15 kap. 38, 39 och 41 §§ miljöbalken (1998:808) och 9 kap. 1-2 
§§ avfallsförordningen (2020:614). I nämnda 9 kap. 2 § anges att kommunen får 
meddela ”ytterligare föreskrifter” om det avfall som kommunen ansvarar för enligt 
15 kap. 20 § miljöbalken.  
 
I Avfall Sveriges underlag för avfallsföreskrifter, Rapport 2017:1, finns följande 
exempelbestämmelser för utsortering: 
8 § Fastighetsinnehavare eller nyttjanderättshavare ska sortera ut avfallsslag i enlighet med bilaga 
1 och hålla det skilt från annat avfall. 

 
9 § Fastighetsinnehavare ska säkerställa möjligheter att sortera ut och hålla åtskilda de 
avfallsfraktioner som enligt dessa föreskrifter ska överlämnas till renhållaren för borttransport. 
 
Bestämmelser med motsvarande utformning i de lokala avfallsföreskrifterna träffar 
alltså även utsorteringen av returpapper. Om de lokala avfallsföreskrifterna har en 
separat sorteringsbilaga behöver den justeras till att innefatta utsortering av 
returpapper i ett system som kommunen eller den som kommunen anlitar 
tillhandahåller.  

 

 
  

 
10 Detta stycke, se övergångsbestämmelserna till SFS 2020:614. 
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Exempel: 
 
Typ av avfall som 
ska sorteras ut och 
hållas skiljt från 
annat avfall  

Krav på utsortering  Krav på emballering 
m.m. 

Instruktion för 
hämtning/lämning 

Returpapper kommunalt avfall som 
utgörs av tidningar eller 
tidningspapper. 
 
(tidningar: tidningar, 
tidskrifter, direktreklam, 
kataloger och liknande 
produkter av papper, 
tidningspapper: papper 
som tidningar trycks på) 
 

 

Lämnas löst i de behållare/ 
kärl som 
tillhandahålls/anvisas 

Ska lämnas i de insamlings-
system som tillhandahålls av 
kommunen eller den som 
kommunen anlitar för 
insamlingen. (Gäller fr o m  
22-01-01, SFS 2020:1302). 

 

Föreskrifterna kan innehålla fler och strängare krav på sortering av kommunalt avfall 
som uppstår i kommunen än vad som finns i nationella föreskrifter. 

Kommunerna får meddela föreskrifter om att annat avfall som kommunen ansvarar 
för och som är lämpligt att materialåtervinna med returpapper ska sorteras ut från 
annat avfall och lämnas till kommunens insamlingssystem för returpapper.  

 

4. Insamling av returpapper  
4.1 Mängder 

 
Mängden returpapper som samlas in sjunker stadigt då färre och färre läser 
papperstidningar. På 10 år har mängderna halverats från 386 00 ton 2010 till 189 
400 ton 201911. Pressretur har prognosticerat att returpapper från hushåll kommer 
att fortsätta sjunka, men även om mängden är sjunkande är det fortfarande ansenliga 
mängder som behöver samlas in. 
 
Hösten 2019 genomförde Avfall Sverige ett projekt med syfte att beräkna 
insamlingspotentialen för förpackningar och returpapper vid fullt utbyggd 
bostadsnära insamling12. Resultatet visar att cirka en tredjedel av returpappret 

 
11 Källa: Avfall Sverige, Svensk avfallshantering 2012 resp 2020. Uppgifterna kommer från FTI och har kompletterats med 
statistik från fastighetsnära insamling som inte inkluderas i FTI:s statistik (hanteras bland annat av TMR).  

12 PM Beräkning av potential för insamling av förpackningar och returpapper, 15 november 2019 framtagen av Miljö & 
avfallsbyrån. Finns för nedladdning på Avfall Sveriges medlemssidor:  
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samlades in via fastighetsnära system under 2018, 76 000 ton av totalt 236 000 ton 
insamlat. Den fastighetsnära insamlingen fördelar sig på 21 000 ton från villor och 
55 000 ton från flerbostadshus. Insamlingen från återvinningsstationerna var 
161 000 ton. Dessutom slängs 39 000 ton returpapper i restavfallet. Totalt uppkom 
således 275 000 ton returpapper 2018 som kan hänföras till hushåll. 

Resultat från plockanalyser visar att uppemot 60% av returpappret som slängs i 
restavfallet består av s.k. gratistidningar och reklamblad. Avfall Sverige saknar 
uppgifter om andelen reklamblad etc i returpapper som samlas in på 
återvinningsstationer.  

 
Avfall Sverige har tyvärr inga uppgifter på mängd returpapper från verksamheter. 
Det handlar bland annat om broschyrer, reklamblad, kataloger som verksamheter 
producerar och som inte hamnat hos hushåll.  
 
 
4.2 Insamlingssystem och val av lösningar 
Insamling av returpapper kan ske på olika sätt och kan variera för olika kundgrupper 
och boendelösningar samt mellan kommuner och inom kommunen. Graden av 
samordning med insamling av mat- och restavfall samt förpackningar kan också 
variera.  

• Kommuner som redan har system för fastighetsnära insamling av returpapper 
tillsammans med förpackningar samt mat- och restavfall från villor, behöver 
främst fundera på kostnaderna för hanteringen samt hur insamlingen ska 
lösas från flerbostadshus och verksamheter.  

• Kommuner som är aktör för insamling av returpapper och förpackningar från 
flerbostadshus på uppdrag av producentorganisation behöver ta ställning till 
hur övrig insamling ska hanteras.  

• De flesta kommuner har idag ingen hantering av returpapper och för dem 
handlar det om att ta ställning till insamlingssystem på både kort sikt och på 
längre sikt.  

Kommunen ska tillhandahålla ett system med lättillgängliga insamlingsplatser. Det 
är alltså inte krav på att kommunerna ska lösa insamlingen via bostadsnära 
insamling. 

I avsnitt 4.2.1- 4.2.7 görs en beskrivning av olika tänkbara system.  

 

4.2.1 Insamling på återvinningsstation 

Människor är vana att kunna lämna returpapper på återvinningsstationer (ÅVS). 
Kommunen behöver ta ställning till om man vill hantera insamlingen av returpapper 
via återvinningstationerna eller inte.  

På kort sikt: 
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Om kommunen har önskan att inrätta system för fastighetsnära insamling när det 
blivit klarhet i frågan om producentansvaret för förpackningar, kan det vara 
attraktivt att sköta insamlingen via ÅVS under en övergångsperiod. Då kan 
kommunen överväga att, med andra intresserade kommuner, anta det erbjudande 
som FTI gått ut med om att gemensamt köpa Pressretur, se Bilaga 1.   

På längre sikt:  

Kommuner som inte har planer på att lösa insamlingen av returpappret via 
huvudsakligen fastighetsnära system ser kanske att insamling via ÅVS är en lämplig 
lösning även på längre sikt. Detta kan eventuellt vara i kombination med ett antal 
lättillgängliga insamlingsplatser och/eller gemensamhetslösningar. 

Kommuner som redan idag har en utbyggd fastighetsnära insamling från såväl 
småhus som flerbostadshus behöver ta ställning till om det vill köpa in sig i ÅVS-
systemet. 

 

4.2.2 Insamling på återvinningscentral 

Under en övergångsperiod, innan kommunen fått sitt långsiktiga insamlingssystem 
på plats, skulle insamling via återvinningscentral (ÅVC) kunna anses uppfylla kraven 
på lättillgänglig insamling. Detta särskilt om kommunerna inte har för avsikt att 
sköta insamlingen via ÅVS. Ett skäl till denna övergångslösning är att kommunerna 
fått extremt kort tid på sig att bygga upp nya insamlingslösningar och det pågår 
utredning om ansvaret för insamling av förpackningar. Det finns stora vinster, såväl 
för miljö som ekonomi, med att få en samordnad fastighetsnära avfallshantering för 
de fraktioner som uppstår ofta i ett hushåll.   

 

4.2.3 Lättillgängliga publika insamlingsplatser 

Kommunen ska tillhandahålla ett system med lättillgängliga insamlingsplatser för 
att samla in utsorterat returpapper, se kapitel 2.2. Det finns ingen specifik 
beskrivning av vad som avses med lättillgängliga platser utan det ska bedömas 
utifrån förhållandena i den aktuella kommunen eller kommundelen och utifrån 
tidningskonsumtionen i olika områden.  

I Avfall Sveriges rapport 2020:30 Beräkning av kostnader för hantering av 
returpapper i svenska kommuner förs ett resonemang om att det ska vara 
insamlingsplatser som är tillgängliga för allmänheten med en geografisk spridning 
som är skälig med hänsyn till befolkningstätheten och övriga omständigheter i 
kommunen och som lokaliseras i nära anslutning till platser som en stor del av 
avfallsinnehavarna besöker regelbundet.  

Det går således inte att ange att det ska vara ett visst antal insamlingspunkter per 
1000 invånare eller annat mått, utan det måste göras en bedömning utifrån 
förutsättningarna i varje kommun. Antalet platser har i ovan studie bedömts i samråd 
med företrädare för de studerade kommunerna utifrån bland annat geografiska 
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förutsättningar och befolkningens rörelsemönster. I flertalet av pilotkommunerna i 
rapporten har detta resulterat i att det behövs ungefär 50 procent fler publika 
insamlingsplatser för returpapper än dagens ÅVS:er. Fysiska begränsningar kan i 
många fall medföra svårigheter att etablera önskat antal insamlingsplatser, varför 
denna lösning kan behöva kompletteras med exempelvis FNI.  

 

4.2.4 Insamling via gemensamhetslösningar 

Det finns fördelar med att ha gemensamma platser för avfallshämtning, det kan till 
exempel vara av arbetsmiljöskäl eller vid bristande tillgänglighet vid fastighet. 
Platsen kan vara gemensam för flera fastighetsägare och ske enligt överenskommelse 
mellan kommunen och fastighetsägaren eller till exempel en samfällighet. 
Kommunen har också möjlighet att anvisa plats då man har rådighet över marken, se 
Avfall Sveriges guide # 7 Anvisning av plats för hushållsavfall.  

Det finns också kommuner som har gemensamma platser för insamling av olika 
avfallsfraktioner, såsom matavfall, restavfall, förpackningar och returpapper, i till 
exempel turistområden eller i glesbygd där de är placerade vid huvudvägar eller 
centrala platser. I Dalarna har exempelvis avfallsbolagen Nodava och Vamas startat 
samarbete med FTI och skidanläggningarna för att höja servicen och utsorteringen, 
se Avfall Sverige rapport 2020:10 Avfallshantering i glesbygd, på öar och vid 
säsongsvariation. 

Bedömningen är att behovet av gemensamma platser kommer att öka när de nya 
reglerna angående bostadsnära insamling av matavfall och förpackningar träder i 
kraft.  

Avfallssamfälligheter  
I de fall det redan idag finns en eller flera gemensamhetsanläggningar för 
avfallshantering inrättade för ett område, till exempel en villasamfällighet, vilka 
förvaltas av en samfällighetsförening, kommer kommunens krav avseende 
utsortering att träffa de fastigheter som är delägare i gemensamhetsanläggningarna.  
Samfällighetsföreningen måste se till att returpapper kan sorteras ut för det fall 
kommunen reglerar krav på fastighetsnära utsortering av returpapper i sina 
avfallsföreskrifter.  
 

4.2.5 Insamling i olikfärgade påsar för optisk sortering 

Insamling av avfall i olikfärgade påsar för optisk sortering sker i dag i ett 30-tal 
kommuner. Vanligast är att man samlar in i de två fraktionerna matavfall och 
restavfall. Eskilstuna, Örebro och Strängnäs har dessutom insamling av 
förpackningar och returpapper i olikfärgade påsar. För kommuner som idag enbart 
har insamling av mat- och restavfall via optiska system skulle en möjlighet vara att 
introducera ytterligare en påse för returpapper, både för villor och flerfamiljshus.  
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Naturligtvis behöver man då titta på förutsättningarna, gällande såväl kapacitet som 
ekonomi, för denna hantering i sorteringsanläggningen (egen eller upphandlad).  

 

4.2.6 Insamling i fyrfackskärl 

För de 60-tal kommuner som idag har insamling från småhus via fyrfack eller 
flerfack finns redan insamling av returpapper som en av fraktionerna (matavfall, 
restavfall, förpackningar och returpapper). Det ger goda förutsättningar för en 
enklare övergång till kommunalt ansvar - åtminstone i insamlingsledet.  

Eftersom fyrfackssystemet enbart berör småhus behöver kommunen titta på andra 
lösningar för flerfamiljshus, se kapitel 4.2.7 Insamling i separat kärl och kapitel 7.7 
befintliga avtal flerbostadshus. 
 

4.2.7 Insamling i separata kärl 

Insamling i separata kärl är ett mycket vanligt system för insamling av returpapper 
från flerbostadshus, i till exempel miljörum. Liksom för förpackningar upphandlar 
fastighetsägare den tjänsten av entreprenörer. Entreprenörerna samlar in 
returpappret till Pressreturs områdesentreprenör och får ersättning från denne. Det 
förekommer också att insamlingen av returpapper sker i separat eller delat kärl för 
småhus i vissa kommuner.  

När kommuner får ansvaret för insamling och behandling av returpapper upphör 
producentansvaret. Befintliga avtal mellan fastighetsägare och entreprenörer för 
insamlingen av returpapper behöver avslutas. Om inte kommunen sköter 
insamlingen i egen regi behöver insamlingen upphandlas, se kapitel 7 Försäljning, 
upphandling och avtal.  

I dagsläget levereras FNI-insamlat returpapper till Pressreturs områdesentreprenör 
och insamlingsentreprenören ersätts med 800 kr/ton. 

Läs mer i kapitel 7.7 befintliga avtal flerbostadshus.  
 

4.2.8 Insamling från kontor, butiker och andra verksamhetsutövare 

Retur- och återtagningssystem för tidningar och tidskrifter 
I de fall osålda tidningar och tidskrifter returneras av butiker till tidningsutgivarnas 
uppdragstagare innebär det att en osåld produkt returneras. Det är Avfall Sveriges 
bedömning att returpapper därmed inte uppstår i butiken i fråga. Returpapper 
uppstår då istället när tidningsutgivarens uppdragstagare gör sig av med de osålda 
tidningarna i form av returpapper. Kommunen har därmed inte något ansvar för att 
borttransportera osålda tidningar eftersom dessa alltså inte kan anses utgöra 
returpapper. Däremot inträder ett ansvar för de osålda tidningarna när de kasseras 
av tidningsutgivarnas uppdragstagare eftersom de då utgör returpapper (bedöms till 
sin art och sammansättning likna avfall i form av returpapper från hushåll).  
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Kontor, butiker och andra verksamhetsutövare 
För returpapper från verksamhetsutövare tillhandahåller i allmänhet privata 
entreprenörer insamlingslösningar idag. Det handlar dock inte om någon fri 
marknad, eftersom producentansvaret har inneburit en ensamrätt för producenter att 
samla in och återvinna returpapper. Den insamling som sker av privata 
entreprenörer, inom ramen för producentansvaret, behöver därför formellt till och 
med utgången av år 2021 ha producenternas godkännande.  

