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Ärendelista 
 

   
 § 1 Återrapportering av uppdrag till kommundirektören gällande kontakt med 

förvaltningsrätten 
 § 2 Information om styrmodell för Leksands kommun 
 § 3 Information om förvaltningens yttrande gällande granskning av god ekonomisk 

hushållning 
 § 4 Översiktsplan 2025 - information gällande resultat från tidiga dialogen 
 § 5 Information om större plan- och byggärenden 2022 
 § 6 Exploatering Lummerhöjden 
 § 7 Planeringsstrategi för översiktsplan 
 § 8 Revidering av kommunstyrelsens delegeringsordning gällande hantering av 

informationshanteringsplaner 
 § 9 Taxor inom avdelningen kost och lokalvård 2023 
 § 10 Inspektion av överförmyndare i samverkan i norra Dalarna 2022 
 § 11 Översyn av tillgänglighet och öppettider i Leksands kommun 
 § 12 Motion om dövkompetens inom Leksands kommun 
 § 13 Beredskapslager delområde drivmedel 
 § 14 Riktlinje för utbetalning av friskvårdsbidrag 

 

2Allmänna utskottets protokoll 2023-01-16
(Signerat, SHA-256 9646DB99EC03902CB5A8ACC961EF43DDECC2E18C512B51EE7587DBB8616298EF)

Sida 2 av 34



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 
1(1) 

Sammanträdesdatum 
2023-01-16 

 
  

Allmänna utskottet   
 

 
Justeras Utdrag bestyrks 
  

 

§ 1 Dnr 2023/18 

Återrapportering av uppdrag till kommundirektören 
gällande kontakt med förvaltningsrätten 

Beskrivning av ärendet 
Kommundirektör, Caroline Smitmanis Smids, informerade om att hon har 
varit i kontakt med förvaltningsrätten utifrån de uppdrag hon fick på 
Allmänna utskottets sammanträde 2022-11-14. I enlighet med uppdraget har 
kommundirektören kontaktat förvaltningsrätten för att få ett 
handläggningsbesked och förtydligat konsekvenserna av de långa 
handläggningstiderna.  
Beslut om kommundirektörens uppdrag fattades med anledning av att 
förvaltningsrättens dom ännu inte har fastställts. 
Protokollet från kommunstyrelsens sammanträde den 14 juni 2022 och 
efterföljande beslut i kommunfullmäktige den 27 juni 2022 är överklagade 
med laglighetsprövning. Flera av dessa beslut har ännu inte vunnit laga kraft, 
bland annat detaljplan för Limsjöänget.  
Kommunen har via sitt delägda bolag Dala vatten AB ansökt om en 
förtursförklaring hos förvaltningsrätten.  
Förvaltningsrätten har avvisat ansökan och hänvisar till att 
handläggningstiderna är förlängda på grund av hög belastning. 
Handläggningen brukar i normala fall vara ca 6 månader men har nu 
förlängts upp till ett år.  

Allmänna utskottets beslut 
1. Informationen läggs till handlingarna  

Beslutet skickas till 
Kommundirektören  
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§ 2 Dnr 2022/1269 

Information om styrmodell för Leksands kommun 

Beskrivning av ärendet 
Kommunstrateg, Samuel Svan, presenterade ett förslag till ny styrmodell för 
Leksands kommun. Styrmodellen presenterades för att tydliggöra varför en 
styrmodell behövs i Leksands kommun.  
Syftet med Styrmodellen är att få till en modell för styrning och ledning som 
bygger på systematiskt arbete och tydliga processer.  

Allmänna utskottets beslut 
1. Informationen läggs till handlingarna  

Beslutet skickas till 
Kommundirektör  
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§ 3 Dnr 2022/1309 

Information om förvaltningens yttrande gällande  
granskning av god ekonomisk hushållning 

Beskrivning av ärendet 
KPMG har på uppdrag av de förtroendevalda revisorerna i Leksands 
kommun granskat god ekonomisk hushållning och kommunens långsiktiga 
finansiella planering.  
Uppdraget ingår i revisionsplanen för år 2022. Syftet med granskningen är 
att bedöma om arbetet med att uppnå en god ekonomisk hushållning bedrivs 
på ett ändamålsenligt och från ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt 
med fokus på finansiella mål. Granskningen syftar även till att kartlägga 
vilka finansiella risker som är förknippade med kommunens verksamhet och 
åtaganden samt bedöma hur väl dessa risker är kända i kommunledningen. 
Revisorerna bedömer att Leksands kommuns arbete med att uppnå en god 
ekonomisk hushållning bedrivs på ett i huvudsak ändamålsenligt vis. 
Revisorerna bedömer att de finansiella risker som kommunen har att hantera 
är väl kända i förvaltningsledning och i kommunstyrelsen.  
Utifrån vår granskning rekommenderar revisorerna kommunstyrelsen att: 
− Utveckla budgetprocessen så att kommunstyrelsen tar en mer aktiv roll i 
budgetberedningen 
− Ta en mer aktiv del i risk- och väsentlighetsanalysen som en del i sin 
budgetberedning. 
− Tillsammans med förvaltningsledningen utveckla den långsiktiga 
planeringen för kommunen ur ett finansiellt perspektiv som en del i att på 
sikt möjliggöra uppfyllelse av kommunens vision. 
− Tillsammans med förvaltningen fördjupa och utveckla styrelsens 
omvärldsanalys som en del i budgetarbetet.  
 

Sektorns/avdelningens bedömning 
Förvaltningen delar revisorernas bedömning och det arbete som görs  inom 
ramen för styrmodellen ligger helt i linje med rekommendationerna.  
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Den statliga utredningen God kommunal hushållning som presenterades 
under hösten 2021 kom med en rad rekommendationer som syftar till att 
stärka den långsiktiga styrningen och presenterade en del förslag på 
förändringar i regelverket kring ekonomistyrning i kommuner. Utredningen 
bereds fortfarande inom Regeringskansliet.  I arbetet med styrmodellen har 
hänsyn tagits till en del av förslagen, men ytterligare styrning och krav kan 
komma under året.   
 

Beslutsunderlag 
Tjänsteutlåtande, Granskning God ekonomisk hushållning, daterat 2023-01-
13.  
 

Allmänna utskottets beslut  
1. Informationen läggs till handlingarna  

Beslutet skickas till 
Ekonomichef 
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§ 4 Dnr 2021/1485 

Översiktsplan 2025 - information gällande resultat från 
tidiga dialogen 

Beskrivning av ärendet 
Stadsarkitekt, Anna Ograhn och verksamhetsutvecklare, Jenny Sarén 
presenterade resultatet från den tidiga dialogen gällande översiktsplan 2025.  
Översiktsplanen omfattar hela kommunens yta och är en övergripande plan 
för användningen av mark-, vatten och luftområden.  

- Planen visar hur bebyggelse, natur mm kan utvecklas och bevaras. 
- Planen är inte juridiskt bindande för enskilda och myndigheter  
- Planen är vägledande för efterföljande beslut  
-  Ett politiskt handlingsprogram för den kommande utvecklingen av 

kommunen.  
- Förenklar och effektiviserar plan-och bygglovsärenden  
- Överenskommelse mellan staten och kommunen om allmänna 

intressen.  
- Under perioden 7 november till 5 december 2022 har 10 dialogmöten 

genomförts med olika målgrupper som bland annat klass 5 Insjön och 
Excel, brottsförebyggande rådet, SFI och småbarnsföräldrar.  

- I den digitala kartan har det inkommit 3322 synpunkter fördelat 
enligt följande: Plats för bostäder: 1025, Plats för service 398, plats 
för företag 330, favoritplats 639, otrygg plats, 265 (här ingår 
kategorier såsom otrygg trafiksituation, otrygg samlingsplats, 
skräpigt och fult, skymd sikt och mörkt, plats för fritid 665)  

- Den tidiga dialogen har visat att man som medborgare i Leksand, 
oavsett åldersgrupp, saknar naturliga mötesplatser – såväl ute som 
inne.  

- Kartan visar att många vill bo centrumnära men vid fysiskt möte lyfts 
också fram att många saknar mindre boendeenheter såväl inne i 
Leksands centrum som i övriga delar av kommunen. Både unga och 
äldre utrycker att man gärna vill bo ute i våra mindre samhällen/byar 
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om det fanns tillgång till service, kommunikation och mindre 
lägenheter och hus.  

Allmänna utskottets beslut 
1. Informationen läggs till handlingarna  
Beslutet skickas till  
Stadsarkitekt 
Verksamhetsutvecklare 

8Allmänna utskottets protokoll 2023-01-16
(Signerat, SHA-256 9646DB99EC03902CB5A8ACC961EF43DDECC2E18C512B51EE7587DBB8616298EF)

Sida 8 av 34



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 
1(2) 

Sammanträdesdatum 
2023-01-16 

 
  

Allmänna utskottet   
 

 
Justeras Utdrag bestyrks 
  

 

§ 5 Dnr 2021/1289 

Information om större plan- och byggärenden 2022 

Beskrivning av ärendet 
Sektorchef samhällsutveckling, Åke Sjöberg informerade om följande: 

- Containerterminal /logistiknav i Insjön är ett väldigt viktigt projekt. 
En ny detaljplan är en förutsättning för fortsatt utveckling. Det är 
viktigt för näringen, kommunen, länet och klimatet. 
 

- Limsjöängets detaljplan: inväntar att detaljplanen vinner laga kraft. 
Krävs beslut i förvaltningsrätten angående överklagade formalia som 
berör kommunstyrelsens och kommunfullmäktiges protokoll.  
 

- Åkerö brofäste: Mark - och miljödomstolen avslog överklagandena. 
Nytt överklagande är inlämnat till mark- och miljööverdomstolen 
som först avgör huruvida överklagan får prövningstillstånd. 
 

- Lummerhöjdens detaljplan: Kommunen har bokat möte med 
Trafikverket och länsstyrelsen för att diskutera synpunkter som 
inkommit under granskningstiden av detaljplanen.  
 
 

- Moskogsvägens detaljplan: Kommunen har bokat möte med 
länsstyrelsen angående dispensansökan och eventuella 
kompensationsåtgärder för kända fynd av knärot, nattviol med flera.  
 

- Kommunen ska enligt ny lag ta över ansvaret för 
återvinningsstationerna. Möte med förpackningsinsamlingen och 
Dala Vatten AB är genomfört. Kommunen via Leksand Vatten AB 
erbjuds ta över de 10 återvinningscentraler. De övergår i kommunal 
regi 2024-01-01.  
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Allmänna utskottets beslut 
1. Informationen läggs till handlingarna 

Beslutet skickas till 
Sektorchef, samhällsutveckling, Åke Sjöberg  
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§ 6 Dnr 2022/1287 

Exploatering Lummerhöjden 

Beskrivning av ärendet 
Leksands kommun planerar för det nya bostadsområdet Lummerhöjden som 
kommer att omfatta ca 300 boenden i olika boende- och upplåtelseformer. 
Lummerhöjden ligger i anslutning till den väg och förskola som är byggd 
sedan tidigare. Detaljplaneprocess pågår. Bostadsområdet kommer att 
byggas ut etappvis, där etapp ett rymmer runt 160 olika boenden, 1,6 km 
väg, cirka 1,6 km gång- och cykelväg samt 6 miljörum i två olika storlekar.  
För att få en hållbarhet i arbetet med bostadsområdet sker all exploatering 
genom samarbete och samplanering i all projektering och i alla 
entreprenader. 
Som en förutsättning för det fortsatta planeringsarbetet regleras respektive 
ledningsägares ansvar genom att Exploateringsavtal (totalt tre stycken) 
upprättats. Avtalen reglerar både ansvarsförhållanden, tidplan och 
utbyggnadstakt. Respektive ledningsägares investeringar finansieras genom 
respektive taxor för anslutningar. 
Exploateringsavtal med Leksands Vatten AB och Dala Vatten & Avfall AB 
Planområdet ligger i sin helhet utanför nu gällande VA-verksamhetsområde, 
men ska så snart planläggningen är klar tas in i VA-verksamhetsområde för 
V+S+D. Exploatören ska sedan och senast när förbindelsepunkterna anlagts, 
betala taxeenlig VA-anslutningsavgift för verksamhetsområdet, exkl. 
lägenhetsavgift.  
Anläggningsavgift för fastigheter avsedda för rad- och kedjehus beräknas 
utifrån ett förhållande där varje grupp av sammanbyggda rad- och kedjehus 
betraktas som en fastighet med en förbindelsepunkt. Eventuell framtida 
fastighetsindelning innebär tillkommande förbindelsepunkter och där av 
följande tillkommande avgift. Avgiften ska erläggas oavsett om 
fastighetsbildning skett eller inte. 
Blivande tomtköpare kommer att bli debiterade för obetald lägenhetsavgift, 
enligt då gällande taxa.  
Den som svarar för att allmän platsmark ställs i ordning och underhålls ska 
erlägga anläggningsavgift enligt gällande VA-taxa (kr/m2 allmän platsmark), 
inkl. moms.  
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Anläggningskostnaderna för gemensamma diken och infiltrations- och 
fördröjningsytor delas lika (50/50) mellan VA-huvudmannen och 
exploatör/allmän platshållare.  
Exploateringsavtal med Värmevärden Siljan AB  
Avtalet reglerar samverkan för att kunna erbjuda fjärrvärme till området och 
gäller under förutsättning av acceptabel lönsamhet kan uppnås. Avtalet 
omfattar hela ”anläggningskedjan”, dvs. planering, projektering och 
anläggande. Huvudmannen ansvarar för och säljer fjärrvärmeanslutning till 
respektive fastighetsägare samt förhandlar anslutningspris för 
fjärrvärmeledningar t o m ventil innanför vägg. För fjärrvärmeleveransen 
gäller vid var tid gällande publik prislista i Leksand för Företag respektive 
Småhus.  
Exploateringsavtal med Dala Energi AB  
Avtalet reglerar utbyggnad av ett nytt elnät och fibernät i Lummerhöjden. 
Dala Energi AB står för samtliga markarbeten fram till exploaterings-
området. För detta ersätter kommunen Dala Energi AB med 3 445 000 
kronor som utgör en del av den totala investeringen som bolaget behöver 
göra i detta syfte. 
Exploatören utför samtliga markarbeten och förlägger elkablar och 
fiberkanalisation samt färdigställer stationsbädd för nätstationer. För dessa 
arbeten ersätter Dala Energi exploatören enligt gällande 
sambyggnadskatalog.  
Tomter kommer att säljas exklusive elnäts- och fiberanslutning. 
Förberedandegraden skall för både el- och fibernät vara på ett sådant sätt att 
normala standardpriser kan användas som anslutningspris vid senare 
försäljning av tomter inom exploateringsområdet. Anslutningsavgifter 
omfattas inte i avtalet, vilket innebär att anslutningsavgiften för el- och 
fibernät inte ingår i priset vid exploatering. 

Sektorns/avdelningens bedömning 
Upprättade exploateringsavtal reglerar på ett tillfredställande sätt 
ansvarsförhållandena för utbyggnation och genomförande av området 
Lummerhöjden.  
Avtalen är i enlighet med de tidigare antagna Riktlinjer om 
exploateringsavtal (Dnr 2015/1241). Avdelningen bedömer att 
exploateringsavtalen kan godkännas. Godkännande av exploateringsavtalen 
ska föregå antagande av rubricerad detaljplan.  

Beslutsunderlag 
Tjänsteutlåtande, daterat 2022-09-26 
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Exploateringsavtal mellan Dala Energi och Leksands kommun 
Exploateringsavtal mellan Värmevärden Siljan AB och Leksands kommun 
Exploateringsavtal mellan Leksands Vatten AB och Dala Vatten och Avfall 
AB och Leksands kommun 
Riktlinjer för exploateringsavtal diarienummer 2015/1241 

Allmänna utskottets förslag för beslut i kommunstyrelsen  
1. Godkänna exploateringsavtalen med respektive ledningsägare i 

enlighet med förslagen.   
2. Ge kommundirektören i uppdrag att underteckna avtalen med 

Leksand Vatten AB och Dala Vatten & Avfall AB samt 
Värmevärden Siljan AB för kommunens räkning. 

3. Ge kommunstyrelsens ordförande i uppdrag att underteckna avtalet 
med Dala Energi AB för kommunens räkning. 

Beslutet skickas till 
Samhällsutveckling, Näringsliv 
Sektorchef samhällsutveckling Åke Sjöberg 
Bengt Östling, Dala Energi 
Ulf Sjöberg, Värmevärden Siljan AB 
Lisbeth Martinsson Skinnar, Leksands Vatten AB och Dala Vatten och 
Avfall AB 
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§ 7 Dnr 2022/1539 

Planeringsstrategi för översiktsplan 

Beskrivning av ärendet 
Översiktsplanen ska ange kommunens strategiska riktning för framtiden och 
är grunden för kommunens utveckling av mark- och vattenområden. Detta 
innebär att översiktsplanen är vägledande för detaljplanering och beslut i 
enskilda ärenden om byggande och annan användning av mark och vatten. 
Den används även som underlag av kommunens egna tjänstemän, 
handläggare på statliga myndigheter och domstolar men även av exploatörer 
som letar mark för bostäder eller verksamheter.  
1 april 2020 ändrades 3 kap i plan- och bygglagen. Från och med valet år 
2022 ersätts aktualitetsprövningen för översiktsplanen med krav om att 
kommunfullmäktige ska ta fram en planeringsstrategi varje mandatperiod. 
Strategin ska antas senast 24 månader efter ordinarie val. Senast den 11 
september 2024 ska fullmäktige därför ha antagit kommunens första 
planeringsstrategi där man bedömer i vilken utsträckning gällande 
översiktsplan är aktuell och ta ställning till kommunens fortsatta arbete med 
översiktsplaneringen. Om inte detta genomförs upphör gällande 
översiktsplan att vara aktuell. En inaktuell översiktsplan resulterar bland 
annat i att detaljplaner måste handläggas med så kallat utökat planförfarande 
i stället för standardförfarande. Det medför även att översiktsplanen inte kan 
fungera som avsett underlag inom områden för landsbygdsutveckling i 
strandnära lägen. Avsikten med en planeringsstrategi är att den ska vara mer 
framåtsyftande än aktualitetsprövningen som tidigare användes i och med att 
kommunens fortsatta arbete med översiktsplaneringen ska vara i fokus. Om 
fullmäktige i stället antar en ny översiktsplan inom första halvan av 
mandatperioden behöver kommunen inte anta en planeringsstrategi inom 
samma period. Leksands kommun har påbörjat arbete med en ny 
översiktsplan som förväntas antas under 2025 varför en planeringsstrategi 
behöver tas fram parallellt för att kommunen inte ska stå utan en gällande 
översiktsplan tills att den nya är klar.  
I planeringsstrategin ska kommunen fokusera på de strategiska frågor som 
leder mot målen i kommunens vision med utvecklingen av den fysiska 
miljön. I samband med framtagandet av planeringsstrategin ska kommunen 
ta ställning till ändrade planeringsförutsättningar av betydelse för 
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översiktsplanens aktualitet samt kommunens fortsatta arbete med 
översiktsplaneringen.  
Den gällande översiktsplanen antogs år 2014 och siktade på Leksand år 
2040. Den var baserad på den politiska visionen 2025, med en målsättning 
om en befolkningsökning till 18 000 personer år 2025. Kommunfullmäktige 
beslutade 2018- 10 -16 att översiktsplanen från 2014 var aktuell. Samtidigt 
uppdrog man till sektorn för samhällsutveckling att påbörja en revidering av 
översiktsplanen. Arbetet med ny översiktsplan påbörjades då genom att 
arbetet med ett nytt kulturmiljöprogram startades upp. Programmet antogs av 
samhällsbyggnadsutskottet i maj 2021. Kulturmiljöprogrammet kommer 
arbetas in i förslaget till ny översiktsplan. 
Länsstyrelsen ska enligt 3 kap 26 § plan- och bygglagen (PBL) i ett underlag 
till kommunen redovisa statliga och mellankommunala intressen som kan ha 
betydelse för översiktsplanens aktualitet. I underlaget ska anges hur dessa 
intressen förhåller sig till översiktsplanen och om Länsstyrelsens 
granskningsyttrande i någon del inte längre gäller. Leksands kommun har 
2021-12-31 fått detta underlag från Länsstyrelsen. En analys av 
Länsstyrelsens underlag visar på att Leksands kommuns arbete med 
framtagandet av ett Kulturmiljöprogram tillmötesgår de synpunkter som 
Länsstyrelsen tidigare haft, om programmet sedan arbetas in i den nya 
översiktsplanen. Vad gäller övriga underlag för olika intressen så kommer de 
att arbetas in i den nya översiktsplanen. 
 