Från och med den 1 januari 2022 inträder kommunernas ensamrätt och ansvar att 
samla in returpapper som utgör kommunalt avfall när avfallet till sin art och 
sammansättning liknar avfall från hushåll. Den insamling som i dagsläget sker från 
verksamheter, småhus och flerbostadshus genom bland annat 
Återvinningsindustriernas medlemmar, och eventuellt även andra aktörer, kräver 
därför efter den 1 januari 2022 att den tillhandahålls av kommunen eller genom 
upphandlade privata utförare. Detta för att inte stå i strid med kommunens 
ensamrätt och ansvar att samla in och återvinna returpapper.  

Med den korta övergångstid till ett kommunalt ansvar som regeringen har reglerat är 
det dock generellt svårt att se att all den insamling som idag sker via privata 
entreprenörer ska ha kunnat övergått i kommunal regi till den 1 januari 2022. Även 
om sådan insamling alltså står i strid med kommunens ensamrätt, så kan den inte 
generellt anses utgöra ett problem ur miljö- och hälsoskyddssynpunkt så länge som 
utsortering och insamling fortskrider utan problem och returpappret når behandling 
i form av återvinning. På sikt – och förstås så snart det är möjligt – behöver denna 
insamling dock övergå i kommunal regi för att kommunerna ska uppfylla kraven i det 
kommunala ansvaret för insamling och återvinning av returpapper fullt ut.   

 

4.2.9 Kombination av system från småhus och flerbostadshus 

I Avfall Sveriges rapport 2020:30 Beräkning av kostnader för hantering av 
returpapper i svenska kommuner har nedanstående kombinationer av 
insamlingssystem beskrivits och kostnadsberäknats. Det är källsorterande system 
som är vanligt förekommande som huvudsystem för insamling av mat- och restavfall 
och/eller returpapper i en hel kommun eller bebyggelsekategori. 
Insamlingslösningarna för returpapper bygger på att det finns fysiska förutsättningar 
för införande av insamlingssystemen och tillgång till erforderliga anläggningar. I 
praktiken kan dock fysiska förutsättningar begränsa möjligheterna att införa ett och 
samma system i en hel kommun eller bebyggelsekategori, vilket särskilt gäller system 
med publika insamlingsplatser där det ofta råder brist på ytor. Även införande av 
system med fastighetsnära insamling kan, särskilt i vissa kommuner och i vissa 
fastigheter, begränsas av brist på utrymme för fler eller större kärl.  

1) Insamling av matavfall, restavfall och returpapper samordnat med 
förpackningar i fyrfackskärl i småhus och separata kärl i flerbostadshus. 
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2) Insamling av matavfall, restavfall och returpapper i separata kärl för både 
småhus och flerbostadshus. 

3) Insamling av matavfall, restavfall och returpapper i olikfärgade påsar för 
optisk sortering för både småhus och flerbostadshus. 

4) Insamling av matavfall och restavfall i separata kärl, insamling av returpapper 
vid lättillgängliga publika insamlingsplatser. 

Alla valda insamlingslösningar har även insamlingsplatser för returpapper på 
kommunernas återvinningscentraler som backup, vilket ingår i 
kostnadsberäkningarna. 

 

5. Avsättning och återvinning av insamlat returpapper 
Enligt efterforskningar som gjorts i samband med Avfall Sveriges rapport 2020:30 
finns det två pappersbruk i Sverige som har möjlighet att ta emot returpapper och 
använda det som råvara. Det är dels pappersbruket i Lilla Edet, som endast tar emot 
löslastat (obalat) returpapper och dels pappersbruket i Mariestad, som endast tar 
emot balat returpapper. Det står kommunerna fritt att också avsätta returpappret hos 
andra aktörer, även utanför Sveriges gränser. För kommuner i norra Sverige skulle 
till exempel pappersbruk i Finland vara aktuellt, och för kommuner i södra Sverige 
finns anläggningar på kontinenten.  

Insamlat returpapper behöver genomgå sortering och kvalitetssäkring inför transport 
till pappersbruk. Beroende på destination kan pappret behöva balas efter sortering 
och kvalitetskontroll. Kommuner med kort-medellångt avstånd till pappersbruk 
behöver i teorin kanske inte bala pappret, men i praktiken kan det vara andra 
förutsättningar än transportavståndet som avgör om returpappret ska balas eller inte. 
Sortering, kvalitetssäkring och balning utförs vanligen av upphandlad entreprenör.  

Efter sortering, kvalitetssäkring och eventuell balning transporteras returpappret till 
pappersbruk för materialåtervinning. Vanligtvis kommer omlastning att behövas. 
Ytor, maskiner och personal för omlastning kan troligen samnyttjas med annan 
verksamhet. Kostnaderna kan i praktiken variera beroende på vilken 
omlastningslösning som väljs och vilka investeringar som behöver göras.  
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6. Ekonomi och taxor 
6.1 Generellt  
När producentansvaret för returpapper upphör den 31 december 2021 och 
kommunerna får ansvaret för hanteringen får kostnaderna täckas av avfallsavgifter 
enligt miljöbalken 27 kap. 4 §, precis på samma sätt som kommunerna får finansiera 
insamling, transport och behandling av annat avfall under kommunalt ansvar. Enligt 
5 § får avgiften bestämmas till högst det belopp som behövs för att täcka nödvändiga 
kostnader för den infrastruktur som behövs samt andra nödvändiga planerings-, 
kapital- och driftskostnader.  

Miljöstyrning får göras genom att avgiften tas ut så att återanvändning, återvinning 
eller annan miljöanpassad avfallshantering främjas.  

Det är dock oklart hur miljöstyrning kan tillämpas specifikt för returpapper. 
Miljöstyrande taxa för utsortering av matavfall har tillämpats med framgång av 
många kommuner med frivillig utsortering. Vikttaxa, mindre kärlstorlekar och längre 
hämtningsintervall kan, förutom att främja utsortering av matavfall, även ha positiv 
effekt på utsortering av förpackningar och returpapper. Fastighetsnära system, som 
fyrfack och olikfärgade påsar för optisk sortering är i sig styrande mot ökad 
utsortering, även om det definitionsmässigt inte räknas som miljöstyrande taxa.  

Läs mer i Avfall Sveriges rapport 2020:28 Miljöstyrande avfallstaxor – användning, 
effekt och goda exempel.  

 

6.2 Kostnader för returpapper i pilotkommuner 
Förutsättningarna för insamling av returpapper skiljer sig åt mellan kommunerna 
och det gör även kostnaderna för insamlingen. För att få en uppfattning om hur 
mycket insamlingen av returpapper skulle kosta för kommunerna genomförde Miljö 
& Avfallsbyrån på uppdrag av Avfall Sverige under hösten 2020 en studie av åtta 
pilotkommuner. Valda kommuner har olika förutsättningar och olika 
insamlingslösningar med olika grad av servicenivå och grad av samordning med 
andra avfallsfraktioner. Även förutsättningarna för avsättning av insamlat 
returpapper varierar, vilket är en osäkerhet som kommer att bli av betydelse. 
Resultatet från studien har publicerats i rapport 2020:30 Beräkning av kostnader 
för hantering av returpapper i svenska kommuner. 

Observera att system med insamling enbart via återvinningsstationer inte har 
beräknats.  

Resultatet av beräkningarna visar i korthet följande: 

• Kostnaden för hanteringen av returpapper beräknas överstiga 100 kr/hushåll 
och år för flertalet pilotkommuner och insamlingssystem. För små till 
medelstora kommuner ligger kostnaden högre - 150-250 kr/hushåll och år. 
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• Lokala förutsättningar såsom antal hushåll, avfallsmängd, behov av 
insamlingsplatser samt transportavstånd vid insamling och till pappersbruk är 
av stor betydelse för kostnaden. Kostnaden är lägst i befolkningsmässigt stora 
kommuner och högst i geografiskt stora kommuner. 

• Insamlingssystem som innebär hög grad av samordning med hanteringen av 
andra fraktioner, till exempel förpackningar, har goda förutsättningar att bli 
kostnadseffektiva. Ett exempel på detta är fyrfackssystemet eller insamling i 
miljörum i för flerfamiljshushåll. 

• Insamling i system som bygger på att hushållen lämnar returpapper vid 
lättillgängliga publika insamlingsplatser, med en högre täthet än dagens 
system med återvinningsstationer, har lägst kostnad. Denna lösning innebär 
också en risk för att kostnaderna för skötsel och städning ökar, läs mer i 
kapitel 4.2.3.  

• Insamlingen (tömning av behållare) utgör en betydande del av kostnaden, 
särskilt vid fastighetsnära insamling. Även kostnaderna för vidaretransport, 
sortering och balning av returpapper kan bli betydande. 

• Ersättningen för insamlat returpapper behöver flerfaldigas jämfört med 
nuvarande ersättning för att ge kostnadstäckning. I studerade pilotkommuner 
motsvarar nuvarande ersättning cirka 10-50 kr/hushåll. 

 
Figur 1 Beräknad kostnad för hantering av returpapper 

Kostnad för hantering av övriga fraktioner tillkommer. 

Källa: Avfall Sveriges rapport 2020:30 Beräkning av kostnader för hantering av 
returpapper i svenska kommuner. 
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De kostnader för hantering av returpapper och som omfattas av beräkningarna är: 

• Administration 
• Eventuella påsar 
• Insamling vid fastighet (inkl. kärl och insamling) 
• Insamlingsplatser (inkl. iordningställande, skötsel och tömning) 
• Eventuell optisk sortering 
• Sortering/kvalitetssäkring och eventuell balning 
• Omlastning (inkl. mellanlagring) 
• Transport till pappersbruk 

Intäkter från försäljning av insamlat returpapper ingår också i beräkningarna. 

I den utsträckning som hanteringen även omfattar mat- och restavfall och 
förpackningar har motsvarande kostnader för hantering av dessa fraktioner 
inkluderats i beräkningarna och fördelats mellan returpapper och övriga fraktioner. 

Kostnader för omställning av insamlingssystemet har inte inkluderats. Sådana 
kostnader är exempelvis planering, upphandlingar och projektledning samt 
resursförstärkning för administration, kommunikation och montering av behållare. 

Minskade kostnader för behandling av restavfall till följd av förväntad ökning av 
utsorteringen av returpapper vid fastighetsnära insamling har inte beaktats i 
kostnadsberäkningarna, eftersom detta är av begränsad betydelse i relation till de 
totala kostnaderna för hanteringen. 

En närmare beskrivning av hur kostnaderna har beräknats finns i Bilaga 1 till rapport 
2020:30.  

 

6.3 Beräkning av kostnader i enskilda kommuner 
Syftet med studien som presenterats i rapport 2020:30 var inte att ta fram en modell 
som kan användas för beräkningar i enskilda kommuner. I ett annat projekt, som 
genomfördes under våren 2020, har Avfall Sverige dock tagit fram en särskild 
beräkningsmodell13 som är tänkt att användas för kommuner som önskar bli 
uppdragstagare åt ett tillståndspliktigt insamlingssystem (TIS). Modellen kan 
användas för att beräkna erforderlig ersättning från TIS för att få kostnadstäckning 
för kommunens insamling av förpackningar från småhus. Denna modell kan även 
användas för att göra beräkningar av kostnader för hantering av returpapper. I slutet 
av arbetet med framtagande av beräkningsmodellen tog regeringen ett 
inriktningsbeslut om att avveckla producentansvaret för returpapper. Det gjorde att 
projektgruppen tog beslut att separera returpapper från förpackningar för att enklare 

 
13 Modellen finns efter inloggning tillgänglig på Avfall Sveriges medlemssidor: 
https://www.avfallsverige.se/medlemssida/insamling-av-forpackningar-returpapper-och-
matavfall/kostnadsberakningsmodell-for-bostadsnara-insamling/ 
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hålla isär de olika fraktionerna. Modellen kan även användas för att beräkna i vilken 
utsträckning aktuellt marknadspris för returpapper kan täcka kostnaderna för 
hantering av returpapper. Observera att modellen endast avser fastighetsnära 
insamling från småhus och inte insamling från flerfamiljshus. Det görs också en 
fördelning av kostnaderna på helårs- respektive säsongsabonnemang. De system som 
finns med i modellen är: 

• Fyrfackskärl 
• Olikfärgade påsar för optisk sortering 
• Tvådelade kärl 

 

Modellen kan användas av såväl kommuner som redan har ett befintligt FNI-system 
och kommuner som planerar att införa ett sådant. 

För kommuner som redan har ett befintligt FNI-system uppmanas användare att 
använda egna data från kund- och ekonomisystem samt uppgifter om invägda 
mängder så långt det är möjligt för att spegla de verkliga kostnaderna.  

För att underlätta för användare som saknar befintlig FNI erbjuder modellen 
exempel på nyckeltal som kan användas för egna beräkningar – med avseende på 
exempelvis införandekostnader, påskostnader och påsförbrukning. Dessa exempel 
bör användas med omdöme och anpassas efter den egna kommunens förutsättningar 
och det system som planeras att införas. 

Om kommunens förhoppning är att kostnaderna för hantering av returpapper fullt ut 
ska täckas med ersättning från pappersbruk skulle denna behöva flerfaldigas jämfört 
med nuvarande ersättning. Många kommuner kommer att behöva finansiera en 
betydande del av kostnaderna för hanteringen av returpapper med avfallstaxan. För 
kommuner som önskar samla in returpapper genom fastighetsnära system kommer 
kostnaderna troligen att vara större än för kommuner som väljer en 
insamlingslösning som till en större del bygger på att hushållen lämnar returpapper 
vid lättillgängliga publika insamlingsplatser eller återvinningsstationer.  

 

Investeringsbehov 

När kommunerna ska införa nya system för insamling av returpapper tillkommer 
behov av investeringar. En del av dessa investeringar måste göras inför införande av 
ett nytt insamlingssystem eller övertagande av ansvaret från producenterna. Exempel 
på sådana investeringar kan avse kärl, inköp av mark (om den inte kan hyras) och 
iordningställande av nya insamlingsplatser.  

Härutöver tillkommer investeringar i kärl som sker löpande vid utbyte av befintliga 
kärl samt löpande investeringar i befintliga publika insamlingsplatser. Investeringar i 
exempelvis fordon, behållare för insamlingsplatser, omlastningsstationer, maskiner 
och utrustning för sortering och balning kan i många fall göras av anlitade 
entreprenörer och utförare. Detta investeringsbehov kan således vara betydande och 
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kan innebära problem i vissa kommuner om dessa inte beviljas lån genom till 
exempel Kommuninvest.  

Läs mer i PM Instruktioner till kostnadsberäkningsmodell för bostadsnära 
insamling samt beräkningsmodell i excel som kan laddas ner från Avfall Sveriges 
medlemssidor14. 

 

6.4 Finansiering och taxesättning 
Beroende på vilket/vilka system kommunen väljer för insamling av returpapper kan 
finansieringen via taxor och avgifter fungera på olika sätt. För fastighetsnära 
insamling, från såväl småhus som flerbostadshus, finns det givna kunder som 
mottagare för fakturor kopplade till specifika abonnemang. Ofta kommer avgiften för 
insamling av returpapper i dessa fall att integreras i avgiften för insamling av mat- 
och restavfall. Även vid insamling via gemensamma insamlingsplatser för en grupp 
boende kan avgifterna hänföras till specifika kunder, till exempel via 
bostadsrättsföreningar eller samfälligheter.  