Kommunfullmäktige tog 2022-06-27 ett inriktningsbeslut för ny 
översiktsplan för Leksands kommun. I det beslutet beskrivs att Leksand ska 
på ett social, ekonomiskt och miljömässigt hållbart sätt ge förutsättningar för 
en positiv samhällsutveckling som tar sikte på 20 000 invånare år 2050. Fem 
övergripande strategier har tagits fram för att sätta riktningen för 
översiktsplanen.  Strategierna är beroende av varandra och skapar 
tillsammans, utifrån mark-, vatten- och luftanvändningen, förutsättningarna 
för en hållbar och attraktiv kommun 2050.   
De fem strategierna är:  

- Erbjuda en attraktiv och trygg boendemiljö  
- Vara en miljövänlig och klimatsmart kommun  
- Värna, utveckla och tillgängliggöra natur- och rekreationsområden  
- Skapa goda förutsättningar för ett starkt näringsliv  
- Skapa en robust och framtidssäkrad infrastruktur.  
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Sektorns/avdelningens bedömning 
Sektor samhällsutveckling bedömer att översiktsplanen från 2014 fortfarande 
bildar den röda tråden i den fysiska planeringen för kommunen och att 
översiktsplanen från 2014 utifrån PBL 3 kap. i huvudsak fortfarande är 
aktuell. Översiktsplanen har varit grunden till byggnation bostäder, gång- 
och cykelvägar, förskolor, verksamheter med mera. Den har även givit 
förutsättningarna för arbetet med andra strategiska planer, som Vatten- och 
avloppsplan, Bostadsförsörjningsplan, Trafikstrategi, Cykelplan, 
Dagvattenpolicy, Vatten och fiskevårdsplan med mera. Det har dock sedan 
2014 tillkommit eller ändrats i nationell lagstiftning och andra styrdokument 
som gör att andra prioriteringar kan behöva göras och att vissa 
ämnesområden behöver utvecklas eller tillkomma i en ny översiktsplan. De 
frågor som sektor Samhällsutveckling anses behöver behandlas ytterligare i 
arbetet med en ny översiktsplan är bland annat den digitala 
samhällsbyggnadsprocessen, Agenda 2030, klimatrisker, gestaltad livsmiljö 
mm. Med utgångspunkt i översiktsplanen från 2014 som i stora drag 
fortfarande är aktuell, tillsammans med kommunens nya vision 2030 och 
kommunfullmäktiges inriktningsbeslut för ny översiktsplan så har sektorn 
tagit fram denna Planeringsstrategi för översiktsplan som vi bedömer ger bra 
förutsättningar i arbetet med att ta fram en ny översiktsplan till 2025.  
 

Beslutsunderlag 
Tjänsteutlåtande, Planeringsstrategi för översiktsplan,  daterad 2022-12-07 
Planeringsstrategi för översiktsplan Leksands kommun 2023 

16Allmänna utskottets protokoll 2023-01-16
(Signerat, SHA-256 9646DB99EC03902CB5A8ACC961EF43DDECC2E18C512B51EE7587DBB8616298EF)

Sida 16 av 34



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 
4(4) 

Sammanträdesdatum 
2023-01-16 

 
  

Allmänna utskottet   
 

 
Justeras Utdrag bestyrks 
  

 

Bilaga 1 Underlag för planeringsstrategi från LST 2021-12-23.  

Allmänna utskottets förslag till kommunstyrelsen för beslut i 
kommunfullmäktige  
1. Anta Planeringsstrategi för översiktsplan Leksands kommun 2023  

 

Beslutet skickas till 
Chef sektor samhällsutveckling Åke Sjöberg 
Chef strategisk planering/stadsarkitekt Anna Ograhn 
Verksamhetsutvecklare samhällsutveckling Jenny Sarén  
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§ 8 Dnr 2022/1324 

Revidering av kommunstyrelsens delegeringsordning 
gällande hantering av informationshanteringsplaner 

Beskrivning av ärendet 
Informationshanteringsplaner är styrdokument som innehåller rutiner för 
hantering av verksamheternas information, framförallt huruvida information 
ska bevaras eller gallras och i så fall efter hur lång tid. I dagsläget skickas 
förslag till förändringar i verksamheternas informationshanteringsplaner till 
kommunstyrelsen (tillika arkivmyndigheten) för beslut. Att 
arkivmyndigheten ska besluta om informationshanteringsplaner har stöd i 3 
och 6 §§ arkivlagen (1990:782). 
Att kommunstyrelsen ska besluta om samtliga förändringar i 
verksamheternas informationshanteringsplaner är dock problematiskt ur 
några avseenden.  
Ofta är det önskvärd att kunna besluta om en ny hantering på kort tid, till 
exempel när arkivarien ska bistå med råd rörande verksamhetens 
gallringsarbete. Det framkommer ofta handlingstyper som har missats när 
informationshanteringsplanen togs fram eller så rör det äldre handlingstyper 
vilka ligger utanför området för verksamhetens nuvarande 
informationshanteringsplaner.   
Det tas ofta fram nya handlingstyper för att det sker ständiga förändringar i 
arbetssätt. Informationshanteringsplanerna behöver därmed i sin tur vara 
levande dokument. Det kan handla om helt nya behandlingar eller att 
digitaliseringsåtgärder leder till förändringar kring hanteringsregler.  
Att efterleva GDPR och att leverera information till kommunens e-arkiv har 
också lett till ett behov av att i vissa fall bryta ner hanteringsreglerna till 
mindre beståndsdelar, vilket innebär ett ökat behov av uppdatering av 
verksamheternas informationshanteringsplaner.  
Dessa faktorer leder till att beslut rörande ändring av kommunens 
informationshanteringsplaner behöver tas oftare och på ett snabbare och 
smidigare sätt, än vad som är möjligt när ändringar skickas till 
kommunstyrelsen för beslut.  
Förvaltningen föreslår därför att kommunens arkivarie delegeras beslutsrätt 
över ändringar av verksamheternas informationshanteringsplaner.    
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Sektorns/avdelningens bedömning 
Förvaltningen ser inga juridiska hinder för att ge arkivarien delegeringssrätt 
på uppdatering av verksamheternas informationshanteringsplaner.   
Att kunna besluta om ändringar på verksamheternas 
informationshanteringsplaner på delegation skulle innebära en tidsbesparing 
för förvaltningen då färre ärenden behöver tas via AU och KS. Det skulle 
också innebära att vi kan ge bättre service rörande arkiverings- och 
gallringsstöd till verksamheterna.   

Beslutsunderlag 
Tjänsteutlåtande, daterad 2022-10-07.  
Allmänna utskottets förslag till beslut i kommunstyrelsen  
1. Ge kommunens arkivarie delegeringsrätt kring frågor rörande 

uppdatering av verksamheternas informationshanteringsplaner.   

Beslutet skickas till 
Arkivarie, Andrew Tutt-Wixner 
Administrativ service chef, Joel Johansson. 
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§ 9 Dnr 2022/1445 

Taxor inom avdelningen kost och lokalvård 2023 

Beskrivning av ärendet 
En översyn har gjorts av taxor inom kosten och lokalvården.  

Sektorns/avdelningens bedömning 
Sektorn finner det motiverat att reglera taxorna utifrån årliga prishöjningar 
av kem, förbrukningsmaterial, livsmedel, andra oförutsedda prishöjningar 
samt ökade personalkostnader. Förslagen ska även bidra till minskning av 
engångsmaterial. Senaste prishöjningen för lokalvård/timme och kostens 
lunchpriser var 2022. 
 
Ändrade taxor från 1 januari 2023 föreslås enligt nedan. 

Typ av taxa  Pris 2022 Förslag på pris 2023 

Lokalvård/timme, (i 
priset ingår 
personalkostnad, 
förbrukningsmaterial, 
ställtid och ev. kem) 

290kr/timme 300kr/timme 

Skollunch, egen 
matlåda 

75kr 75kr 

Skollunch, köpa 
matlåda 

75kr 80kr 

Lunch, servicehus 80kr 85kr 

Lunch, servicehus. 
Helg 

95kr 100kr 

Lunch servicehus, 
Storhelg 

120kr 125kr 

Julbord 160kr 165kr 

Matlåda, servicehus  80kr 
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Matlåda, servicehus 
inkl. dessert 

 100kr 

 
 

Beslutsunderlag 
Tjänsteutlåtande, daterat 2022-11-03 

Allmänna utskottets förslag till kommunstyrelsen för beslut i 
kommunfullmäktige  
1. Anta taxor för kost- och lokalvård 2023 

Beslutet skickas till 
Sektorchef Maria Bond 
Avdelningschef kost och lokalvård Liselotte Målarbo 
Enhetschef kost Linnéa Wahl 
 

21Allmänna utskottets protokoll 2023-01-16
(Signerat, SHA-256 9646DB99EC03902CB5A8ACC961EF43DDECC2E18C512B51EE7587DBB8616298EF)

Sida 21 av 34



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 
1(2) 

Sammanträdesdatum 
2023-01-16 

 
  

Allmänna utskottet   
 

 
Justeras Utdrag bestyrks 
  

 

§ 10 Dnr 2022/1351 

Inspektion av överförmyndare i samverkan i norra 
Dalarna 2022 

Beskrivning av ärendet 
Länsstyrelsen har genomfört tillsyn av överförmyndarverksamheten i 
Leksand, Mora, Orsa, Rättvik, Vansbro och Älvdalens kommuner.  
 