Vid insamling via lättillgängliga publika insamlingsplatser och återvinningsstationer 
finns inga specifika mottagare/kunder att rikta fakturorna mot. För kommuner som 
väljer dessa insamlingslösningar är det troligen enklast att finansiera insamlingen av 
returpapper genom den fasta avgiften/grundavgiften som alla kunder måste betala. 
Grundavgifterna kan differentieras mellan olika typer av kundkategorier till exempel 
småhus, flerbostadshus, fritidshus, verksamheter och institutioner. Storleken på 
grundavgiften bestäms utifrån kostnader för nyttjande av tjänster som grundavgiften 
är tänkt att täcka. När det gäller returpapper kan kommunen göra bedömningen att 
vissa kundkategorier ger upphov till mer returpapper och därmed kan belastas med 
högre grundavgift. På liknande sätt görs bedömning av nyttjande av till exempel 
återvinningscentraler, farligt avfall, kundtjänst och administration. Läs mer i Avfall 
Sveriges rapport 2014:09 Vägledning till konstruktion av avfallstaxa.  

För kommuner som inte har fastighetsnära insamling av returpapper som standard 
rekommenderas att ta fram en tjänst för att kunna beställa kärl (eller annan 
insamlingslösning/budad hämtning) till fastigheten för insamling av returpapper. 
Detta kan handla om tjänster från såväl småhus som från flerbostadshus. Observera 
att det också måste vara förknippat med en avgift i taxan som kommunfullmäktige 
beslutar. Precis som för annat avfall under kommunalt ansvar har kommunen en 
skyldighet att hämta returpapper från den fastighet där avfallet finns om det inte är 
oskäligt med hänsyn till omständigheterna15.  
 

 
14 https://www.avfallsverige.se/medlemssida/insamling-av-forpackningar-returpapper-och-
matavfall/kostnadsberakningsmodell-for-bostadsnara-insamling/ 

15 Se 15 kap. 20 a § 2 punkten miljöbalken (1998:808).  
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Från den fastighet där avfallet finns ska inte tolkas bokstavligen. Detta konstateras i 
nedanstående avgörande från Mark- och miljödomstolen vid Nacka tingsrätt: 

”Av 15 kap. 20 § andra stycket miljöbalken (fr o m den 1 augusti 2020 15 kap. 20 a § 
miljöbalken) framgår att kommunen, under vissa förutsättningar, ska 
transportera bort hushållsavfall från de fastigheter inom kommunen där 
hushållsavfallet finns. Bestämmelsen tillkom genom att tidigare 15 kap. 8 § första 
stycket 1 och 17 § slogs samman för att ge en samlad bild av ansvaret. En skillnad 
var att det i den nu gällande bestämmelsen, men inte i någon av de 
tidigare bestämmelserna, angavs att avfallet skulle transporteras från 
fastigheterna. Någon förändring av ansvarets omfattning var dock inte avsedd (se 
prop. 2015/16:166 s. 71-72). Det anförda innebär att miljöbalken inte uppställer 
något krav på att kommunen ska hämta hushållsavfall inom fastigheten”16. Detta 
innebär till exempel att om beslut har gjorts om en anvisad hämtningsplats så är det 
anvisade platsen den plats där avfallet finns.  

Även för verksamheter behöver kommunen besluta om avgifter för insamlingen. Om 
kommunen har möjligheten att väga avfallet vid hämtning skulle viktavgift kunna 
vara aktuellt. För flertalet kommuner är det dock mer rimligt att avgiften är utifrån 
behållarstorlek och hämtningsfrekvens. Kommuner som väljer att göra en så kallad 
koncessionsupphandling (läs mer i kapitel 7.5), behöver besluta om maxtaxa för 
hämtningen. Godkända entreprenörer kan sedan konkurrera om hämtningar hos 
verksamheter upp till beslutade maxtaxa.  

På motsvarande sätt kan kommuner taxesätta hämtning från flerbostadshus.  

 

7. Försäljning, upphandling och avtal 
7.1 Generellt 
När kommuner upphandlar varor och tjänster, såsom insamling och behandling av 
avfall, gäller lag (2016:1145) om offentlig upphandling (LOU). Kommuner som inte 
kommer sköta insamling av returpapper i egen regi behöver alltså upphandla 
insamlingsentreprenörer eller så kallade privata utförare. När det gäller behandling 
av avfall är det vanligast att det är förknippat med en kostnad och att det därmed är 
en behandlingstjänst som köps. Då måste kommuner också göra upphandlingen i 
enlighet med LOU.  

 

 
16 Se Mark- och miljödomstolens vid Nacka tingsrätt dom i mål nr M 7268-18.  
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7.2 Upphandlingsförfarande 
Vid upphandling av tjänster över tröskelvärdena får öppet, selektivt och i vissa fall 
förhandlat förfarande med annonsering och konkurrenspräglad dialog användas.  

 

Öppet förfarande är den vanligaste formen och den innebär att alla leverantörer 
får lämna anbud. Öppet förfarande används normalt vid upphandling av 
avfallshämtning och behandling av avfall eftersom tjänsten kan preciseras i 
upphandlingsdokumentet och kontraktsvärdet vanligtvis är över gränsen för 
direktupphandling. Avfall Sveriges upphandlingsmallar utgår huvudsakligen från 
denna upphandlingsform. För upphandling under tröskelvärdena (ca 2,2 miljoner för 
kommunala upphandlingar av varor och tjänster) kan förenklat förfarande tillämpas.  

 

Direktupphandling av kontrakt får ske om ett antal grundförutsättningar uppfylls. 
Den vanligaste direktupphandlingsgrunden är att kontraktsvärdet understiger 
direktupphandlingsgränsen, som för närvarande är 615 312 kronor enligt LOU. 
Därutöver får direktupphandling ske om förutsättningarna i 6 kap. 12-17 §§ LOU är 
uppfyllda, bland annat om det inte har inkommit några lämpliga anbudsansökningar 
eller anbud, på grund av synnerlig brådska, på grund av tekniska skäl eller skydd för 
ensamrätt och om det finns synnerliga skäl. Vad som utgör synnerlig brådska eller 
synnerliga skäl brukar av domstolar dömas strikt, och är troligen inte tillämpbart för 
upphandling av returpapper trots den korta tid kommunerna fått för övertagande av 
ansvaret.  

Vid beräkning av kontraktssumman ska options- och förlängningsklausuler beaktas 
och även direktupphandlingar av samma slag gjorda av myndigheten under 
räkenskapsåret. Upphandlande myndigheter ska besluta om riktlinjer för användning 
av direktupphandling.  

 

7.3 Ändring av avtal 
Huvudregeln är att ett avtal inte får ändras väsentligt utan att det genomförs en ny 
upphandling. Ändringar av ingångna kontrakt får därför inte vara så omfattande att 
avtalet efter ändringen till sitt innehåll kan betraktas som ett annat och nytt avtal. I 
så fall ska nämligen det nya avtalet konkurrensutsättas enligt 
upphandlingslagstiftningen. 

Det gör att det kan vara svårt att lägga till insamling av returpapper utöver till 
exempel insamling av mat- och restavfall. Ett sådant tillägg riskerar att vara så 
omfattande att avtalet efter ändringen kan betraktas som ett nytt avtal. Skulle 
insamlingen enbart omfatta en mindre justering som t.ex. innebär att ett mindre 
antal hushåll tillkommer i ett redan omfattande avtal, skulle eventuellt ändringen 
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kunna betraktas som mindre väsentlig. Läs mer om väsentliga ändringar i 
fördjupningstexterna till Avfall Sveriges mall för upphandling av avfallshämtning17. 

 

7.4 Försäljning eller upphandling av tjänst? 
Tilldelning av kontrakt som avser omhändertagande av avfall, där omhändertagande 
inte är förknippat med villkor från kommunens sida som innebär att kommunen 
tillförs en tjänst och där kommunen inte betalar något för att få avfallet 
omhändertaget faller utanför tillämpningsområdet för LOU.  

Om ett kontrakt som avser omhändertagande av avfall är förknippat med villkor som 
kommunen ställer för hur avfallet ska hanteras, till exempel att det ska behandlas 
enligt vissa krav, att mellanlagring ska ske på visst sätt eller att slutprodukterna efter 
behandling ska hanteras på visst sätt är det som regel i fråga om köp av tjänst, och 
under alla omständigheter om kommunen betalar något för omhändertagandet. I 
sådana fall gäller upphandling enligt LOU.  

När det gäller avyttring av returpapper är det troligen förknippat med ett monetärt 
värde och skulle därmed kunna säljas till återvinningsbolag/pappersbruk och ge en 
intäkt. Vid försäljning av avfall gäller vanligtvis inte LOU (om det är inte är 
förknippat med villkor enligt ovan).  

 

7.5 Tjänstekoncessioner 
Tjänstekoncession skulle kunna vara en tillämplig upphandlingsform för insamling 
av returpapper från exempelvis flerbostadshus och verksamheter. 

Ny lag om upphandling av koncessioner (LUK) trädde i kraft 2017. Med koncessioner 
avses ett skriftligt kontrakt med ekonomiska villkor som ingås mellan en 
upphandlande myndighet (till exempel kommun) och en koncessionshavare (till 
exempel en insamlingsentreprenör). Ersättningen utgörs antingen av rätten att 
utnyttja det som är föremål för koncessionen eller av dels en sådan rätt och dels 
betalning. Koncessionshavaren övertar verksamhetsansvaret. Kammarrätten har i ett 
mål som avser avfallsverksamhet, angett att det saknar betydelse att avfallstaxan 
bestäms av kommunen, så länge koncessionshavaren står för risken att de användare 
som utnyttjar avfallstjänsten inte längre kan betala sina skulder och erlägga avgiften.  
Det saknar också, enligt kammarrätten, betydelse att det finns ett nyttjandetvång för 
användarna av tjänsten. Verksamhetsrisken anses ha övergått på koncessionshavaren 
om denne får ersättning direkt från användarna. Läs mer i Avfall Sveriges guide # 17 
Vägledning till lagen (2016:1147) om upphandling av koncessioner. 

Som huvudregel ska koncessionen vara tidsbegränsad och inte löpa mer än fem år. 
Till skillnad från övriga upphandlingslagar innehåller inte LUK några regler om olika 

 
17 https://www.avfallsverige.se/kunskapsbanken/upphandlingsmallar/hamtning/ 
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upphandlingsförfaranden. Kommunerna får ställa tekniska krav och funktionskrav på 
det som upphandlas. Den upphandlande myndigheten ska i upphandlingsannons 
beskriva koncessionen och villkoren för deltagande. I något av 
koncessionsdokumenten ska myndigheten också ange minimikrav som har ställts 
upp i form av villkor eller krav på exempelvis tekniska egenskaper. Avtal kan tecknas 
med flera entreprenörer under förutsättning att de klarar villkoren som ställts.  

Exempel från Stockholm 

Stockholm Vatten & Avfall har i många år handlat upp entreprenörer för insamling av 
grovavfall via tjänstekoncession. Enligt informationsblad om ansökan av 
tjänstekoncession för insamling av grovavfall är entreprenör med avtal skyldig att 
följa stadens avfallstaxa, stadens miljökrav och ställda avtalsvillkor. Koncessionen 
innebär att entreprenören får ta ut ersättning för tjänsten direkt från 
fastighetsägarna och avfallslämnare enligt stadens avfallstaxa och att beställaren inte 
tillhandahåller något kundregister, entreprenören får i konkurrens med andra 
upphandlade entreprenörer sälja sin tjänst till stadens fastighetsägare.  

 

7.6 Befintliga ÅVS-avtal 
I dagsläget, inom ramen för producentansvaret för returpapper, har Pressretur avtal 
om att nyttja återvinningsstationerna för insamling av returpapper. Även om FTI 
skulle ha en önskan om att kommunerna skulle ta över dessa avtal så är det inte 
möjligt att bara överlåta ett sådant avtal på en kommun. Kommunen är en 
upphandlande myndighet som nu har att verkställa ett ansvar för returpapper under 
kommunalt ansvar, vilket faller under krav på upphandling enligt LOU för det fall 
kommunen inte utför insamlingen i egen regi. 

FTI har till Avfall Sverige fört fram en möjlighet för kommunerna (gemensamt) att 
köpa Pressretur. Med en sådan lösning skulle kommunerna kunna nyttja befintligt 
insamlingssystem, inklusive entreprenörsavtal, från 1 januari 2022. Läs mer i Bilaga 
1. 

 

7.7 Befintliga avtal flerbostadshus 
Det finns i dagsläget många avtal för fastighetsnära insamling av returpapper mellan 
ägare till flerbostadshus och insamlingsentreprenörer. Entreprenörerna samlar in 
returpappret till Pressreturs områdesentreprenör och får ersättning från denne. När 
kommuner får ansvaret för insamling och behandling av returpapper upphör 
producentansvaret. Befintliga avtal mellan fastighetsägare och entreprenörer för 
insamlingen av returpapper måste avslutas, eftersom ansvaret övergår till 
kommunen.  

Det blir samma ensamrätt för returpapper som för övrigt kommunalt avfall. Det är 
alltså bara kommunen eller den kommunen anlitar som har rätt att samla in 
returpapper. Detta kan lösas genom att kommunen gör en så kallad 
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koncessionsupphandling där många aktörer kan lämna anbud och om de uppfyller 
ställda krav blir de godkända, läs mer i kapitel 7.5. Fastighetsägare kan sedan välja 
mellan godkända aktörer. Entreprenörerna får ta ut avgift upp till den maxavgift som 
kommunfullmäktige beslutat i avfallstaxan. Godkända entreprenörer kan konkurrera 
med varandra om uppdrag från flerbostadsägare.  

 

7.8 Befintliga avtal verksamheter 
För befintliga avtal för insamling av returpapper från olika verksamheter, såsom 
butiker och kontor gäller samma förutsättningar som från insamling från 
flerbostadshus. Även denna insamling kan lösas genom koncessionsupphandling.  

Med den korta övergångstid till ett kommunalt ansvar som regeringen har reglerat är 
det dock generellt svårt att se att all den insamling som idag sker via privata 
entreprenörer ska ha kunnat övergått i kommunal regi till den 1 januari 2022. Även 
om sådan insamling alltså står i strid med kommunens ensamrätt, så kan den inte 
generellt anses utgöra ett problem ur miljö- och hälsoskyddssynpunkt så länge som 
utsortering och insamling fortskrider utan problem och returpappret når behandling 
i form av återvinning. På sikt – och förstås så snart det är möjligt – behöver denna 
insamling dock övergå i kommunal regi för att kommunerna ska uppfylla kraven i det 
kommunala ansvaret för insamling och återvinning av returpapper fullt ut. Läs mer i 
kapitel 4.2.8 

 

7.9 Gemensam försäljningsorganisation 
Att samordna sin försäljning genom gemensam försäljningsorganisation för 
kommuner och kommunala bolag har väckts som en möjlighet för att få bättre 
ersättning för det material som har ett positivt värde. Detta behöver i så fall utredas 
särskilt av de kommuner som kan tänka sig denna lösning.  
 