Länsstyrelsens samlade bedömning är att överförmyndaren bedriver en 
seriös och välfungerande verksamhet. Överförmyndaren har bra ordning på 
sina ärenden och det är enkelt att följa ärendena i akterna.  
 
Det finns goda och etablerade rutiner för den dagliga handläggningen. 
Överförmyndaren genomför noggranna kontroller av ställföreträdare och gör 
ordentliga omprövningar av förvaltarskap. Verksamheten har hög 
ambitionsnivå och utvecklar verksamheten kontinuerligt. 
 
Leksands kommun har 168 ställföreträdarsällskap och 163 ställföreträdare. 
Av ställföreträdarskapen är 18 förvaltarskap. Andelen ställföreträdarskap är 
10,7% vilket är i linje med riksgenomsnittet på 10,6%. Av beslutade arvoden 
står kommunen för 31% av kostnaderna vilket är betydligt lägre än 
riksgenomsnittet på 43%. 
 
Kommunens totalkostnad per ställföreträdarskap är 10 219 kronor vilket är 
högre än riksgenomsnittet på 8 621 kronor. Totalkostnaden per 
kommuninvånare uppgår till 107 kronor jämfört med riksgenomsnittet på 
115 kronor. 
 
Länsstyrelsen granskade tre akter varav två godmanskap och ett 
förvaltarskap. Samtliga akter var utan anmärkning.  

Beslutsunderlag 
Protokoll efter tillsyn hos överförmyndare i samverkan i övre Dalarna, 
daterat 2022-10-24 
Bilaga för Leksands kommun, daterat 2022-10-24 
Tjänsteutlåtande, Inspektion av överförmyndare i samverkan i norra Dalarna  
daterat 2022-12-12. 
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Allmänna utskottets förslag till kommunstyrelsen för beslut i 
kommunfullmäktige  
1. Lägga informationen om tillsyn av överförmyndare 2022 till 

handlingarna.  

Beslutet skickas till 
Överförmyndarkontoret i Mora 
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§ 11 Dnr 2022/318 

Översyn av tillgänglighet och öppettider i Leksands 
kommun 

Beskrivning av ärendet 
Kommunstyrelsen beslutade den 16 juni 2022 (§ 91) att ge förvaltningen i 
uppdrag att se över kommunens öppettider och service i de verksamheter 
som i huvudsak har medborgare och allmänhet som målgrupp. I uppdraget 
ingår att kartlägga och göra en behovsprövning av vilka behov gällande till 
exempel öppettider som finns i kommunen samt att göra en 
omvärldsbevakning. I uppdraget ingår även att klarlägga hur eventuella 
förändringar inom Dala Vatten och Avfall AB:s ansvarsområde ska styras. 
Eventuella förändringar ska kunna rymmas inom given ekonomisk ram. 
Utredningen har genomförts av tf. kommunikationschef och kundtjänstchef 
Kent Byman och kommunstrateg Samuel Svan.  
Utredningen konstaterar att Leksands kommun över lag står sig väl i 
jämförelse med närliggande kommuner gällande öppettider och 
tillgänglighet. Det är en bild som i stor utsträckning bekräftas av de olika 
medborgarundersökningar som utredningen har tagit del av. Samtidigt har 
utredningen identifierat såväl brister som utvecklingsmöjligheter när det 
gäller tillgängligheten för medborgarna.  
Utredningen har identifierat att det finns en risk för bristande tillgänglighet 
när det gäller anmälningar till socialtjänsten av till exempel barn och unga 
som far illa. Detta då det finns glapp mellan öppettiderna i kundtjänst, som 
utgör första linje för sådana kontakter, och hos den länsgemensamma 
socialjouren. Detta är allvarligt och behöver åtgärdas. 
Utredningen har vidare konstaterat att ett flertal verksamheter inom 
kommunen har utvecklat någon form av e-tjänst men att det finns potential 
att ytterligare stärka den digitala kommunikationen. Biblioteket genomför 
för närvarande en utredning om förutsättningarna för och vinsterna av att 
tillhandahålla ”meröppet” i verksamheten. Det är viktigt att utredningens 
resultat tas om hand och att förvaltningen redovisar slutsatser och 
rekommendationer. Det är också angeläget att förvaltningen utökar sin 
dialog med Dala Vatten och Avfall AB i syfte att utveckla tillgängligheten 
vid Limhagens ÅVC.  
Utredningen föreslår med utgångspunkt i detta följande fyra åtgärder.  
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1. Ge förvaltningen i uppdrag att vidta nödvändiga åtgärder för att 
säkerställa socialtjänstens tillgänglighet för att kunna ta emot till 
exempel orosanmälningar under vardagar kl. 8.00 till 16.00. 
Uppdraget ska rapporteras till kommunstyrelsen snarast möjligt.   

2. Ge förvaltningen i uppdrag att utreda hur möjligheterna för invånare 
att kommunicera med och utföra ärenden hos kommunen digitalt kan 
öka. Uppdraget ska redovisas till kommunstyrelsen under våren 
2023.  
 

3. Ge förvaltningen i uppdrag att återkomma med en redovisning av 
genomförd utredning och rekommendationer gällande ”meröppet” i 
biblioteket under våren 2023. 

4. Uppmana Dala Vatten och Avfall AB att se över möjligheterna att 
erbjuda ”meröppet” i verksamheten på Limhagen ÅVC i enlighet 
med utredningens förslag, samt att i övrigt se över så att öppettiderna 
motsvarar kundernas önskemål.  

Sektorns/avdelningens bedömning 
I Vision 2030 anges att det ska vara lätt att leva och verka i Leksand på ett 
modernt sätt oavsett var i kommunen man bor. Invånare och besökare ska 
erbjudas en god och tillgänglig välfärd och en professionell kommunal 
service. Kommunen ska använda de gemensamma resurserna på ett så 
effektivt sätt som möjligt.  
För att nå målsättningarna i visionen är det viktigt att löpande följa upp om 
kommunens verksamheter svarar mot invånarnas behov när det gäller till 
exempel öppettider och möjlighet att kontakta kommunen på olika sätt. Den 
utredning som genomförts visar att kommunens tillgänglighet i huvudsak är 
god, men att det finns såväl brister som utvecklingspotential.  
Förvaltningen bedömer att de åtgärder som utredningen har föreslagit i syfte 
att komma till rätta med brister samt att ytterligare förbättra kommunens 
tillgänglighet är relevanta och därför bör genomföras. Förvaltningen vill 
särskilt poängtera vikten av att skyndsamt åtgärda den risk för bristande 
tillgänglighet som finns inom socialtjänsten.  
Förvaltningen föreslår därför allmänna utskottet att föreslå kommunstyrelsen 
att godkänna genomförd utredning som redovisning av tidigare givet 
uppdrag och att ge förvaltningen i uppdrag att genomföra de åtgärder som 
utredningen föreslår.  

Beslutsunderlag 
Tjänsteutlåtande, daterat 2022-11-22  
Utredningsrapport inkl. bilagor, daterad 2022-11-11 
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. 
Allmänna utskottets förslag för beslut i kommunstyrelsen 
 
1. Godkänna genomförd utredning som redovisning av uppdrag från 

kommunstyrelsen. 
2. Ge förvaltningen i uppdrag att vidta nödvändiga åtgärder för att 

säkerställa socialtjänstens tillgänglighet för att kunna ta emot till 
exempel orosanmälningar under vardagar kl. 8.00 till 16.00 i enlighet 
med utredningens förslag. Uppdraget ska rapporteras till 
kommunstyrelsen snarast möjligt. 

3. Ge förvaltningen i uppdrag att utreda hur möjligheterna för invånare att 
kommunicera med och utföra ärenden hos kommunen digitalt kan öka i 
enlighet med utredningens förslag. Uppdraget ska redovisas till 
kommunstyrelsen under våren 2023. 

4. Ge förvaltningen i uppdrag att återkomma med en redovisning av 
genomförd utredning och rekommendationer gällande ”meröppet” i 
biblioteket under våren 2023 i enlighet med utredningens förslag. 

5. Uppmana Dala Vatten och Avfall AB att se över möjligheterna att 
erbjuda ”meröppet” i verksamheten på Limhagen ÅVC i enlighet med 
utredningens förslag, samt att i övrigt se över så att öppettiderna 
motsvarar kundernas önskemål.  

Beslutet skickas till 
Kommundirektör Caroline Smitmanis Smids 
Sektorchef Verksamhetsstöd Maria Bond 
Tf. kommunikationschef och kundtjänstchef Kent Byman 
Ekonomichef Ann-Charlotte Zackrisson 
Kommunstrateg Samuel Svan 
Tf. socialchef Ulf Lilja 
Sektorchef Samhällsutveckling Åke Sjöberg 
Utbildningschef Carin Fredlin 
Dala Vatten och Avfall AB 
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§ 12 Dnr 2022/407 

Motion om dövkompetens inom Leksands kommun 

Beskrivning av ärendet 
Socialdemokraterna lämnade i mars 2022 in en motion till 
kommunfullmäktige om att stärka kommunens dövkompetens, till exempel 
genom att anställa en person med god dövkompetens i kommunens 
kundtjänst. Den 23 juni samma år beslutade kommunfullmäktige1 att bifalla 
motionen och att ge följande i uppdrag till förvaltningen: 

- kartlägga vilka kommunala verksamheter som ger service och stöd 
till döva, vilken teckenspråks- och dövkompetens de har samt 
redovisa behov och åtgärdsplan. 