7.10 Gemensam upphandling och avtalssamverkan  
Samverkan blir allt viktigare för att klara kompetensförsörjning och för att stå bättre 
rustade för att möta ökade krav på avfallshanteringen, såväl legala krav som krav från 
kunderna. För att kunna hantera insamling och behandling av returpapper kan 
samverkan inom till exempel regionala nätverk vara en fördel. Exempel på 
kunskapsutbyte är utbyte av erfarenheter kring marknadsanalyser, hur insamling och 
avsättning sker, utbyte av mallar för prisförfrågan och liknande. 

Samverkan kan ske på många olika sätt, och med olika ambitionsnivå. Det kan vara 
mer formaliserad samverkan, i form av kommunalförbund, gemensam nämnd och 
gemensamt bolag eller informell samverkan, till exempel via gemensam upphandling. 
Vid till exempel insamling och behandling av farligt avfall är det vanligt att 
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kommuner gör gemensamma upphandlingar. På motsvarande sätt skulle troligen 
gemensam upphandling vara en fördel för insamling och återvinning av returpapper.  

I kommunallagen finns sedan år 2019 en reglering som innebär att kommuner får 
ingå avtal om att någon av dess uppgifter helt eller delvis ska utföras av en annan 
kommun (avtalssamverkan). Samverkan mellan kommuner via samverkansavtal 
regleras i 3 kap 17 § i LOU. Syftet med lagrummet är att upphandlande myndigheter 
(exempelvis kommuner) ska kunna samverka utan upphandlingsskyldighet om 
upphandlingen reglerar ett samarbete rörande offentliga tjänster som strävar till att 
uppnå myndigheternas gemensamma mål. Det ska avse ett allmänintresse. 

Läs mer om avtalssamverkan i Guide # 17 Vägledning till lagen (2016:1145) om 
offentlig upphandling. 

 

8. Markfrågor 
8.1 Återvinningstationernas mark 
För det fall kommunen äger den mark där en återvinningsstation finns etablerad har 
kommunen möjlighet att etablera insamling av returpapper där (om det inte står i 
strid med det arrendeavtal som finns med FTI eller FTIs avtalsparter för nyttjande av 
marken). Se även Bilaga 1 angående FTIs erbjudande till kommunerna att ta över 
aktierna i Pressretur AB och därmed fortsätta med insamling av returpapper vid 
återvinningsstationer inom ramen för befintligt avtal under en övergångsperiod.  
 
Etablering av insamling kan i sådana fall ske genom egna system utan koppling till 
FTIs insamlingssystem för förpackningsavfall, om kommunen så önskar. Kontroll 
behöver ske med kommunens mark- /gatuenhet eller motsvarande avseende 
erforderliga tillstånd för uppställning av kärl/behållare.   

 

8.2 Övriga markfrågor 
För det fall renhållaren önskar etablera insamling vid ”lättillgängliga publika 
insamlingsplatser” (här avses andra insamlingsplatser än ÅVS) behöver tillgången till 
mark förstås säkras.  
 
Avfall Sverige har, avseende renhållarens behov av att nyttja kommunal respektive 
privat mark för anläggande av bottentömmande behållare för avfall tagit fram en 
avtalsmall i två versioner (kommunal respektive privat mark). Syftet är alltså 
bottentömmande behållare, men avtalsmallarna kan vid behov tjäna som 
utgångspunkt för avtal om mark även olika typer av behållare för returpapper. 
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Avtalsmallarna finns för nedladdning från Avfall Sveriges medlemssidor 
(avtalsmallarna 5 och 6)18. 

 

9. Information 
9.1 Generellt 
Kommunen har ett informationsansvar för avfall under kommunalt ansvar. Genom 
att returpapper som utgör kommunalt avfall faller under kommunalt ansvar har 
kommunen ett motsvarande informationsansvar för detta avfall. Det ligger därför i 
kommunens intresse att informera om skyldigheten att sortera ut returpapper och 
att hålla det skiljt från annat avfall samt var och hur det ska sorteras ut.  
 
I 34 § förordningen (2018:1463) om producentansvar för returpapper regleras en 
skyldighet för kommunen att informera om skyldigheten att sortera ut returpapper 
från annat avfall.19 Detta ansvar följer alltså, än så länge, av den i övrigt upphävda 
förordningen om producentansvar för returpapper.  

 

9.2 Information vid återvinningsstationer 
Om kommunen inte etablerar insamling vid återvinningsstationer är det viktigt att 
kommunen genom tydliga anslag informerar om att returpapper inte kan sorteras ut 
och lämnas vid återvinningsstationen till följd av att producentansvaret för 
returpapper har upphört. Istället behöver man hänvisa till den insamling som 
kommunen erbjuder bostadsnära, kvartersnära, vid ÅVC eller vid lättillgängliga 
insamlingsplatser eller på annat sätt.  
Om kommunen inte äger den mark där återvinningstationerna finns behöver 
kommunen avtala med den som förfogar över marken angående uppsättande av 
sådana anslag.  
 

  

 
18 https://www.avfallsverige.se/kunskapsbanken/avtalsmallar/ 
19  Enligt 34 § förordningen (2020:709) om ändring i förordningen (2018:1463) om producentansvar för 
returpapper, som trädde i kraft den 1 augusti 2020 i samband med beslut om upphävande av producentansvaret 
för returpapper, ska kommunen informera om skyldigheten enligt 3 kap. 3 § avfallsförordningen (2020:614) att 
sortera ut returpapper från annat avfall.  
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10. Arbetet framöver 
Det är mycket som händer nu kring returpapper och denna PM kommer att 
uppdateras löpande.  

I dagsläget (feb 2021) har samtal initierats mellan Avfall Sverige, SKR och FTI om 
olika tänkbara lösningar för kommunens övertagande av insamlingen av returpapper.  

Ett formellt erbjudande till kommunerna om att överta aktierna i Pressretur AB 
behöver hanteras via Avfall Sverige och SKR i relation till respektive 
kommunstyrelse. Information i särskild ordning kommer att komma om detta. 

 

11. Om PM:et 
Vid frågor om vägledningen kontakta Avfall Sveriges rådgivare för insamling och 
materialåtervinning Jon Nilsson-Djerf, jon.nilsson-djerf@avfallsverige.se, Avfall 
Sveriges rådgivare för kommunalt ansvar, statistik och upphandling Jenny Westin, 
jenny.westin@avfallsverige.se eller Avfall Sveriges chefsjurist Sven Lundgren, 
sven.lundgren@avfallsverige.se, telefon 040-35 66 00.  

 

  

60



 
Avfall Sveriges vägledning om Returpapper 

 

27 

BILAGA 1 
Angående Pressretur AB och insamling via återvinningsstationer 
 
FTI har till Avfall Sverige fört fram en möjlighet för kommunerna (gemensamt) att köpa 
Pressretur. Med en sådan lösning skulle kommunerna kunna nyttja befintligt 
insamlingssystem, inklusive entreprenörsavtal, från 1 januari 2022. Priset för Pressretur AB 
är aktiekapitalet som uppgår till 100 000 SEK vilket i princip medför en i det närmaste 
obetydlig summa för respektive kommun om samtliga kommuner blir delägare. Den viktiga 
ekonomiska fråga som kommunerna behöver ta ställning till är hanteringen av kostnaderna i 
bolaget eftersom bolagets kostnader kommer att fördelas på aktieägarna om bolagets 
verksamhet inte uppnår kostnadstäckning.  

 
FTI har den 10 februari 2021 lämnat följande information om Pressretur till Avfall Sverige: 
Pressreturs insamlingssystem inkluderar plats, behållare och tömning av ÅVS, mottagning av 
FNI till given ersättning, anläggningar för omlastning samt transport till någon av 19 depåer. 

• Avtal om plats på ÅVS är mellan Pressretur och FTI och gäller till 2021-12-31. 

• Avtal om övriga delar är mellan Pressretur och den så kallade områdesentreprenören. 
Landet är uppdelat länsvis men endast fördelat på 7 entreprenörer. 

• Pressreturs avtal med områdesentreprenörerna måste förlängas senast 2021-06-30 för 
att inte upphöra 2021-12-31. Avtalen kan förlängas i perioder om 6 månader upp till 4 
gånger. Förlängs avtalen maximalt gäller dessa således i ytterligare 2 år. Pressretur är 
förhindrad att överlåta avtalen till annan part utan omförhandling. 

• Områdesentreprenören är enligt avtalet, om det förlängs, förpliktad att fortsätta drift av 
insamlingssystemet i samma omfattning som tidigare. 

• Avsättning av insamlat material kan ske till svenska eller utländska pappersbruk, direkt 
eller via mäklare. 

• Den totala kostnadsmassan för insamlingssystemet ligger i storleksordningen 150-200 
MSEK vilket motsvarar en genomsnittlig kostnad på 33 till 44 kr/hushåll/år. Som 
jämförelse anger Avfall Sverige i sin rapport 2020:30 att motsvarande kostnad för ett 
nyetablerat system ligger på mellan 50 och 500 kr/hushåll/år beroende på geografi och 
teknisk lösning. 

• Nettot av kostnaderna för insamlingssystemet och intäkterna för materialet bedöms ge 
ett underskott som inte överstiger 10 kr/hushåll/år. 

FTIs förslag till Avfall Sverige och SKR innebär följande:  

• En kommunalt kontrollerad motpart köper Pressretur (i praktiken intresserade 
kommuner gemensamt). 

• Pressretur förlänger avtalen med områdesentreprenörerna. 
• FTI tecknar avtal med Pressretur om fortsatt upplåtelse av plats på ÅVS. 
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Sida 
1(3) 

Sammanträdesdatum 
2021-05-17 

 
  

Allmänna utskottet   

 
 Utdrag bestyrks 
  

§ 62 Dnr 2021/520 

Belysning/gatlampor i Leksands kommun 

Beskrivning av ärendet 
En stor del av kommunens belysningsanläggning har ursprungligen uppförts 
av tidigare belysningsföreningar och senare kommunalt elbolag. Ett resultat 
av den historiken är att väsentliga delar av kommunens belysnings-
anläggning är sammanbygg med Dala Energis anläggning. 
 
Den kommunala gatubelysningen består av: 

 ca 5 900 ljuspunkter/gatlampor med tillhörande stolpar och 
fundament, varav ca 900 sitter längs statlig väg. 

 ca 250 tändpunkter (en punkt där ström tillförs anläggningen) samt 
lika många elabonnemang  

 uppskattningsvis minst 150 km elledningar (såväl luftledningar som 
nedgrävda ledningar). 

 övrig elektrisk utrustning såsom astrour, ljussensorer, reläer, styrning 
för nattsänkning (upp till 50% lägre effekt nattetid) mm. 

 
Belysningen är geografiskt spridd över stor del av kommunen så att i stort 
sett alla våra byar har tillgång till kommunal gatubelysning. 

 
Karta som visar ljuspunkter från inventering 2010 
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Allmänna utskottet   

 
 Utdrag bestyrks 
  

Det finns gällande avtal mellan kommunen och Dala Energi gällande drift 
och underhåll av gatubelysningen. Leksand och Rättviks kommun har 
samma form av avtal med Dala Energi AB. Då avtalet har många år på 
nacken är det med den teknikutveckling som skett (tex LED-armaturer, 
digital styrning etc.) idag ett otidsenligt avtal. Det täcker heller inte in och 
reglerar alla nödvändiga delar för en god förvaltning och innebär att det kan 
uppstå en hel del oklarheter mellan avtalets parter. Dala Energi har 
informerat såväl Leksand som Rättviks kommun att våra respektive avtal 
kommer att sägas upp under innevarande år. 
 
För att trygga en säker och effektiv förvaltning av vår kommunala 
belysningsanläggning behöver nya avtal rörande drift och underhåll 
upprättas. 

Finansiering 
Kommunen har ett nytt avtal för el som innebär en kostnadsökning med  
50 % för elförbrukningen i vår belysningsanläggning. Även nätavgifterna för 
eldistribution har ökat med över 20 %.  
 
Vidare behöver anläggningen anpassas till lagkrav gällande mätning av den 
ström som förbrukas. Idag sker mätning av elförbrukning genom så kallad 
schablonberäkning baserat på anläggningens märkeffekt och årliga brinntid. 
För att leva upp till lagkravet behöver alla punkter där ström tillförs till 
anläggningen (tändpunkter) ha separat elmätare som från år 2025 även ska 
klarar av timavräkning. Som ett första steg i denna anpassning mot gällande 
krav har varje tändpunkt (ca 250 stycken) nu fått ett eget abonnemang med 
årlig kostnad på ca 1500 kronor per abonnemang. 
 
Dessa förändringar av elkostnader innebär en kostnadsökning för 
vägbelysningen med ca 700 tkr/år. Denna kostnadsökning hade varit 
betydligt större om inte kommunen gjort satsningar på en mer energieffektiv 
belysning. Teknikutvecklingen går fort och det finns stor potential för 
ytterligare energieffektivisering i vår anläggning. 
Detta innebär att vi i kommande budget behöver ta höjd för en högre kostnad 
för vår kommunala vägbelysning om vi vill behålla nuvarande 
belysningsgrad.  

Beslutsunderlag 
Tjänsteutlåtande från trafikingenjör Lars Lindblom, daterat 2021-04-27 
Presentation ”Färdigt ljus” 

63



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 
3(3) 

Sammanträdesdatum 
2021-05-17 

 
  

Allmänna utskottet   

 
 Utdrag bestyrks 
  

Allmänna utskottets förslag för beslut i kommunstyrelsen 
1. Ge förvaltningen i uppdrag att arbeta fram ett avtal för 

belysning/gatlampor i Leksands kommun att gälla från den 1 januari 
2022 och återkomma med förslaget för beslut. 
 

2. I kommande budgetarbete ta höjd för kostnad för vägbelysning på ca 4,6 
miljoner kronor per år från år 2022. 

Beslutet skickas till 
Kommunstyrelsen
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Belysning/gatlampor i Leksands kommun – 
upphandling av drift och underhåll 

Beskrivning av ärendet 
Kommunen har sedan lång tid etablerat god samverkan med Dala Energi AB 
gällande drift och underhåll av kommunens gatubelysningsanläggning. Stor 
del av vår belysningsanläggning har ursprungligen uppförts av tidigare 
belysningsföreningar och senare kommunalt elbolag. Ett resultat av den 
historiken är att väsentliga delar av kommunens belysningsanläggning är 
sammanbygg med Dala Energi AB:s anläggning. 
 
Den kommunala gatubelysningen består av: 

 ca 5 900 ljuspunkter/gatlampor med tillhörande stolpar och 
fundament, varav ca 900 sitter längs statlig väg. 

 ca 250 tändpunkter (en punkt där ström tillförs anläggningen) samt 
lika många elabonnemang  

 uppskattningsvis minst 150 km elledningar (såväl luftledningar som 
nedgrävda ledningar). 

 övrig elektrisk utrustning såsom astrour, ljussensorer, reläer, styrning 
för nattsänkning (upp till 50% lägre effekt nattetid) mm. 

 
Belysningen är geografiskt spridd över stor del av kommunen så att i stort 
sett alla våra byar har tillgång till kommunal gatubelysning. 

 
Karta som visar ljuspunkter från inventering 2010 
 
Det finns gällande avtal mellan kommunen och Dala Energi AB gällande 
drift och underhåll av gatubelysningen. Leksand och Rättviks kommun har 
samma form av avtal med Dala Energi AB.  
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Då avtalet har många år på nacken är det med den teknikutveckling som 
skett (tex LED-armaturer, digital styrning etc.) idag ett otidsenligt avtal. Det 
täcker inte in och reglerar lagkrav och andra nödvändiga delar för en god 
förvaltning av vår belysningsanläggning vilket innebär att det kan uppstå en 
hel del oklarheter mellan avtalets parter. Dala Energi AB har informerat 
såväl Leksands som Rättviks kommun att våra respektive avtal kommer att 
sägas upp under innevarande år. Något ”nollalternativ”, d.v.s. fortsätta som 
idag, finns därför inte.  
 
Vår belysningsanläggning behöver anpassas till lagkrav gällande mätning av 
den ström som förbrukas. Idag sker mätning av elförbrukning genom så 
kallad schablonberäkning baserat på anläggningens märkeffekt och årliga 
brinntid. För att leva upp till lagkravet behöver alla punkter där ström tillförs 
till anläggningen (tändpunkter) ha separat elmätare som från år 2025 även 
ska klarar av timavräkning. Som ett första steg i denna anpassning mot 
gällande krav har varje tändpunkt (ca 250 stycken) nu fått ett eget 
abonnemang med årlig kostnad på ca 1500 kronor per abonnemang. 
Eftersom våra tändpunkter ofta är inbyggda i Dala Energis anläggning krävs 
ett omfattande arbete om anläggningarna ska separeras med egna 
vägbelysningsskåp för elmätare, tändning och annan utrustning till 
vägbelysningen. Nya vägbelysningsskåp och tillhörande arbete med 
separering av vägbelysningen från Dala Energis anläggning bör ingå i nytt 
avtal. 

 
 
Teknikutvecklingen går fort och det finns stor potential för ytterligare 
energieffektivisering i vår anläggning utöver det vi redan gjort. Vissa delar 
av vår anläggning är även mycket ålderstigen och behöver av detta skäl 
förnyas, inte minst för att uppfylla krav på elsäkerhet. Investeringar för 
fortsatt förnyelse av vår belysningsanläggning med till exempel 
energisnålare armaturer, effektstyrning (nattsänkning) m.m. bör täckas in i 
ett nytt avtal.  
 
För att trygga en säker och effektiv förvaltning av vår kommunala 
belysningsanläggning behöver nytt avtal rörande drift och underhåll 
upprättas.  
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Exempel på vad som behöver täckas in i framtida avtal utöver sedvanlig drift 
och underhåll är även tjänster såsom kundkontakt-support/felanmälan, 
felsökning, felavhjälpning, projektering, utbyggnad, förnyelse, eldistribution, 
abonnemang, separering, mätning, stolpbesiktningar, elsäkerhet och 
dokumentation.  
För detta krävs en ny upphandling i någon form, vilken med fördel kan göras 
gemensamt med Rättviks kommun. Därför föreslås att ge förvaltningen i 
uppdrag att gå vidare med att genomföra upphandling som inkluderar 
nödvändiga tjänster för en effektiv förvaltning av den kommunala 
belysningsanläggningen.  

Ekonomi/finansiering 
Kommunen har ett nytt avtal för el som innebär en kostnadsökning med  
50 % för elförbrukningen i vår belysningsanläggning. Även nätavgifterna för 
eldistribution har ökat med över 20 %. Dessutom innebär krav på mätning en 
årlig kostnad för våra ca 250 nya elabonnemang.  
 
Dessa förändringar av elkostnader innebär en kostnadsökning för 
vägbelysningen med ca 700 tkr/år. En kostnadsökning som hade varit 
betydligt större om inte kommunen sedan tidigare gjort satsningar på en mer 
energieffektiv belysning.  
 
Sammantaget bedöms investeringsbehovet i vår belysningsanläggning för de 
kommande tio åren vara runt 30 miljoner kronor. Om kommunen själv svarar 
för dessa investeringar ökar vår kapitalkostnad med ca 2,1 miljoner kronor 
per år (från ca 1,2 mkr/år till 3,3 mkr/år).  
 
Utöver ovanstående får vi även kostnadsökning p.g.a. högre arbets- och 
materialkostnader. Det tillsammans med förändrade arbetsmiljökrav i form 
av extra skyddsfordon m.m. är kostnadsdrivande och förväntas påverka 
framtida underhållskostnader i hög grad. 
 
Detta innebär att vi i kommande budget behöver ta höjd för en högre kostnad 
för vår kommunala vägbelysning om vi vill behålla nuvarande belysnings-
grad. I nuvarande budget för 2021 har vi inte tagit höjd för alla 
kostnadsökningar vi står inför. En grov uppskattning av framtida kostnad för 
vår vägbelysning inklusive kapitalkostnader är ca 4,6 miljoner kronor per år. 
En mer exakt kostnad kan fastställas först när en upphandling genomförts 
och nytt avtal är klart för beslut. 
 
Kapitalkostnader och övriga ekonomiska kalkyler och bedömningar har 
sedan tidigare stämts av och gjorts tillsammans med vår ekonomiavdelning. 
 

Förslag till beslut 
1. Ge förvaltningen i uppdrag att gå vidare med att genomföra upphandling 

som inkluderar nödvändiga tjänster för en effektiv förvaltning av den 
kommunala belysningsanläggningen.  
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2. I kommande budgetarbete ta höjd för kostnad för vägbelysning på ca 4,6 
miljoner kronor per år från år 2022. 

Ange vilket beslutsunderlag som ska skickas med till politiken 
Tjänsteutlåtande från trafikingenjör Lars Lindblom, daterat 2021-05-28 

Slutligt beslut skickas till 
Trafikenheten 
Samhällsbyggnadschef Åke Sjöberg 
Ekonomiavdelningen
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Operatörs-id för drönarflygning 

Beskrivning av ärendet 
Drönare används allt mer inom samhällsbyggnadsbranschen och i 
kommunernas verksamhet och utvecklingen på området går snabbt.  
  
Sedan den 1 januari 2021 gäller nya regler beträffande drönare och hur de får 
användas, regelverket är gemensamt inom hela EU. Det nya regelverket 
syftar till att underlätta utvecklingen av drönare samtidigt som den höga 
säkerheten behålls i takt med att drönartrafiken ökar.   
Enligt de nya reglerna ska det vid all flygning med drönare finnas en 
ansvarig operatör (juridisk person) som ansvarar för all användning av 
drönare inom den kommunala verksamheten. Operatören ansvarar för att 
flygningen genomförs på ett säkert sätt och att fjärrpiloten som utför 
flygningen har rätt kompetens. Operatören ska vara registrerad hos 
Transportstyrelsen och ansvarar för organisationens fjärrpiloter och alla 
flygningar som genomförs så att dessa genomförs på rätt sätt, följer gällande 
regler samt att fjärrpiloter har giltigt behörighetsbevis och är utbildad.  
  
Registreringen för ett operatörs-ID sker av kommunen behörig firmatecknare 
med hjälp av mobilt-bankID och kommunens 
organisationsnummer och ett unikt operatörs-ID utfärdas som kommer att 
gälla för alla drönare inom kommunen oavsett sektorstillhörighet. Detta 
unika operatörs-ID är endast möjligt för en juridisk person att inneha vilket 
innebär att kommunen som förvaltning endast kan ha ett operatörs-ID. 
Kommunens operatör blir därmed ansvarig för alla flygningar inom alla 
kommunens verksamheter.   
  
Leksands kommun blir den juridiska person som i sin tur får delegera 
ansvaret för själva drönarflygningar till behöriga fjärrpiloter tillhörande de 
utskott/nämnder som ska genomföra flygningarna. Det är viktigt att det 
framgår inom vilka verksamheter drönarflygning får ske samt vilka regler 
och riktlinjer som måste beaktas när en flygning genomförs. En sådan 
organisation med tillhörande regler och riktlinjer behöver nu tas fram 
för förvaltningen.  
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Sektorns/avdelningens bedömning 
Behovet och nyttan av att använda drönare som arbetsredskap är stort 
och spänner över ett flertal områden. Vi har tidigare använt drönare inom 
förvaltningen för bland annat uppdatering av vår primärkarta, 
markmodellering, översiktsbilder/ortofoton till detaljplaner, broinspektion, 
informationsmaterial mm. 
Nyttjande av drönare kan effektivisera, tillgängliggöra och säkra 
kommunens arbete inom många områden, exempelvis:    

 För framställning av flygbilder och ortofoton för ajourhållning av 
kartor och för visualisering/modellering 

 Som hjälpmedel vid olika typer av inspektioner, broar, byggnader 
mm.  

 För att göra massaberäkningar (av till exempel snöhögar och 
schaktmassor).  

 För att mäta in fastigheters gränspunkter (vid exempelvis planarbete).  

 För visualisering av föroreningar, miljövård och 
översvämningsdokumentation.  

 För att ta översiktsbilder för trafikövervakning, flödesmätning samt 
parkeringsbeläggning mm.  

 I syfte att dokumentera vattendrag, viltbestånd, bäverbestånd, 
fiskvandring med mera.  

 Inom bygglovsanknuten verksamhet.  

 För att inspektera tillståndet på asfaltsvägar, exempelvis 
sprickbildningar.   

Vår bedömning är att vi, i den digitala samhällsbyggnadsprocess vi nu 
befinner oss i, är beroende av att kunna nyttja drönare som verktyg för att 
kunna effektivisera, säkra och även tillgängliggöra data som kan samlas in 
via drönare. För att detta ska vara möjligt krävs nu en organisation för detta 
med behöriga fjärrpiloter samt en ansvarig registrerad operatör för 
förvaltningen. 

Finansiering 
Vid registrering tas en registreringsavgift ut och sedan tillkommer en årlig 
registerhållningsavgift. Det utgår även avgift för prov för behörighetsbevis 
som fjärrpilot och ev tillsynsavgift. Det handlar dock om mindre belopp. 
Organisationen kommer att upprättas med befintliga resurser. 

Förslag till beslut 
1. Ingå avtal om operatörs-ID för Leksands kommuns räkning genom 

behörig firmatecknare, 
2. Ge förvaltningen i uppdrag att skapa en organisation kring 

användandet av drönare inom förvaltningen Leksands kommun som 
ska hantera operatörsfrågan gentemot Transportstyrelsen. 
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Ange vilket beslutsunderlag som ska skickas med till politiken 
Tjänsteutlåtande daterat 2021-05-20 
 
Information finns under nedanstående sidlänkar hos Transportstyrelsen 
https://transportstyrelsen.se/sv/Nyhetsarkiv/2020/nu-galler-nya-dronarregler-
i-sverige/ 
 
https://dronarsidan.transportstyrelsen.se/ 
https://transportstyrelsen.se/sv/luftfart/Luftfartyg-och-
luftvardighet/dronare/registrering-av-operator/ 
 

Slutligt beslut skickas till 
Malin Bengtsson, Plan- och kartchef 
Kristina Backlund, Kommunikations- och beredskapschef 
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§ 63 Dnr 2017/1515 

Rapportering - Utvecklingsgrupp för Djurabygden 

Beskrivning av ärendet 
I samband med kommunfullmäktiges beslut 2019-04-08 kring grundskolans 
framtida organisation och arbetsformer, med bland annat nedläggning av 
Djura skola, fick förvaltningen i uppdrag att arbeta vidare med utvecklingen 
av Djurabygden. Uppdraget gavs till dåvarande kommundirektören Göran 
Wigert.  

Sektorns/avdelningens bedömning 
En intressegrupp för Djurabygden har skapats och ett möte hanns med innan 
pandemin slog till.  
Leksandsbostäder AB har i uppdrag att se över olika användningsområden 
för den före detta skollokalen. De olika alternativen redovisas i ett separat 
ärende till politiken.  
Näringslivsavdelningen planerar för en workshop tillsammans med 
intressegruppen för Djurabyarna för att se vilka styrkor och svagheter som 
finns. Det ska sedan visa inriktning för fortsatt arbete där utvecklingsmedel 
kan sökas.  

Beslutsunderlag 
Tjänsteutlåtande, daterat 2021-04-28 
Återrapport utvecklingsgruppen Djura, daterat 2021-04-28 

Allmänna utskottets förslag till kommunstyrelsen för beslut i 
kommunfullmäktige 
1. Överföra ansvaret för det uppdrag som kommundirektören tilldelades av 

kommunfullmäktige den 8 april 2019 till näringslivsavdelningen för 
fortsatt hantering och dialog. 

Beslutet skickas till 
Kommunstyrelsen 
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Återrapport utveckling av Djurabygden 

Beskrivning av ärendet 
I samband med fullmäktiges beslut 2019-04-08 kring grundskolans framtida 
organisation och arbetsformer, med bland annat nedläggning av Djura skola, 
fick förvaltningen i uppdrag att arbeta vidare med utvecklingen av 
Djurabygden. Uppdraget gavs till dåvarande kommundirektören Göran 
Wigert.  

Förvaltningens bedömning 
En intressegrupp för Djurabygden har skapats och ett möte hanns med innan 
pandemin slog till. Se ”Återrapport utveckling av Djurabygden”.  
Leksandsbostäder har i uppdrag att se över olika användningsområden för 
den före detta skollokalen. De olika alternativen redovisas i ett separat 
ärende till politiken.  
Näringslivsavdelningen planerar för en workshop tillsammans med 
intressegruppen för Djurabyarna för att se vilka styrkor och svagheter som 
finns. Det ska sedan visa inriktning för fortsatt arbete där utvecklingsmedel 
kan sökas.  

Förslag till beslut 
Avsluta det uppdrag som kommundirektören tilldelades av 
kommunfullmäktige den 8 april 2019 utifrån att frågorna om utveckling av 
Djurabygden hanteras enligt bifogad återrapport. 

Ange vilket beslutsunderlag som ska skickas med till politiken 
Tjänsteutlåtande, daterat 2021-04-28 
Återrapport utvecklingsgruppen Djura, daterat 2021-04-28 

Slutligt beslut expedieras (skickas) till 
Caroline Smitmanis Smids, kommundirektör 
Maria Bond, biträdande kommundirektör 
Åke Sjöberg, samhällsutvecklingschef 
Per Strid, näringslivschef 
Anders Eklund, VD Leksandsbostäder 
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Återrapport utveckling av Djurabygden 
I samband med fullmäktiges beslut 2019-04-08 kring grundskolans framtida organisation och 
arbetsformer, som bland annat innebar en nedläggning av Djura skola, fick förvaltningen i 
uppdrag att arbeta vidare med utvecklingen av Djurabygden. Uppdraget gavs till dåvarande 
kommundirektören Göran Wigert. 

Kommundirektören tog uppdraget tillsammans med kommunens landsbygdsutvecklare Anna 
Tägtström Visconti och kontakt togs med Djura by. Därefter bildades en intressegrupp för 
Djurabyarna hösten 2019 bestående av: 

 Elisabet Nises Look, Hembygdsföreningen 
 Fredrik Svensson, Byalaget Djura 
 Andreas Gärdsback, Byamännen Djura 
 Lars-Erik Lind, Byalaget Södra Rälta 
 Lotta Eriksson, Svenska kyrkan 
 Karin Park, företagare 
 Anders Henriks och Karin Westerlund, Kommunbygderådet 

I slutet av 2019 hölls ett uppstartsmöte i Djura där olika förutsättningar för bygden 
diskuterades och med stort fokus på skolnedläggningen. Ett nytt möte planerades till våren 
2020 där man bland annat skulle titta på kulturmiljöinventeringen, vad den före detta 
skolans lokaler kan användas till, titta på flyttstatistik och vilka övriga behov som finns i 
Djura. Under förberedelsen för mötet slog pandemin till och arbetet avstannade.  