- samarbeta med Dalarnas dövas förening för att få döva, 
teckenspråkiga till kommunala insatser så som god man, 
kontaktperson och liknande. 

- återkomma med förslag på en modell på servicecenter för döva där 
en kombination av stöd och service kan erbjudas. 

Med utgångspunkt i dessa uppdrag tillsatte förvaltningen en utredning i 
augusti 2022. Till ansvarig för utredningen utsågs kommunstrateg Samuel 
Svan. Utredningen har under sitt arbete inhämtat uppgifter från kommunens 
olika verksamheter för att skapa en lägesbild över aktuell situation. 
Utredningen har även haft dialog med Dalarnas Dövas Förening, Västanviks 
folkhögskola och Örebros servicecenter för döva. Utredningen har därtill 
tagit del av tidigare genomförda insatser så som projektet Höra till Leksand. 

Sektorns/avdelningens bedömning 
Förvaltningen bedömer att det finns ett behov av att vidta åtgärder för att 
stärka dövkompetensen i Leksands kommuns verksamheter och förbättra 
servicen till döva och hörselskadade. Det är viktigt att sådana åtgärder utgår 
från faktiska behov och bygger på kommunallagens bestämmelser om 
proportionalitet och vad som är en kommuns ansvar samt förvaltningslagens 
bestämmelser om serviceskyldighet. 
Givet detta ser förvaltningen förutsättningar för att utforma en modell för 
servicecenter som kan tillgodose servicebehoven hos målgruppen och även 

 
1 KF 2022-06-23 § 70 

27Allmänna utskottets protokoll 2023-01-16
(Signerat, SHA-256 9646DB99EC03902CB5A8ACC961EF43DDECC2E18C512B51EE7587DBB8616298EF)

Sida 27 av 34



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 
2(3) 

Sammanträdesdatum 
2023-01-16 

 
  

Allmänna utskottet   
 

 
Justeras Utdrag bestyrks 
  

 

bistå kommunens interna organisation med råd och stöd på övergripande 
nivå och i specifika frågor.  
Ett servicecenter kan byggas upp inom den egna organisationen eller i form 
av samverkan med externa aktörer, till exempel idéburna organisationer. 
Fördelarna med att bygga upp organisationen internt är en tydlighet i 
organisationsstrukturen och att det inte finns tydliga gränsdragningar mellan 
den kommunala verksamheten och servicecentret. Nackdelarna kan vara att 
funktionen antingen blir isolerad till sitt eget uppdrag eller att funktionen 
sugs upp för mycket i kommunens organisation så att grunduppdraget 
prioriteras ned. Fördelarna med en lösning som bygger på samverkan med 
externa aktörer är att funktionen kan få ett bredare kontaktnät och därmed nå 
ut bättre till målgruppen samt att det kan skapa synergieffekter hos de andra 
aktörerna. Nackdelarna är att det blir svårare att styra funktionen och att det 
finns en risk att det byggs upp barriärer mellan kommunens verksamhet å 
ena sidan och servicecentret å den andra.  
Förvaltningen bedömer vidare att ansvaret för sådana kunskapsinsatser som 
nämns ovan skulle kunna läggas på servicecentret. Även vissa åtgärder som 
rör tillgänglighetsfrågor skulle kunna åläggas servicecentret, antingen att 
samordna eller att utföra. Om servicecentret organiseras i form av ett 
samverkansavtal med externa aktörer, till exempel ideella organisationer, blir 
samverkan med det civila samhället en integrerad del av servicecentret. I 
annat fall kan funktionen för servicecenter ges i uppdrag att samordna olika 
former av samverkansforum.  
Förvaltningen bedömer avslutningsvis att genomförandet av åtgärder bör ske 
stegvis. Till exempel kan uppbyggnaden av ett servicecenter ske som steg 
ett, för att därefter – beroende på organisationsform och behov – fortsätta 
med ytterligare åtgärder där servicecentret blir en naturlig del i att antingen 
samordna eller utföra dessa.  

Beslutsunderlag 
Motion om dövkompetens inom Leksands kommun från socialdemokraterna, 
inkom 2022-03-28.  
Tjänsteutlåtande, Motion om dövkompetens inom Leksands kommun, 
daterat 2022-12-07.  

Allmänna utskottets beslut 
1. Godkänna delredovisningen av utredningen om dövkompetens i 

Leksands kommun. 

Beslutet skickas till 
Kommundirektör Caroline Smitmanis Smids 
Sektorchef Maria Bond 
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Tf. kommunikationschef Kent Byman 
Kommunstrateg Samuel Svan 
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§ 13 Dnr 2022/1534 

Beredskapslager delområde drivmedel 

Beskrivning av ärendet 
Säkerhet- och beredskapsgruppen fick under hösten 2022 i uppdrag att se 
över det mest lämpliga alternativet av beredskapslager för drivmedel för 
Leksands kommuns verksamheter. Planen för beredskapslager för drivmedel 
ska enligt uppdraget innefatta information om innehåll, omfattning, 
tidsspann, prioritering, placering, budget samt plan för kontinuerlig 
omsättning av lagret.  

Sektorns/avdelningens bedömning 
Säkerhet- och beredskapsgruppen behöver ytterligare utreda 
utökningsalternativen i bilagan Säkerhet- och beredskapsgruppens skrivelse 
gällande beredskapslager delområde drivmedel. En arbetsgrupp behöver 
tillsättas för att ta ett helhetsgrepp kring frågan om drivmedel, där flera olika 
delar bör tas i beaktande. De föreslagna alternativen behöver utvärderas 
utifrån kostnad, beredskapsnivå, arbetssätt, rutiner för tankning av fordon, 
rutiner för hantering av reservkraftverk, möjlighet till lösning för 
värmedistribution i de alternativ det kan bli aktuellt, alternativ placering etc. 
Dessutom behöver befintligt avtal med OK/Q8 ses över. Som komplettering 
till arbetsgruppen kan det även bli aktuellt att ta in en konsult som jobbar 
med frågan utifrån ett helhetsperspektiv. 
I nuläget bedöms uppgifterna i bilagan Säkerhet- och beredskapsgruppens 
skrivelse gällande beredskapslager delområde drivmedel inte omfattas av 
sekretess. När ett färdigt beslutsunderlag presenteras kommer uppgifterna 
vara av sådan karaktär att de kommer att omfattas av sekretess utifrån 
offentlighets- och sekretesslagen 18 kap. 13 §. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteutlåtande, daterat 2022-11-29 
Skrivelse gällande beredskapslager delområde drivmedel, daterad 2022-11-
29. 

Allmänna utskottets beslut 
1. Uppdra till säkerhet- och beredskapsgruppen att vidare undersöka 

utökningsalternativen i bilagan Säkerhet- och beredskapsgruppens 
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skrivelse gällande beredskapslager delområde drivmedel och under 
våren 2023 återkomma med ett konkret beslutsunderlag avseende 
omfattning, tidsspann, prioritering, placering, budget samt plan för 
kontinuerlig omsättning.  

Beslutet skickas till 
Anders Eklund, VD Leksandsbostäder 
Ola Abrahamsson, säkerhet- och beredskapschef  
Karin Kullander, beredskapshandläggare  
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§ 14 Dnr 2023/15 

Riktlinje för utbetalning av friskvårdsbidrag 

Beskrivning av ärendet 
Leksands kommun ska erbjuda alla medarbetare ett långsiktigt hållbart 
arbetsliv genom ett hälsofrämjande friskvårdsarbete på individ- grupp- och 
organisatorisk nivå inom kommunens olika verksamheter. 
Friskvårdsbidraget är en del i detta. Målsättning med arbetet är att verka 
proaktivt för god hälsa och därmed sänka sjukfrånvaro och behov av 
rehabiliteringsinsatser. För att säkerställa att alla medarbetare inkluderas 
oavsett anställningsform och utifrån rådande ekonomiska förutsättningar 
föreslås nedan riktlinjer för utbetalning av friskvårdsbidraget.  

Sektorns/avdelningens bedömning 
God hälsa och friskvård börjar på individnivå och i arbetet med att vara en 
attraktiv arbetsgivare skapar Leksands kommun förutsättningar för den 
anställde att ta ansvar för sin hälsa utifrån behov och preferenser.  
Friskvårdsbidraget kan användas av alla anställda, även visstidsanställda och 
timanställda. Bidraget är på 1 500 kronor årligen och kan användas till 
friskvårdsaktivitet enligt Skatteverkets riktlinje.  
För att ta del av friskvårdsbidraget gäller följande: 

• 500 kr utbetalas till de har en anställning upp till och med 4 månader 
(oavsett anställningsform och tjänstgöringsgrad). 

• 1 000 kr utbetalas till de som har en anställning 5-8 månader (oavsett 
anställningsform och tjänstgöringsgrad). 

• 1 500 kr utbetalas till de som har en anställning i minst 9 månader 
eller längre (oavsett anställningsform och tjänstgöringsgrad). 

 

Beslutsunderlag 
Tjänsteutlåtande, Riktlinje för utbetalning av friskvårdsbidrag, daterad 2023-
01-05.  

Allmänna utskottets förslag för beslut i kommunstyrelsen  
1. Anta riktlinje för utbetalning av friskvårdsbidraget. 
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Beslutet skickas till 
Sektorchef Maria Bond 
Ekonomichef Lotta Zackrisson 
HR-chef Hanna Trädgårdh Oscarsson,  
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§ 1 Dnr 2023/18 


Återrapportering av uppdrag till kommundirektören 
gällande kontakt med förvaltningsrätten 


Beskrivning av ärendet 
Kommundirektör, Caroline Smitmanis Smids, informerade om att hon har 
varit i kontakt med förvaltningsrätten utifrån de uppdrag hon fick på 
Allmänna utskottets sammanträde 2022-11-14. I enlighet med uppdraget har 
kommundirektören kontaktat förvaltningsrätten för att få ett 
handläggningsbesked och förtydligat konsekvenserna av de långa 
handläggningstiderna.  
Beslut om kommundirektörens uppdrag fattades med anledning av att 
förvaltningsrättens dom ännu inte har fastställts. 
Protokollet från kommunstyrelsens sammanträde den 14 juni 2022 och 
efterföljande beslut i kommunfullmäktige den 27 juni 2022 är överklagade 
med laglighetsprövning. Flera av dessa beslut har ännu inte vunnit laga kraft, 
bland annat detaljplan för Limsjöänget.  
Kommunen har via sitt delägda bolag Dala vatten AB ansökt om en 
förtursförklaring hos förvaltningsrätten.  
Förvaltningsrätten har avvisat ansökan och hänvisar till att 
handläggningstiderna är förlängda på grund av hög belastning. 
Handläggningen brukar i normala fall vara ca 6 månader men har nu 
förlängts upp till ett år.  


Allmänna utskottets beslut 
1. Informationen läggs till handlingarna  


Beslutet skickas till 
Kommundirektören  
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§ 2 Dnr 2022/1269 


Information om styrmodell för Leksands kommun 


Beskrivning av ärendet 
Kommunstrateg, Samuel Svan, presenterade ett förslag till ny styrmodell för 
Leksands kommun. Styrmodellen presenterades för att tydliggöra varför en 
styrmodell behövs i Leksands kommun.  
Syftet med Styrmodellen är att få till en modell för styrning och ledning som 
bygger på systematiskt arbete och tydliga processer.  


Allmänna utskottets beslut 
1. Informationen läggs till handlingarna  


Beslutet skickas till 
Kommundirektör  
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§ 3 Dnr 2022/1309 


Information om förvaltningens yttrande gällande  
granskning av god ekonomisk hushållning 


Beskrivning av ärendet 
KPMG har på uppdrag av de förtroendevalda revisorerna i Leksands 
kommun granskat god ekonomisk hushållning och kommunens långsiktiga 
finansiella planering.  
Uppdraget ingår i revisionsplanen för år 2022. Syftet med granskningen är 
att bedöma om arbetet med att uppnå en god ekonomisk hushållning bedrivs 
på ett ändamålsenligt och från ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt 
med fokus på finansiella mål. Granskningen syftar även till att kartlägga 
vilka finansiella risker som är förknippade med kommunens verksamhet och 
åtaganden samt bedöma hur väl dessa risker är kända i kommunledningen. 
Revisorerna bedömer att Leksands kommuns arbete med att uppnå en god 
ekonomisk hushållning bedrivs på ett i huvudsak ändamålsenligt vis. 
Revisorerna bedömer att de finansiella risker som kommunen har att hantera 
är väl kända i förvaltningsledning och i kommunstyrelsen.  
Utifrån vår granskning rekommenderar revisorerna kommunstyrelsen att: 
− Utveckla budgetprocessen så att kommunstyrelsen tar en mer aktiv roll i 
budgetberedningen 
− Ta en mer aktiv del i risk- och väsentlighetsanalysen som en del i sin 
budgetberedning. 
− Tillsammans med förvaltningsledningen utveckla den långsiktiga 
planeringen för kommunen ur ett finansiellt perspektiv som en del i att på 
sikt möjliggöra uppfyllelse av kommunens vision. 
− Tillsammans med förvaltningen fördjupa och utveckla styrelsens 
omvärldsanalys som en del i budgetarbetet.  
 


Sektorns/avdelningens bedömning 
Förvaltningen delar revisorernas bedömning och det arbete som görs  inom 
ramen för styrmodellen ligger helt i linje med rekommendationerna.  
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Den statliga utredningen God kommunal hushållning som presenterades 
under hösten 2021 kom med en rad rekommendationer som syftar till att 
stärka den långsiktiga styrningen och presenterade en del förslag på 
förändringar i regelverket kring ekonomistyrning i kommuner. Utredningen 
bereds fortfarande inom Regeringskansliet.  I arbetet med styrmodellen har 
hänsyn tagits till en del av förslagen, men ytterligare styrning och krav kan 
komma under året.   
 


Beslutsunderlag 
Tjänsteutlåtande, Granskning God ekonomisk hushållning, daterat 2023-01-
13.  
 


Allmänna utskottets beslut  
1. Informationen läggs till handlingarna  


Beslutet skickas till 
Ekonomichef 
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§ 4 Dnr 2021/1485 


Översiktsplan 2025 - information gällande resultat från 
tidiga dialogen 


Beskrivning av ärendet 
Stadsarkitekt, Anna Ograhn och verksamhetsutvecklare, Jenny Sarén 
presenterade resultatet från den tidiga dialogen gällande översiktsplan 2025.  
Översiktsplanen omfattar hela kommunens yta och är en övergripande plan 
för användningen av mark-, vatten och luftområden.  


- Planen visar hur bebyggelse, natur mm kan utvecklas och bevaras. 
- Planen är inte juridiskt bindande för enskilda och myndigheter  
- Planen är vägledande för efterföljande beslut  
-  Ett politiskt handlingsprogram för den kommande utvecklingen av 


kommunen.  
- Förenklar och effektiviserar plan-och bygglovsärenden  
- Överenskommelse mellan staten och kommunen om allmänna 


intressen.  
- Under perioden 7 november till 5 december 2022 har 10 dialogmöten 


genomförts med olika målgrupper som bland annat klass 5 Insjön och 
Excel, brottsförebyggande rådet, SFI och småbarnsföräldrar.  


- I den digitala kartan har det inkommit 3322 synpunkter fördelat 
enligt följande: Plats för bostäder: 1025, Plats för service 398, plats 
för företag 330, favoritplats 639, otrygg plats, 265 (här ingår 
kategorier såsom otrygg trafiksituation, otrygg samlingsplats, 
skräpigt och fult, skymd sikt och mörkt, plats för fritid 665)  


- Den tidiga dialogen har visat att man som medborgare i Leksand, 
oavsett åldersgrupp, saknar naturliga mötesplatser – såväl ute som 
inne.  


- Kartan visar att många vill bo centrumnära men vid fysiskt möte lyfts 
också fram att många saknar mindre boendeenheter såväl inne i 
Leksands centrum som i övriga delar av kommunen. Både unga och 
äldre utrycker att man gärna vill bo ute i våra mindre samhällen/byar 
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om det fanns tillgång till service, kommunikation och mindre 
lägenheter och hus.  


Allmänna utskottets beslut 
1. Informationen läggs till handlingarna  
Beslutet skickas till  
Stadsarkitekt 
Verksamhetsutvecklare 
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§ 5 Dnr 2021/1289 


Information om större plan- och byggärenden 2022 


Beskrivning av ärendet 
Sektorchef samhällsutveckling, Åke Sjöberg informerade om följande: 


- Containerterminal /logistiknav i Insjön är ett väldigt viktigt projekt. 
En ny detaljplan är en förutsättning för fortsatt utveckling. Det är 
viktigt för näringen, kommunen, länet och klimatet. 
 


- Limsjöängets detaljplan: inväntar att detaljplanen vinner laga kraft. 
Krävs beslut i förvaltningsrätten angående överklagade formalia som 
berör kommunstyrelsens och kommunfullmäktiges protokoll.  
 


- Åkerö brofäste: Mark - och miljödomstolen avslog överklagandena. 
Nytt överklagande är inlämnat till mark- och miljööverdomstolen 
som först avgör huruvida överklagan får prövningstillstånd. 
 


- Lummerhöjdens detaljplan: Kommunen har bokat möte med 
Trafikverket och länsstyrelsen för att diskutera synpunkter som 
inkommit under granskningstiden av detaljplanen.  
 
 


- Moskogsvägens detaljplan: Kommunen har bokat möte med 
länsstyrelsen angående dispensansökan och eventuella 
kompensationsåtgärder för kända fynd av knärot, nattviol med flera.  
 


- Kommunen ska enligt ny lag ta över ansvaret för 
återvinningsstationerna. Möte med förpackningsinsamlingen och 
Dala Vatten AB är genomfört. Kommunen via Leksand Vatten AB 
erbjuds ta över de 10 återvinningscentraler. De övergår i kommunal 
regi 2024-01-01.  
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Allmänna utskottets beslut 
1. Informationen läggs till handlingarna 


Beslutet skickas till 
Sektorchef, samhällsutveckling, Åke Sjöberg  
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§ 6 Dnr 2022/1287 