Leksandsbostäder har sedan dess fått i uppdrag att se över olika alternativ för den före detta 
skollokalen. Dessa alternativ redovisas i ett separat ärende till politiken. 

Näringslivsavdelningen planerar nu för en workshop med intressegruppen för Djurabyarna 
där Brita Klingberg inleder med att göra en SWOT-analys tillsammans med gruppen. Den ska 
sedan visa inriktningen för fortsatt arbete där utvecklingsmedel kan sökas från olika håll. 
Som bas finns den SWOT-analys (se bild nedan) som gjordes i översiktsplanearbetet 2012. 
Workshopen bör hållas fysiskt för bästa resultat så tidpunkten diskuteras tillsammans med 
intressegruppen.  
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 Utdrag bestyrks 
  

§ 64 Dnr 2021/522 

F.d. Djura skola - nytt användningsområde 

Beskrivning av ärendet 
Förvaltningen har fått i uppdrag att se över alternativ för framtida 
användning av Djura skola. 
Målet är att hitta ett bra användningsområde för fastigheten. En förutsättning 
är att förskolan är kvar.  

Allmänna utskottets beslut 
1. Uppdra till förvaltningen att sammanställa ett underlag så att ett 

inriktningsbeslut i ärendet kan fattas på kommunstyrelsens sammanträde 
den 16 juni.  

Beslutet skickas till 
Kommunstyrelsen 
Sektorchef samhällsutveckling Åke Sjöberg 
VD Leksandsbostäder AB Anders Eklund 
Fastighetsstrateg Veronica Lindberg Lekare
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F.d. Djura skola- nytt användningsområde 

Beskrivning av ärendet 
Bakgrund 
Förvaltningen har fått i uppdrag att se över alternativ för användning av f.d. 
Djura skola i framtiden. 
Målet är att hitta ett bra och långsiktigt användningsområde för fastigheten. 
En förutsättning är att förskolan ska vara kvar i lokalen.  
Nuläge 
Större delen av byggnaden har stått tom sedan grundskolans verksamhet 
avslutades 2019. Byggnaden består av en tvåvåningsbyggnad som är ihop-
byggd med en mindre idrottssal med en 1-vånings länkbyggnad.  
Skicket på byggnaderna är bra. Driftskostnad i dagsläget är 750 000 kr per 
år. Förskolan betalar 300 000 kronor i årlig hyra. Tomtstorleken är 9628 m2. 
I den lägre länkbygganden huserar förskolan som också disponerar vissa ytor 
i den stora tvåvåningsbyggnaden (totalt nyttjar förskolan 260 kvadratmeter) 
där också mottagningsköket till förskola finns. På förskolan går idag ett 
trettiotal barn och bemanningen är fem förskollärare. Bedömningen är att 
behovet även i den närmaste framtiden är på samma nivå. Köket serverar 
frukost, lunch och mellanmål där antalet portioner i dagsläget är cirka 30 
stycken. 
I övrigt har delar av lokalen hyrts eller lånats ut till olika verksamheter.   
Idrottshallen hyrs ut vid förfrågan, intresset har varit lågt. Under 2021 har 
bågskytteklubben tränat i lokalen. 
Utemiljön innefattar bland annat en ute-rink. 
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.  

Sektorns/avdelningens bedömning 
Följande alternativ för framtida användning av Djura skola har utretts: 
Alternativ 1. Försäljning till privat aktör 
Ett alternativ kan vara att sälja ut fastigheten till extern intressent som skulle 
kunna bedriva en friskola. Kommunen skulle kunna vara kvar som hyresgäst 
(hyresgaranti) för förskolan.  
En annan möjlighet är att den framtida köparen medverkar till att en ny 
detaljplan tas fram för att möjliggöra att kunna bygga om byggnaden till 
lägenheter, vandrarhem eller verksamhetslokal av någon form. Med en ny 
detaljplan kan eventuellt den stora tomten möjliggöra nyproduktion av 
mindre mått.  
Alternativ 2. Försäljning till Leksandsbostäder AB  
Leksandsbostäder tar över byggnaden och låter bygga om tvåvånings- 
byggnaden till lägenheter. Bolaget har sen tidigare marklägenheter i Djura 
som är attraktiva. Ett förslag har tagits fram. Förslaget medger 11 alternativt 
16 lägenheter beroende på om man använder befintlig korridor som 
lägenhetsyta eller inte. Ombyggnation kräver att en ny detaljplan tas fram 
som tillåter bostadsändamål. Tidplanen för detta är att arbetet med en ny 
detaljplan kan påbörjas 2022 och skulle kunna vara klar, i bästa fall, hösten 
2023.  
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Förskolan blir kvar i lokalen inklusive mottagningskök i nytt läge i 
anslutning till förskolan då nuvarande placering av mottagningsköket inte är 
möjlig vid byggnation av lägenheter. Flytt av och byggande av nytt 
mottagningskök måste kostnadsberäknas i detalj men är relativt kostsamt. 
Även här skulle en ny detaljplan eventuellt medge en viss nyproduktion eller 
så används tomten av allmänheten (ute-rink).  
Leksandsbostäder kan även utreda behovet av externa kontorslokaler i del av 
byggnaden i samarbete med näringslivsavdelningen. 
Alternativ 3. Fastigheten behålls av kommunen 
Förvaltningen har utrett möjligheten att nyttja lokalerna med annan 
kommunal verksamhet men inte funnit några alternativ. Ett alternativ är att 
hitta en annan intressent som hyr de delar som inte förskolan använder. 

Finansiering 
Alternativ 1 
Försäljning skulle inbringa en försäljningssumma och dessutom inga 
driftskostnader i framtiden utöver förskolans hyra. Innebär även att 
kommunen inte har rådighet över fastigheten och dess skötsel. 
Alternativ 2 
Ombyggnation till lägenheter skulle innebära en investering på cirka 14-17 
miljoner kronor exkl. mervärdesskatt för bostäderna. Flytt av 
mottagningskök tillkommer. Leksandsbostäder bedömer det svårt att få ihop 
kalkylen om inte projektet får vissa tillskott eller bidrag. Bolaget skulle 
kunna söka investeringsbidrag från Boverket. Risken är att detta bidrag 
uteblir eftersom detta projekt kommer att dra ut på tiden samt att 
energikraven inte klaras för den befintliga byggnaden som inte är anpassad 
till dagens krav. Det bör påpekas att i den gjorda kalkylen så ingår inte en 
eventuell köpeskilling. Önskemål har också framkommit om att utreda 
möjligheten att tillskapa kontorslokaler för extern uthyrning. Här måste 
behovet kartläggas av näringslivsavdelningen och en kalkyl göras av 
Leksandsbostäder AB. 
Alternativ 3 
Här bedömer förvaltningen det är en stor risk att kommunen får stå för 
driften samt utebliven intäkt för tvåvåningsdelen.  

Förslag till beslut 
1. Ge förvaltningen i uppdrag att närmare utreda alternativ 2 och 

återkomma med nödvändiga förslag till beslut avseende bl.a. finansiering 
samt fastighets- och planfrågor.
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§ 20 Dnr 2021/405 

Revidering av länsövergripande överenskommelse om 
samverkan missbruk och beroende - Välfärdsrådet 

Beskrivning av ärendet 
Kommuner och regioner har en lagstadgad skyldighet att ingå samarbete i 
fråga om personer som missbrukar alkohol, narkotika, andra 
beroendeframkallande medel, läkemedel, dopningsmedel eller spel om 
pengar (5 kap. 9 a § SoL och 16 kap. 3 § HSL). I länet regleras samarbetet 
genom en länsövergripande överenskommelse mellan kommunerna i 
Dalarna och Region Dalarna.  
En revidering har skett av överenskommelsen och ersätter tidigare 
överenskommelse från 2016. Arbetet har skett i en arbetsgrupp och 
referensgrupp med representanter från kommunerna, Region Dalarna och 
från brukarrörelsen.  
De största förändringarna är att överenskommelsen omfattar barn och unga 
samt spelberoende/spelproblem (spel om pengar). Vidare har det tidigare 
regionala vårdprogrammet utgått och i stället hänvisas till det nya nationella 
vård- och insatsprogrammet (VIP) för missbruk och beroende.  
En förändring avseende avtalstiden har införts till en period om tre (3) år. 
Överenskommelsen föreslås träda i kraft 1 juli 2021. 
Denna länsövergripande överenskommelse utgör ett lagstadgat styrdokument 
för att stödja den regionala och lokala nivån, det vill säga Region Dalarna 
och Dalarnas 15 kommuner, avseende samverkan rörande personer med 
missbruk och beroende av alkohol, narkotika, andra beroendeframkallande 
medel, läkemedel, dopningsmedel eller spel om pengar.  
Syftet med samverkansöverenskommelse är att: 
- stärka samverkan 
- tydliggöra ansvarsfördelningen mellan huvudmännen 
 - tillgodose individens behov av vård och omsorg utifrån ett 
helhetsperspektiv 
- utveckla verksamheter genom att tillämpa bästa tillgängliga evidens- och 
erfarenhetsbaserad kunskap i mötet med den enskilda individen.  
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Ytterst sett handlar det om att tillsammans utveckla en behovsanpassad, 
personcentrerad och sammanhållen vård- och omsorgskedja av hög kvalitet 
för alla olika grupper av kvinnor, män, flickor, pojkar och personer av annat 
kön.  
Det övergripande målet med samverkansöverenskommelsen är att:  
- huvudmännen tillsammans främjar en effektiv, kunskapsbaserad, jämlik, 
jämställd och likvärdig vård och omsorg för missbruk och beroende, oavsett 
för vem du är och var i länet du bor 
- överenskommelsen ska utgöra grund för framtagande och implementering 
av lokala samverkansöverenskommelser i varje enskild kommun, mellan den 
kommunen och regionen.  
Målgruppen för överenskommelsen är personer, män, kvinnor, flickor, 
pojkar och personer av annat kön, som missbrukar alkohol, narkotika, andra 
beroendeframkallande medel, läkemedel, dopningsmedel eller spel om 
pengar. Överenskommelsen gäller således för både barn (upp till 18 år) och 
vuxna. I överenskommelsen tydliggörs dels huvudmännens lagstadgade 
ansvarsområden enskilt och gemensamt i samverkan, dels hur arbetet kan 
utvecklas och genomföras utifrån bästa tillgängliga evidens- och 
erfarenhetsbaserad kunskap (vetenskap, professionell erfarenhet och den 
enskildes erfarenheter, önskemål och situation). Vidare utgör den regionala 
samverkansöverenskommelsen en grund och ett stöd för att ta fram lokala 
samverkansöverenskommelser inom varje kommun. 

Sektorns/avdelningens bedömning 

Sociala sektorn ställer sig bakom revideringen av överenskommelsen på 
regional nivå utifrån att tydligheten gällande de olika överenskommelserna 
säkerställs i en samlad överenskommelse. Vilket leder till en stärkt 
utveckling av en behovsanpassad, personcentrerad och sammanhållen stöd- 
och vårdkedja av hög kvalitet för berörda. Det stärker även det fortsatta 
arbetet och utvecklingen av befintliga lokala överenskommelser.  

Beslutsunderlag 
Tjänsteutlåtande, daterat 2021-04-29 
Länsövergripande överenskommelse om samverkan missbruk och beroende, 
daterad 2021-04-22 

Utskottets förslag till beslut i kommunstyrelsen 
1. Anta revideringen av länsövergripande överenskommelse om 

samverkan missbruk beroende 
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Utskottets beslut  
1. Uppdra till sociala sektorn att revidera den lokala överenskommelsen 

om samverkan missbruk och beroende. 

Beslutet skickas till 
Kommunstyrelsen 
Socialchef Ulrika Gärdsback 
Verksamhetsutvecklare Yvonne Thorell
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Länsövergripande överenskommelse om samverkan 
missbruk beroende  

Beskrivning av ärendet 
Kommuner och regioner har en lagstadgad skyldighet att ingå samarbete 
ifråga om personer som missbrukar alkohol, narkotika, andra 
beroendeframkallande medel, läkemedel, dopningsmedel eller spel om 
pengar (5 kap. 9 a § SoL och 16 kap. 3 § HSL). I länet regleras samarbetet 
genom en länsövergripande överenskommelse mellan kommunerna i 
Dalarna och Region Dalarna. En revidering har skett av överenskommelsen 
och ersätter tidigare överenskommelse från 2016. Arbetet har skett i en 
arbetsgrupp och referensgrupp med representanter från kommunerna, Region 
Dalarna och från brukarrörelsen. De största förändringarna är att 
överenskommelsen omfattar barn och unga samt spelberoende/spelproblem 
(spel om pengar). Vidare har det tidigare regionala vårdprogrammet utgått 
och istället hänvisas till det nya nationella vård- och insatsprogrammet (VIP) 
för missbruk och beroende. En förändring avseende avtalstiden har införts 
till en period om tre (3) år. Överenskommelsen föreslås träda i kraft 1 juli 
2021. 
Denna länsövergripande överenskommelse utgör ett lagstadgat styrdokument 
för att stödja den regionala och lokala nivån, det vill säga Region Dalarna 
och Dalarnas 15 kommuner, avseende samverkan rörande personer med 
missbruk och beroende av alkohol, narkotika, andra beroendeframkallande 
medel, läkemedel, dopningsmedel eller spel om pengar. Syftet med 
samverkansöverenskommelse är att: - stärka samverkan. - tydliggöra 
ansvarsfördelningen mellan huvudmännen. - tillgodose individens behov av 
vård och omsorg utifrån ett helhetsperspektiv. - utveckla verksamheter 
genom att tillämpa bästa tillgängliga evidens- och erfarenhetsbaserad 
kunskap i mötet med den enskilda individen. Ytterst sett handlar det om att 
tillsammans utveckla en behovsanpassad, personcentrerad och 
sammanhållen vård- och omsorgskedja av hög kvalitet för alla olika grupper 
av kvinnor, män, flickor, pojkar och personer av annat kön. Det 
övergripande målet med samverkansöverenskommelsen är att: - 
huvudmännen tillsammans främjar en effektiv, kunskapsbaserad, jämlik, 
jämställd och likvärdig vård och omsorg för missbruk och beroende, oavsett 
för vem du är och vart i länet du bor. - överenskommelsen ska utgöra grund 
för framtagande och implementering av lokala 
samverkansöverenskommelser i varje enskild kommun, mellan den 
kommunen och regionen. Målgruppen för överenskommelsen är personer, 
män, kvinnor, flickor, pojkar och personer av annat kön, som missbrukar 
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alkohol, narkotika, andra beroendeframkallande medel, läkemedel, 
dopningsmedel eller spel om pengar. Överenskommelsen gäller således för 
både barn (upp till 18 år) och vuxna. I överenskommelsen tydliggörs dels 
huvudmännens lagstadgade ansvarsområden enskilt och gemensamt i 
samverkan, dels hur arbetet kan utvecklas och genomföras utifrån bästa 
tillgängliga evidens- och erfarenhetsbaserad kunskap (vetenskap, 
professionell erfarenhet och den enskildes erfarenheter, önskemål och 
situation). Vidare utgör den regionala samverkansöverenskommelsen en 
grund och ett stöd för att ta fram lokala samverkansöverenskommelser inom 
varje kommun. 
Tidigare fanns ett regionalt vårdprogram som kompletterade den 
länsövergripande överenskommelsen. I förevarande överenskommelse 
hänvisas istället till det nya nationella vård- och insatsprogrammet (VIP) för 
missbruk och beroende som lanserades i december 2020. VIPen är det 
senaste nationella kunskapsstödet inom området. Två ytterligare regionala 
samverkansöverenskommelser finns mellan kommunerna och regionen som 
berör missbruk och beroende. Dessa är: Länsövergripande överenskommelse 
om samverkan för barns och ungas hälsa (inkluderar: barn med psykisk 
funktionsnedsättning samt barn och unga som vårdas utanför det egna 
hemmet) (beslutas under 2021) och Länsövergripande överenskommelse om 
samverkan för kommuner och region i Dalarnas län kring personer med 
psykiska funktionsnedsättningar från 18 år (beslutas under 2021). 
Överenskommelsen är framtagen i bred samverkan mellan kommunerna i 
Dalarna och Region Dalarna. En arbetsgrupp fick i uppdrag av 
Länsnätverket för förvaltningschefer (Länschefsnätverket) att revidera 
överenskommelsen och till arbetet tillsattes även en referensgrupp som stöd i 
arbetet. I både arbetsgruppen och i referensgruppen har representanter från 
brukarrörelsen funnits med. Den regionala samverkans- och stödstrukturen, 
RSS Dalarna har varit ett stöd i arbetet. RSS Dalarna verkar på länsnivå med 
kunskapsstyrning inom socialtjänst och hälso- och sjukvård samt med att 
stödja samverkan mellan länets femton kommuner och Region Dalarna. RSS 
drivs genom Avdelningen för Hälsa och välfärd i Region Dalarna. 
Överenskommelsen föreslås träda i kraft 1 juli 2021. Länschefsnätverket 
beslutade att godkänna den reviderade överenskommelsen på sammanträde 
19 februari 2021 och skicka vidare beslutet för Välfärdsrådets 
ställningstagande och beslut om rekommendation 