Exploatering Lummerhöjden 


Beskrivning av ärendet 
Leksands kommun planerar för det nya bostadsområdet Lummerhöjden som 
kommer att omfatta ca 300 boenden i olika boende- och upplåtelseformer. 
Lummerhöjden ligger i anslutning till den väg och förskola som är byggd 
sedan tidigare. Detaljplaneprocess pågår. Bostadsområdet kommer att 
byggas ut etappvis, där etapp ett rymmer runt 160 olika boenden, 1,6 km 
väg, cirka 1,6 km gång- och cykelväg samt 6 miljörum i två olika storlekar.  
För att få en hållbarhet i arbetet med bostadsområdet sker all exploatering 
genom samarbete och samplanering i all projektering och i alla 
entreprenader. 
Som en förutsättning för det fortsatta planeringsarbetet regleras respektive 
ledningsägares ansvar genom att Exploateringsavtal (totalt tre stycken) 
upprättats. Avtalen reglerar både ansvarsförhållanden, tidplan och 
utbyggnadstakt. Respektive ledningsägares investeringar finansieras genom 
respektive taxor för anslutningar. 
Exploateringsavtal med Leksands Vatten AB och Dala Vatten & Avfall AB 
Planområdet ligger i sin helhet utanför nu gällande VA-verksamhetsområde, 
men ska så snart planläggningen är klar tas in i VA-verksamhetsområde för 
V+S+D. Exploatören ska sedan och senast när förbindelsepunkterna anlagts, 
betala taxeenlig VA-anslutningsavgift för verksamhetsområdet, exkl. 
lägenhetsavgift.  
Anläggningsavgift för fastigheter avsedda för rad- och kedjehus beräknas 
utifrån ett förhållande där varje grupp av sammanbyggda rad- och kedjehus 
betraktas som en fastighet med en förbindelsepunkt. Eventuell framtida 
fastighetsindelning innebär tillkommande förbindelsepunkter och där av 
följande tillkommande avgift. Avgiften ska erläggas oavsett om 
fastighetsbildning skett eller inte. 
Blivande tomtköpare kommer att bli debiterade för obetald lägenhetsavgift, 
enligt då gällande taxa.  
Den som svarar för att allmän platsmark ställs i ordning och underhålls ska 
erlägga anläggningsavgift enligt gällande VA-taxa (kr/m2 allmän platsmark), 
inkl. moms.  
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Anläggningskostnaderna för gemensamma diken och infiltrations- och 
fördröjningsytor delas lika (50/50) mellan VA-huvudmannen och 
exploatör/allmän platshållare.  
Exploateringsavtal med Värmevärden Siljan AB  
Avtalet reglerar samverkan för att kunna erbjuda fjärrvärme till området och 
gäller under förutsättning av acceptabel lönsamhet kan uppnås. Avtalet 
omfattar hela ”anläggningskedjan”, dvs. planering, projektering och 
anläggande. Huvudmannen ansvarar för och säljer fjärrvärmeanslutning till 
respektive fastighetsägare samt förhandlar anslutningspris för 
fjärrvärmeledningar t o m ventil innanför vägg. För fjärrvärmeleveransen 
gäller vid var tid gällande publik prislista i Leksand för Företag respektive 
Småhus.  
Exploateringsavtal med Dala Energi AB  
Avtalet reglerar utbyggnad av ett nytt elnät och fibernät i Lummerhöjden. 
Dala Energi AB står för samtliga markarbeten fram till exploaterings-
området. För detta ersätter kommunen Dala Energi AB med 3 445 000 
kronor som utgör en del av den totala investeringen som bolaget behöver 
göra i detta syfte. 
Exploatören utför samtliga markarbeten och förlägger elkablar och 
fiberkanalisation samt färdigställer stationsbädd för nätstationer. För dessa 
arbeten ersätter Dala Energi exploatören enligt gällande 
sambyggnadskatalog.  
Tomter kommer att säljas exklusive elnäts- och fiberanslutning. 
Förberedandegraden skall för både el- och fibernät vara på ett sådant sätt att 
normala standardpriser kan användas som anslutningspris vid senare 
försäljning av tomter inom exploateringsområdet. Anslutningsavgifter 
omfattas inte i avtalet, vilket innebär att anslutningsavgiften för el- och 
fibernät inte ingår i priset vid exploatering. 


Sektorns/avdelningens bedömning 
Upprättade exploateringsavtal reglerar på ett tillfredställande sätt 
ansvarsförhållandena för utbyggnation och genomförande av området 
Lummerhöjden.  
Avtalen är i enlighet med de tidigare antagna Riktlinjer om 
exploateringsavtal (Dnr 2015/1241). Avdelningen bedömer att 
exploateringsavtalen kan godkännas. Godkännande av exploateringsavtalen 
ska föregå antagande av rubricerad detaljplan.  


Beslutsunderlag 
Tjänsteutlåtande, daterat 2022-09-26 
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Exploateringsavtal mellan Dala Energi och Leksands kommun 
Exploateringsavtal mellan Värmevärden Siljan AB och Leksands kommun 
Exploateringsavtal mellan Leksands Vatten AB och Dala Vatten och Avfall 
AB och Leksands kommun 
Riktlinjer för exploateringsavtal diarienummer 2015/1241 


Allmänna utskottets förslag för beslut i kommunstyrelsen  
1. Godkänna exploateringsavtalen med respektive ledningsägare i 


enlighet med förslagen.   
2. Ge kommundirektören i uppdrag att underteckna avtalen med 


Leksand Vatten AB och Dala Vatten & Avfall AB samt 
Värmevärden Siljan AB för kommunens räkning. 


3. Ge kommunstyrelsens ordförande i uppdrag att underteckna avtalet 
med Dala Energi AB för kommunens räkning. 


Beslutet skickas till 
Samhällsutveckling, Näringsliv 
Sektorchef samhällsutveckling Åke Sjöberg 
Bengt Östling, Dala Energi 
Ulf Sjöberg, Värmevärden Siljan AB 
Lisbeth Martinsson Skinnar, Leksands Vatten AB och Dala Vatten och 
Avfall AB 
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§ 7 Dnr 2022/1539 


Planeringsstrategi för översiktsplan 


Beskrivning av ärendet 
Översiktsplanen ska ange kommunens strategiska riktning för framtiden och 
är grunden för kommunens utveckling av mark- och vattenområden. Detta 
innebär att översiktsplanen är vägledande för detaljplanering och beslut i 
enskilda ärenden om byggande och annan användning av mark och vatten. 
Den används även som underlag av kommunens egna tjänstemän, 
handläggare på statliga myndigheter och domstolar men även av exploatörer 
som letar mark för bostäder eller verksamheter.  
1 april 2020 ändrades 3 kap i plan- och bygglagen. Från och med valet år 
2022 ersätts aktualitetsprövningen för översiktsplanen med krav om att 
kommunfullmäktige ska ta fram en planeringsstrategi varje mandatperiod. 
Strategin ska antas senast 24 månader efter ordinarie val. Senast den 11 
september 2024 ska fullmäktige därför ha antagit kommunens första 
planeringsstrategi där man bedömer i vilken utsträckning gällande 
översiktsplan är aktuell och ta ställning till kommunens fortsatta arbete med 
översiktsplaneringen. Om inte detta genomförs upphör gällande 
översiktsplan att vara aktuell. En inaktuell översiktsplan resulterar bland 
annat i att detaljplaner måste handläggas med så kallat utökat planförfarande 
i stället för standardförfarande. Det medför även att översiktsplanen inte kan 
fungera som avsett underlag inom områden för landsbygdsutveckling i 
strandnära lägen. Avsikten med en planeringsstrategi är att den ska vara mer 
framåtsyftande än aktualitetsprövningen som tidigare användes i och med att 
kommunens fortsatta arbete med översiktsplaneringen ska vara i fokus. Om 
fullmäktige i stället antar en ny översiktsplan inom första halvan av 
mandatperioden behöver kommunen inte anta en planeringsstrategi inom 
samma period. Leksands kommun har påbörjat arbete med en ny 
översiktsplan som förväntas antas under 2025 varför en planeringsstrategi 
behöver tas fram parallellt för att kommunen inte ska stå utan en gällande 
översiktsplan tills att den nya är klar.  
I planeringsstrategin ska kommunen fokusera på de strategiska frågor som 
leder mot målen i kommunens vision med utvecklingen av den fysiska 
miljön. I samband med framtagandet av planeringsstrategin ska kommunen 
ta ställning till ändrade planeringsförutsättningar av betydelse för 
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översiktsplanens aktualitet samt kommunens fortsatta arbete med 
översiktsplaneringen.  
Den gällande översiktsplanen antogs år 2014 och siktade på Leksand år 
2040. Den var baserad på den politiska visionen 2025, med en målsättning 
om en befolkningsökning till 18 000 personer år 2025. Kommunfullmäktige 
beslutade 2018- 10 -16 att översiktsplanen från 2014 var aktuell. Samtidigt 
uppdrog man till sektorn för samhällsutveckling att påbörja en revidering av 
översiktsplanen. Arbetet med ny översiktsplan påbörjades då genom att 
arbetet med ett nytt kulturmiljöprogram startades upp. Programmet antogs av 
samhällsbyggnadsutskottet i maj 2021. Kulturmiljöprogrammet kommer 
arbetas in i förslaget till ny översiktsplan. 
Länsstyrelsen ska enligt 3 kap 26 § plan- och bygglagen (PBL) i ett underlag 
till kommunen redovisa statliga och mellankommunala intressen som kan ha 
betydelse för översiktsplanens aktualitet. I underlaget ska anges hur dessa 
intressen förhåller sig till översiktsplanen och om Länsstyrelsens 
granskningsyttrande i någon del inte längre gäller. Leksands kommun har 
2021-12-31 fått detta underlag från Länsstyrelsen. En analys av 
Länsstyrelsens underlag visar på att Leksands kommuns arbete med 
framtagandet av ett Kulturmiljöprogram tillmötesgår de synpunkter som 
Länsstyrelsen tidigare haft, om programmet sedan arbetas in i den nya 
översiktsplanen. Vad gäller övriga underlag för olika intressen så kommer de 
att arbetas in i den nya översiktsplanen. 
 