Sektorns/avdelningens bedömning 

Sociala sektorn ställer sig bakom revideringen av överenskommelsen på 
regional nivå utifrån att tydligheten gällande de olika överenskommelserna 
säkerställs i en samlad överenskommelse. Vilket leder till en stärkt 
utveckling av en behovsanpassad, personcentrerad och sammanhållen stöd- 
och vårdkedja av hög kvalitet för berörda. Det stärker även det fortsatta 
arbetet och utvecklingen av befintliga lokala överenskommelser.  

Förslag till beslut 
1. Anta revideringen som sin egen och översända den till Region Dalarna 
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Ange vilket beslutsunderlag som ska skickas med till politiken 
Tjänsteutlåtande, daterat 2021-04-29 
Länsövergripande överenskommelse om samverkan missbruk beroende, 
daterad 2021-04-22 

Slutligt beslut skickas till 
Socialchef Ulrika Gärdsback 
Region Dalarna avdelning Hälsa och välfärd, RSS 
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Hälso- och sjukvårdsförvaltningen 
Ledningsstöd och strategi 
Avdelningen för Hälsa och välfärd (RSS Dalarna) 

 

Välfärdsrådet  
Underlag för rekommendation 
Datum: 2021-04-22 
Dnr: Dnr: RD21/00238 

 

 

 

Reviderad länsövergripande överenskommelse om samverkan 
rörande personer som missbrukar; alkohol, narkotika, andra 
beroendeframkallande medel, läkemedel, dopningsmedel eller spel 
om pengar  
 
Välfärdsrådet beslutar rekommendera kommunerna och regionen: 

att godkänna reviderad länsövergripande överenskommelse om samverkan rörande 
personer som missbrukar; alkohol, narkotika, andra beroendeframkallande medel, 
läkemedel, dopningsmedel eller spel om pengar. 

att beslutet gäller under förutsättning att samtliga ingående parter fattar likalydande 
beslut. 

        Sammanfattning  

Kommuner och regioner har en lagstadgad skyldighet att ingå samarbete ifråga om 
personer som missbrukar alkohol, narkotika, andra beroendeframkallande medel, 
läkemedel, dopningsmedel eller spel om pengar (5 kap. 9a § SoL och 16 kap. 3 § HSL). 
I länet regleras samarbetet genom en länsövergripande överenskommelse mellan 
kommunerna i Dalarna och Region Dalarna.  

En revidering har skett av tidigare samverkansöverenskommelse (från 2016) och 
arbetet har skett i en arbetsgrupp och referensgrupp med representanter från 
kommunerna, Region Dalarna och brukarrörelsen.  

De största förändringarna är att överenskommelsen omfattar barn och unga samt 
spelberoende/spelproblem (spel om pengar). Vidare har det tidigare regionala 
vårdprogrammet utgått och istället hänvisas till det nya nationella vård- och 
insatsprogrammet (VIP) för missbruk och beroende. En förändring avseende 
avtalstiden har införts till en period om tre (3) år.  

Överenskommelsen föreslås träda i kraft 1 juli 2021.  

Länschefsnätverket beslutade att godkänna den reviderade överenskommelsen 
på sammanträde 19 februari 2021  och skicka vidare beslutet för Välfärdsrådets 
ställningstagande och beslut om rekommendation. 

Ärendet behandlades av Välfärdsrådet 210325 som fattade beslut i enlighet med 
lagt förslag att rekommendera kommunerna och regionen att godkänna 
överenskommelsen. Därefter har ett skrivfel uppdagats som får saklig betydelse, 
i tabellen på sid 33 i överenskommelsen gällande ansvarsfördelningen mellan 
primärvård och psykiatrisk vård avseende abstinensvård och nedtrappning av 
beroendeframkallande läkemedel.   
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Hälso- och sjukvårdsförvaltningen 
Ledningsstöd och strategi 
Avdelningen för Hälsa och välfärd (RSS Dalarna) 

 

Välfärdsrådet  
Underlag för rekommendation 
Datum: 2021-04-22 
Dnr: Dnr: RD21/00238 

 

 

 

 

Beskrivning av ärendet och skälen för förslaget 

Denna länsövergripande överenskommelse utgör ett lagstadgat styrdokument för att 
stödja den regionala och lokala nivån, det vill säga Region Dalarna och Dalarnas 15 
kommuner, avseende samverkan rörande personer med missbruk och beroende av 
alkohol, narkotika, andra beroendeframkallande medel, läkemedel, dopningsmedel eller 
spel om pengar. 

Syftet med samverkansöverenskommelse är att: 

- stärka samverkan. 
- tydliggöra ansvarsfördelningen mellan huvudmännen. 
- tillgodose individens behov av vård och omsorg utifrån ett helhetsperspektiv. 
- utveckla verksamheter genom att tillämpa bästa tillgängliga evidens- och   
erfarenhetsbaserad kunskap i mötet med den enskilda individen. 

Ytterst sett handlar det om att tillsammans utveckla en behovsanpassad, 
personcentrerad och sammanhållen vård- och omsorgskedja av hög kvalitet för alla 
olika grupper av kvinnor, män, flickor, pojkar och personer av annat kön. 

Det övergripande målet med samverkansöverenskommelsen är att: 

- huvudmännen tillsammans främjar en effektiv, kunskapsbaserad, jämlik, 
jämställd och likvärdig vård och omsorg för missbruk och beroende, oavsett för vem du 
är och vart i länet du bor. 
- överenskommelsen ska utgöra grund för framtagande och implementering av 
lokala samverkansöverenskommelser i varje enskild kommun, mellan den kommunen 
och regionen. 

Målgruppen för överenskommelsen är personer, män, kvinnor, flickor, pojkar och 
personer av annat kön, som missbrukar alkohol, narkotika, andra beroendeframkallande 
medel, läkemedel, dopningsmedel eller spel om pengar. Överenskommelsen gäller 
således för både barn (upp till 18 år) och vuxna.  

I överenskommelsen tydliggörs dels huvudmännens lagstadgade ansvarsområden 
enskilt och gemensamt i samverkan, dels hur arbetet kan utvecklas och genomföras 
utifrån bästa tillgängliga evidens- och erfarenhetsbaserad kunskap (vetenskap, 
professionell erfarenhet och den enskildes erfarenheter, önskemål och situation). Vidare 
utgör den regionala samverkansöverenskommelsen en grund och ett stöd för att ta fram 
lokala samverkansöverenskommelser inom varje kommun.  
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(Sida 3 av 3) 

 
 

 
Hälso- och sjukvårdsförvaltningen 
Ledningsstöd och strategi 
Avdelningen för Hälsa och välfärd (RSS Dalarna) 

 

Välfärdsrådet  
Underlag för rekommendation 
Datum: 2021-04-22 
Dnr: Dnr: RD21/00238 

 

 

 

 

Tidigare fanns ett regionalt vårdprogram som kompletterade den länsövergripande 
överenskommelsen. I förevarande överenskommelse hänvisas istället till det nya 
nationella vård- och insatsprogrammet (VIP) för missbruk och beroende som 
lanserades i december 2020. VIPen är det senaste nationella kunskapsstödet inom 
området.  

Två ytterligare regionala samverkansöverenskommelser finns mellan kommunerna och 
regionen som berör missbruk och beroende. Dessa är: Länsövergripande 
överenskommelse om samverkan för barns och ungas hälsa (inkluderar: barn med 
psykisk funktionsnedsättning samt barn och unga som vårdas utanför det egna 
hemmet) (beslutas under 2021) och Länsövergripande överenskommelse om 
samverkan för kommuner och region i Dalarnas län kring personer med psykiska 
funktionsnedsättningar från 18 år (beslutas under 2021). 

Överenskommelsen är framtagen i bred samverkan mellan kommunerna i Dalarna och 
Region Dalarna. En arbetsgrupp fick i uppdrag av Länsnätverket för förvaltningschefer 
(Länschefsnätverket) att revidera överenskommelsen och till arbetet tillsattes även en 
referensgrupp som stöd i arbetet. I både arbetsgruppen och i referensgruppen har 
representanter från brukarrörelsen funnits med.  Den regionala samverkans- och 
stödstrukturen, RSS Dalarna har varit ett stöd i arbetet. RSS Dalarna verkar på länsnivå 
med kunskapsstyrning inom socialtjänst och hälso- och sjukvård samt med att stödja 
samverkan mellan länets femton kommuner och Region Dalarna. RSS drivs genom 
Avdelningen för Hälsa och välfärd i Region Dalarna. 

Överenskommelsen föreslås träda i kraft 1 juli 2021. Länschefsnätverket 
beslutade att godkänna den reviderade överenskommelsen på sammanträde  
19 februari 2021 och skicka vidare beslutet för Välfärdsrådets ställningstagande 
och beslut om rekommendation. 

Ärendet behandlades av Välfärdsrådet 210325 som fattade beslut i enlighet med 
lagt förslag att rekommendera kommunerna och regionen att godkänna 
överenskommelsen. Därefter har ett skrivfel uppdagats, som får saklig betydelse, 
i tabellen på sid 33 i överenskommelsen gällande ansvarsfördelningen mellan 
primärvård och psykiatrisk vård avseende abstinensvård och nedtrappning av 
beroendeframkallande läkemedel.   

Representanter från Styrgruppen i Länsnätverket för förvaltningschefer 
(Länschefsnätverket) har tillstyrkt att ärendet hänvisas direkt till Välfärdsrådet utan 
föregående beredning i Länschefsnätverket.  
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 
1(2) 

Sammanträdesdatum 
2021-05-12 

 
  

Socialutskottet   

 
 Utdrag bestyrks 
  

§ 21 Dnr 2021/406 

Revidering av länsövergripande överenskommelse 
HVB - Välfärdsrådet 

Beskrivning av ärendet 
Styrgruppen för Länsnätverket för förvaltningschefer (Länschefsnätverket) 
har haft i uppdrag att genomföra en revidering har av tidigare 
samverkansöverenskommelse (från 2016). Arbetet har skett med stöd av 
Avdelningen för hälsa och välfärd, RSS Dalarna.  
Revideringen består av redaktionella justeringar gällande 
överenskommelsens disposition och rubriksättning, ändring av obsolet 
terminologi med mera. Vissa avsnitt är utvecklade och/ eller nya varvid 
syftet har varit en anpassning till övriga länsövergripande 
samverkansöverenskommelser i vissa avseenden.  
En förändring avseende avtalstiden har införts till en period om tre (3) år. 
Överenskommelsen föreslås träda i kraft 1 juli 2021. Länschefsnätverket 
beslutade att godkänna den reviderade överenskommelsen på sammanträde 
2021-02-19 och skicka vidare beslutet för Välfärdsrådets ställningstagande 
och beslut om rekommendation.  
Syftet med denna länsövergripande överenskommelse är att tydliggöra 
ansvaret för kommun och region gällande enskilda personer som 
kommunernas socialnämnder beslutar att placera på hem för vård eller 
boende (HVB) och där den enskilde har behov av såväl sociala som hälso- 
och sjukvårdsinsatser.  
Länschefsnätverket konstaterade på sammanträde 2020-10-23 att 
överenskommelsen är ett nödvändigt instrument för att tydliggöra samverkan 
mellan huvudmännen i samband med HVB-placeringar och att 
överenskommelsens innehåll endast krävde vissa redaktionella ändringar. 
Mot denna bakgrund fick Styrgruppen för Länschefsnätverket i uppdrag av 
Länschefsnätverket att tillse ändringarna av överenskommelsen. Arbetet har 
utförts på Avdelningen för hälsa och välfärd, RSS Dalarna. I 
överenskommelsen tydliggörs främst huvudmännens respektive 
ansvarsområden och fördelning av kostnadsansvar vid placering på HVB.  
Revideringen består av justeringar avseende överenskommelsens disposition, 
rubriksättning, ändring av obsolet terminologi med mera. Vissa avsnitt är 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 
2(2) 

Sammanträdesdatum 
2021-05-12 

 
  

Socialutskottet   

 
 Utdrag bestyrks 
  

utvecklade och/ eller nya varvid syftet har varit en anpassning till den 
länsövergripande överenskommelsen om samverkan rörande personer som 
missbrukar samt till den kommande länsöverenskommelsen om samverkan 
kring barns och ungas hälsa.  
Länschefsnätverket beslutade att godkänna den reviderade 
överenskommelsen på sammanträde 2021-02-19 och skicka vidare beslutet 
för Välfärdsrådets ställningstagande och beslut om rekommendation. 

Sektorns/avdelningens bedömning 
Att denna länsövergripande överenskommelse tydliggör ansvaret för 
kommun och region gällande enskilda personer som kommunernas 
individnämnder beslutar att placera på hem för vård eller boende (HVB) och 
där den enskilde har behov av såväl sociala som hälso- och 
sjukvårdsinsatser. Överenskommelsen är även ett nödvändigt instrument för 
att tydliggöra samverkan mellan huvudmännen i samband med HVB-
placeringar och att överenskommelsens innehåll endast krävde vissa 
redaktionella ändringar. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteutlåtande daterat 2021-04-29 
Remiss om länsövergripande överenskommelse HVB, daterad 2021-03-16 

Utskottets förslag till beslut i kommunstyrelsen 
1. Anta revideringen av länsövergripande överenskommelse HVB. 

Beslutet skickas till 
Kommunstyrelsen
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TJÄNSTEUTLÅTANDE 
Sida 
1(2) 

Datum 
2021-04-29 

Referens 
Dnr 2021/406    

Sociala sektorn 
Ulrika Gärdsback 806 51 
ulrika.gardsback@leksand.se 

 
 

 
 

 
  

 

Remiss om länsövergripande överenskommelse HVB 

Beskrivning av ärendet 
Styrgruppen för Länsnätverket för förvaltningschefer (Länschefsnätverket) 
har haft i uppdrag att genomföra en revidering har av tidigare 
samverkansöverenskommelse (från 2016). Arbetet har skett med stöd av 
Avdelningen för hälsa och välfärd, RSS Dalarna.  
Revideringen består av redaktionella justeringar gällande 
överenskommelsens disposition och rubriksättning, ändring av obsolet 
terminologi med mera. Vissa avsnitt är utvecklade och/ eller nya varvid 
syftet har varit en anpassning till övriga länsövergripande 
samverkansöverenskommelser i vissa avseenden.  
En förändring avseende avtalstiden har införts till en period om tre (3) år. 
Överenskommelsen föreslås träda i kraft 1 juli 2021. Länschefsnätverket 
beslutade att godkänna den reviderade överenskommelsen på sammanträde 
2021-02-19 och skicka vidare beslutet för Välfärdsrådets ställningstagande 
och beslut om rekommendation.  
Syftet med denna länsövergripande överenskommelse är att tydliggöra 
ansvaret för kommun och region gällande enskilda personer som 
kommunernas socialnämnder beslutar att placera på hem för vård eller 
boende (HVB) och där den enskilde har behov av såväl sociala som hälso- 
och sjukvårdsinsatser. Länschefsnätverket konstaterade på sammanträde 
2020-10-23 att överenskommelsen är ett nödvändigt instrument för att 
tydliggöra samverkan mellan huvudmännen i samband med HVB-
placeringar och att överenskommelsens innehåll endast krävde vissa 
redaktionella ändringar. 
Mot denna bakgrund fick Styrgruppen för Länschefsnätverket i uppdrag av 
Länschefsnätverket att tillse ändringarna av överenskommelsen. Arbetet har 
utförts på Avdelningen för hälsa och välfärd, RSS Dalarna. I 
överenskommelsen tydliggörs främst huvudmännens respektive 
ansvarsområden och fördelning av kostnadsansvar vid placering på HVB. 
Revideringen består av justeringar avseende överenskommelsens disposition, 
rubriksättning, ändring av obsolet terminologi med mera. Vissa avsnitt är 
utvecklade och/ eller nya varvid syftet har varit en anpassning till den 
länsövergripande överenskommelsen om samverkan rörande personer som 
missbrukar samt till den kommande länsöverenskommelsen om samverkan 
kring barns och ungas hälsa.  
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Leksands kommun 

Datum 
2021-04-29 
 

Referens 
Dnr 2021/406 

Sida 
2(2) 

Länschefsnätverket beslutade att godkänna den reviderade 
överenskommelsen på sammanträde 2021-02-19 och skicka vidare beslutet 
för Välfärdsrådets ställningstagande och beslut om rekommendation. 

 

Sektorns/avdelningens bedömning 
Att denna länsövergripande överenskommelse tydliggör ansvaret för 
kommun och region gällande enskilda personer som kommunernas 
individnämnder beslutar att placera på hem för vård eller boende (HVB) och 
där den enskilde har behov av såväl sociala som hälso- och 
sjukvårdsinsatser. Överenskommelsen är även ett nödvändigt instrument för 
att tydliggöra samverkan mellan huvudmännen i samband med HVB-
placeringar och att överenskommelsens innehåll endast krävde vissa 
redaktionella ändringar. 

Förslag till beslut 
1. Anta revideringen som sin egen och översända den till Region Dalarna. 

Ange vilket beslutsunderlag som ska skickas med till politiken 
Tjänsteutlåtande daterat 2021-04-29 
Remiss om länsövergripande överenskommelse HVB, daterad 2021-03-16 

Slutligt beslut skickas till 
Socialchef Ulrika Gärdsback 
Region Dalarna avdelningen hälsa och välfärd, RSS 
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(Sida 1 av 2) 

 
 

 
Hälso- och sjukvårdsförvaltningen 
Ledningsstöd och strategi 
Avdelningen för Hälsa och välfärd (RSS Dalarna) 

 

Välfärdsrådet  
Underlag för rekommendation 
Datum: 2021-03-16 
Dnr:  RD21/00510 

 

 

 

Reviderad länsövergripande överenskommelse om ansvarsfördelning 
när kommunen beslutar om placering på hem för vård eller boende 
(HVB)  

 

Välfärdsrådet beslutar rekommendera kommunerna och regionen: 
 
att godkänna reviderad länsövergripande överenskommelse om ansvarsfördelning när 
kommunen beslutar om placering på hem för vård eller boende (HVB). 

att beslutet gäller under förutsättning att samtliga ingående parter fattar likalydande 
beslut. 

Sammanfattning  
 

Styrgruppen för Länsnätverket för förvaltningschefer (Länschefsnätverket) har haft i 

uppdrag att genomföra en revidering har av tidigare samverkansöverenskommelse (från 

2016). Arbetet har skett med stöd av Avdelningen för hälsa och välfärd, RSS Dalarna. 

Revideringen består av redaktionella justeringar gällande överenskommelsens 

disposition och rubriksättning, ändring av obsolet terminologi m.m.. Vissa avsnitt är 

utvecklade och/ eller nya varvid syftet har varit en anpassning till övriga länsövergripande 

samverkansöverenskommelser i vissa avseenden. En förändring avseende avtalstiden 

har införts till en period om tre (3) år. Överenskommelsen föreslås träda i kraft 1 juli 2021. 

 

Länschefsnätverket beslutade att godkänna den reviderade överenskommelsen på 

sammanträde 210219 och skicka vidare beslutet för Välfärdsrådets ställningstagande 

och beslut om rekommendation. 

Beskrivning av ärendet och skälen för förslaget 
 

Syftet med denna länsövergripande överenskommelse är att tydliggöra ansvaret 

för kommun och region gällande enskilda personer som kommunernas socialnämnder  

beslutar att placera på hem för vård eller boende (HVB) och där den enskilde har behov 

av såväl sociala som hälso- och sjukvårdsinsatser. 

 
Länschefsnätverket konstaterade på sammanträde 201023 att överenskommelsen är 

ett nödvändigt instrument för att tydliggöra samverkan mellan huvudmännen i samband 

med HVB-placeringar och att överenskommelsens innehåll endast krävde vissa 

redaktionella ändringar.  

93



 

2 
 

 
(Sida 2 av 2) 

 
 

 
Hälso- och sjukvårdsförvaltningen 
Ledningsstöd och strategi 
Avdelningen för Hälsa och välfärd (RSS Dalarna) 

 

Välfärdsrådet  
Underlag för rekommendation 
Datum: 2021-03-16 
Dnr:  RD21/00510 

 

 

 

 

Mot denna bakgrund fick Styrgruppen för Länschefsnätverket i uppdrag av 

Länschefsnätverket att tillse ändringarna av överenskommelsen. Arbetet har utförts på 

Avdelningen för hälsa och välfärd, RSS Dalarna.  

I överenskommelsen tydliggörs främst huvudmännens respektive ansvarsområden och 

fördelning av kostnadsansvar vid placering på HVB. Revideringen består av justeringar 

avseende överenskommelsens disposition, rubriksättning, ändring av obsolet 

terminologi m.m.. Vissa avsnitt är utvecklade och/ eller nya varvid syftet har varit en 

anpassning till den länsövergripande överenskommelsen om samverkan rörande 

personer som missbrukar samt till den kommande länsöverenskommelsen om 

samverkan kring barns och ungas hälsa. 

 

Länschefsnätverket beslutade att godkänna den reviderade överenskommelsen på 

sammanträde 210219 och skicka vidare beslutet för Välfärdsrådets ställningstagande 

och beslut om rekommendation. 
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TJÄNSTEUTLÅTANDE 
Sida 
1(1) 

Datum 
2021-05-27 

Referens 
Dnr 2021/    

Administrativ service 
Andrew Tutt-Wixner, 80101 
andrew.tutt-wixner@leksand.se 

 
 

 
 

 
  

 

Gallringsbeslut för inkomna pappershandlingar – 
Elevhälsans medicinska insatser 

Beskrivning av ärendet 
Funktionen Elevhälsans medicinska insatser arbetar mot att bli helt 
pappersfria. Detta görs delvis via att skapa heldigitala processer och delvis 
genom att skanna in inkomna och upprättade pappershandlingar till 
funktionens verksamhetssystem PMO.  
I och med att dessa handlingar både skannas in och förvaras i pappersformat 
bevaras dessa handlingar dubbelt. Att förvara handlingar i dubbelt är tids- 
och kostnadsdrivande för förvaltningen. För att få till smidigare processer 
och undvika onödiga leveranser till kommunhusets arkiv föreslås det att 
funktionens inkomna och upprättade pappershandlingar få gallras efter 
inskanning. För att kunna gallra allmänna handlingar krävs ett 
gallringsbeslut. 
Kommunen har ett system för långsiktig bevarande av digital information (e-
arkiv) och medicinsk lednings ansvarig skolsköterska har tagit fram rutiner 
för att säkerställa att inskanningen av handlingar är av lämplig kvalitet och är 
fullständig. Därför anser arkivarien att gallring av pappersoriginalen inte 
kommer att ha en negativ inverkan på funktionens arkivinformation. 

Finansiering 
Antagande av gallringsbeslutet innebär inga extra kostnader för kommunen. 
Vid icke beslut kommer allmänna handlingar att förvaras både på papper och 
i digitalt format vilket innebär en onödig förvaring av handlingar. Detta 
innebär kostnader för arkivering samt sätter press på kommunens 
arkivutrymmen. 

Förslag till beslut 
1. Elevhälsans medicinska insatsers inkomna och upprättade 

pappershandlingar kan gallras omgående efter inskanning. 

Ange vilket beslutsunderlag som ska skickas med till politiken 
Tjänsteutlåtande från arkivarie Andrew Tutt-Wixner, daterat 2021-05-27. 

Slutligt beslut skickas till 
Arkivarie Andrew Tutt-Wixner för vidarebefordran till berörda
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From: Anna-Carin Ingels
Sent: 21 maj 2021 06:08:18 +02:00
To: Registrator
Cc:
Subject: VB: Utbildningsutskottet

Har kontrollerat med Lennart och det här är en formell avsägelse att gälla fr o m 2021-05-21.

Hälsningar
Anna-Carin

-----Ursprunglig avtalad tid-----
Från: Lennart Ljung <lennart.ljung@leksand.se> 
Skickat: den 21 maj 2021 06:43
Till: Anna-Carin Ingels
Ämne: Avböjd: Utbildningsutskottet
När: den 24 maj 2021 08:30-15:00 (UTC+01:00) Amsterdam, Berlin, Bern, Rom, Stockholm, 
Wien.
Plats: Microsoft Teams-möte

Jag anmäler jäv och ber härmed att få avsluta min medverkan i Utbildningsutskottet. Vänliga 
hälsningar Lennart Ljung
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TJÄNSTEUTLÅTANDE 
Sida 
1(2) 

Datum 
2021-06-02 

Referens 
Dnr 2018/1486    

Administrativ service 
Andriette Ivarsson, 0247-80128 
andriette.ivarsson@leksand.se 

 
 

 
 

 
  

 

Representant i Nya Granbergsvägarnas samfällighets-
förening samt ny revisor 

Beskrivning av ärendet 
Kommunen är största delägare i Nya Granbergsvägarnas 
samfälligetsförening. Tidigare representant i styrelsen har varit f.d. 
kommundirektör Göran Wigert. En ny representant behöver utses. 
Tidigare revisor för Nya Granbergsvägarnas samfällighetsförening, Ingemar 
Löfnäs har avsagt sig uppdraget. En ny revisor ska utses, inom sig, bland 
kommunens fem valda revisorer. Detta görs av revisonen själva som 
meddelar Nya Granbergsvägens samfällighetsförening. 

Förslag till beslut 
1. Utse fritidschef Torkel Holst till kommunens representant i Nya 

Granbergsvägarnas samfällighetsförening. 

Slutligt beslut skickas till 
Nya Granbergsvägarnas samfällighetsförening 
Samordnare för kommunrevisionen Kerstin Furöstam 
Fritidschef Torkel Holst 
Administrativ service, Anna-Carin Ingels 
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Leksands kommun 

Datum 
2021-06-02 
 

Referens 
Dnr 2018/1486 

Sida 
2(2) 
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TJÄNSTEUTLÅTANDE 
Sida 
1(2) 

Datum 
2021-06-04 

Referens 
Dnr 2021/23    

Administrativ service 
Lena Ryen-Laxton 
lena.ryen@leksand.se 

 
 

 
 

 
  

 

Anmälan av fattade delegeringsbeslut 2021 

Beskrivning av ärendet 

Kommunallagen föreskriver att en nämnd får uppdra åt ett utskott, åt en 
ledamot eller ersättare eller åt en anställd hos kommunen att besluta på 
nämndens vägnar i ett visst ärende eller viss grupp av ärenden. 
Beslut som fattas med ovanstående stöd ska återrapporteras till nämnden. 
Härmed återrapporteras följande delegeringsbeslut: 
Sektorn för samhällsutveckling 

Byggchef, byggnadsinspektör, bygglovhandläggare och 
bostadsanpassare: 

− Bostadsanpassningsärenden enligt bostadsanpassningslagen april & 
maj 2021 

− Byggärenden enligt plan- och bygglagen maj 2021 
Trafikärenden 

− Trafikärenden maj 2021 
Näringsliv 

− Köpekontrakt/köpebrev maj 2021 
Miljö/livsmedel 

− Tillsynsärenden enligt livsmedelslagen och miljöbalken februari och 
april-maj 2021 

Utbildningssektorn 
- 

Utskotten 
− Sammanträdesprotokoll samhällsbyggnadsutskottet daterat 2021-04-

22 
− Sammanträdesprotokoll samhällsbyggnadsutskottet daterat 2021-05-

27 
− Sammanträdesprotokoll socialutskottet daterat 2021-05-12  
− Sammanträdesprotokoll utbildningsutskottet daterat 2021-05-24 

 

99



Leksands kommun 

Datum 
2021-06-04 
 

Referens 
Dnr 2021/23 

Sida 
2(2) 

Personalärenden 
- Personalärenden 2021-05-01-2021-05-31 

Kommunledning 
- 

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

och listor per den 16 juni 2021. 

Ange vilket beslutsunderlag som ska skickas med till politiken 
Protokoll och listor 

Slutligt beslut skickas till 
Administrativ service 
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