Kommunfullmäktige tog 2022-06-27 ett inriktningsbeslut för ny 
översiktsplan för Leksands kommun. I det beslutet beskrivs att Leksand ska 
på ett social, ekonomiskt och miljömässigt hållbart sätt ge förutsättningar för 
en positiv samhällsutveckling som tar sikte på 20 000 invånare år 2050. Fem 
övergripande strategier har tagits fram för att sätta riktningen för 
översiktsplanen.  Strategierna är beroende av varandra och skapar 
tillsammans, utifrån mark-, vatten- och luftanvändningen, förutsättningarna 
för en hållbar och attraktiv kommun 2050.   
De fem strategierna är:  


- Erbjuda en attraktiv och trygg boendemiljö  
- Vara en miljövänlig och klimatsmart kommun  
- Värna, utveckla och tillgängliggöra natur- och rekreationsområden  
- Skapa goda förutsättningar för ett starkt näringsliv  
- Skapa en robust och framtidssäkrad infrastruktur.  
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Sektorns/avdelningens bedömning 
Sektor samhällsutveckling bedömer att översiktsplanen från 2014 fortfarande 
bildar den röda tråden i den fysiska planeringen för kommunen och att 
översiktsplanen från 2014 utifrån PBL 3 kap. i huvudsak fortfarande är 
aktuell. Översiktsplanen har varit grunden till byggnation bostäder, gång- 
och cykelvägar, förskolor, verksamheter med mera. Den har även givit 
förutsättningarna för arbetet med andra strategiska planer, som Vatten- och 
avloppsplan, Bostadsförsörjningsplan, Trafikstrategi, Cykelplan, 
Dagvattenpolicy, Vatten och fiskevårdsplan med mera. Det har dock sedan 
2014 tillkommit eller ändrats i nationell lagstiftning och andra styrdokument 
som gör att andra prioriteringar kan behöva göras och att vissa 
ämnesområden behöver utvecklas eller tillkomma i en ny översiktsplan. De 
frågor som sektor Samhällsutveckling anses behöver behandlas ytterligare i 
arbetet med en ny översiktsplan är bland annat den digitala 
samhällsbyggnadsprocessen, Agenda 2030, klimatrisker, gestaltad livsmiljö 
mm. Med utgångspunkt i översiktsplanen från 2014 som i stora drag 
fortfarande är aktuell, tillsammans med kommunens nya vision 2030 och 
kommunfullmäktiges inriktningsbeslut för ny översiktsplan så har sektorn 
tagit fram denna Planeringsstrategi för översiktsplan som vi bedömer ger bra 
förutsättningar i arbetet med att ta fram en ny översiktsplan till 2025.  
 


Beslutsunderlag 
Tjänsteutlåtande, Planeringsstrategi för översiktsplan,  daterad 2022-12-07 
Planeringsstrategi för översiktsplan Leksands kommun 2023 
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Bilaga 1 Underlag för planeringsstrategi från LST 2021-12-23.  


Allmänna utskottets förslag till kommunstyrelsen för beslut i 
kommunfullmäktige  
1. Anta Planeringsstrategi för översiktsplan Leksands kommun 2023  


 


Beslutet skickas till 
Chef sektor samhällsutveckling Åke Sjöberg 
Chef strategisk planering/stadsarkitekt Anna Ograhn 
Verksamhetsutvecklare samhällsutveckling Jenny Sarén  
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§ 8 Dnr 2022/1324 


Revidering av kommunstyrelsens delegeringsordning 
gällande hantering av informationshanteringsplaner 


Beskrivning av ärendet 
Informationshanteringsplaner är styrdokument som innehåller rutiner för 
hantering av verksamheternas information, framförallt huruvida information 
ska bevaras eller gallras och i så fall efter hur lång tid. I dagsläget skickas 
förslag till förändringar i verksamheternas informationshanteringsplaner till 
kommunstyrelsen (tillika arkivmyndigheten) för beslut. Att 
arkivmyndigheten ska besluta om informationshanteringsplaner har stöd i 3 
och 6 §§ arkivlagen (1990:782). 
Att kommunstyrelsen ska besluta om samtliga förändringar i 
verksamheternas informationshanteringsplaner är dock problematiskt ur 
några avseenden.  
Ofta är det önskvärd att kunna besluta om en ny hantering på kort tid, till 
exempel när arkivarien ska bistå med råd rörande verksamhetens 
gallringsarbete. Det framkommer ofta handlingstyper som har missats när 
informationshanteringsplanen togs fram eller så rör det äldre handlingstyper 
vilka ligger utanför området för verksamhetens nuvarande 
informationshanteringsplaner.   
Det tas ofta fram nya handlingstyper för att det sker ständiga förändringar i 
arbetssätt. Informationshanteringsplanerna behöver därmed i sin tur vara 
levande dokument. Det kan handla om helt nya behandlingar eller att 
digitaliseringsåtgärder leder till förändringar kring hanteringsregler.  
Att efterleva GDPR och att leverera information till kommunens e-arkiv har 
också lett till ett behov av att i vissa fall bryta ner hanteringsreglerna till 
mindre beståndsdelar, vilket innebär ett ökat behov av uppdatering av 
verksamheternas informationshanteringsplaner.  
Dessa faktorer leder till att beslut rörande ändring av kommunens 
informationshanteringsplaner behöver tas oftare och på ett snabbare och 
smidigare sätt, än vad som är möjligt när ändringar skickas till 
kommunstyrelsen för beslut.  
Förvaltningen föreslår därför att kommunens arkivarie delegeras beslutsrätt 
över ändringar av verksamheternas informationshanteringsplaner.    
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Sektorns/avdelningens bedömning 
Förvaltningen ser inga juridiska hinder för att ge arkivarien delegeringssrätt 
på uppdatering av verksamheternas informationshanteringsplaner.   
Att kunna besluta om ändringar på verksamheternas 
informationshanteringsplaner på delegation skulle innebära en tidsbesparing 
för förvaltningen då färre ärenden behöver tas via AU och KS. Det skulle 
också innebära att vi kan ge bättre service rörande arkiverings- och 
gallringsstöd till verksamheterna.   


Beslutsunderlag 
Tjänsteutlåtande, daterad 2022-10-07.  
Allmänna utskottets förslag till beslut i kommunstyrelsen  
1. Ge kommunens arkivarie delegeringsrätt kring frågor rörande 


uppdatering av verksamheternas informationshanteringsplaner.   


Beslutet skickas till 
Arkivarie, Andrew Tutt-Wixner 
Administrativ service chef, Joel Johansson. 
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§ 9 Dnr 2022/1445 


Taxor inom avdelningen kost och lokalvård 2023 


Beskrivning av ärendet 
En översyn har gjorts av taxor inom kosten och lokalvården.  


Sektorns/avdelningens bedömning 
Sektorn finner det motiverat att reglera taxorna utifrån årliga prishöjningar 
av kem, förbrukningsmaterial, livsmedel, andra oförutsedda prishöjningar 
samt ökade personalkostnader. Förslagen ska även bidra till minskning av 
engångsmaterial. Senaste prishöjningen för lokalvård/timme och kostens 
lunchpriser var 2022. 
 
Ändrade taxor från 1 januari 2023 föreslås enligt nedan. 


Typ av taxa  Pris 2022 Förslag på pris 2023 


Lokalvård/timme, (i 
priset ingår 
personalkostnad, 
förbrukningsmaterial, 
ställtid och ev. kem) 


290kr/timme 300kr/timme 


Skollunch, egen 
matlåda 


75kr 75kr 


Skollunch, köpa 
matlåda 


75kr 80kr 


Lunch, servicehus 80kr 85kr 


Lunch, servicehus. 
Helg 


95kr 100kr 


Lunch servicehus, 
Storhelg 


120kr 125kr 


Julbord 160kr 165kr 


Matlåda, servicehus  80kr 
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Matlåda, servicehus 
inkl. dessert 


 100kr 


 
 


Beslutsunderlag 
Tjänsteutlåtande, daterat 2022-11-03 


Allmänna utskottets förslag till kommunstyrelsen för beslut i 
kommunfullmäktige  
1. Anta taxor för kost- och lokalvård 2023 


Beslutet skickas till 
Sektorchef Maria Bond 
Avdelningschef kost och lokalvård Liselotte Målarbo 
Enhetschef kost Linnéa Wahl 
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§ 10 Dnr 2022/1351 


Inspektion av överförmyndare i samverkan i norra 
Dalarna 2022 


Beskrivning av ärendet 
Länsstyrelsen har genomfört tillsyn av överförmyndarverksamheten i 
Leksand, Mora, Orsa, Rättvik, Vansbro och Älvdalens kommuner.  
 
Länsstyrelsens samlade bedömning är att överförmyndaren bedriver en 
seriös och välfungerande verksamhet. Överförmyndaren har bra ordning på 
sina ärenden och det är enkelt att följa ärendena i akterna.  
 
Det finns goda och etablerade rutiner för den dagliga handläggningen. 
Överförmyndaren genomför noggranna kontroller av ställföreträdare och gör 
ordentliga omprövningar av förvaltarskap. Verksamheten har hög 
ambitionsnivå och utvecklar verksamheten kontinuerligt. 
 
Leksands kommun har 168 ställföreträdarsällskap och 163 ställföreträdare. 
Av ställföreträdarskapen är 18 förvaltarskap. Andelen ställföreträdarskap är 
10,7% vilket är i linje med riksgenomsnittet på 10,6%. Av beslutade arvoden 
står kommunen för 31% av kostnaderna vilket är betydligt lägre än 
riksgenomsnittet på 43%. 
 
Kommunens totalkostnad per ställföreträdarskap är 10 219 kronor vilket är 
högre än riksgenomsnittet på 8 621 kronor. Totalkostnaden per 
kommuninvånare uppgår till 107 kronor jämfört med riksgenomsnittet på 
115 kronor. 
 
Länsstyrelsen granskade tre akter varav två godmanskap och ett 
förvaltarskap. Samtliga akter var utan anmärkning.  


Beslutsunderlag 
Protokoll efter tillsyn hos överförmyndare i samverkan i övre Dalarna, 
daterat 2022-10-24 
Bilaga för Leksands kommun, daterat 2022-10-24 
Tjänsteutlåtande, Inspektion av överförmyndare i samverkan i norra Dalarna  
daterat 2022-12-12. 


22







SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 
2(2) 


Sammanträdesdatum 
2023-01-16 


 
  


Allmänna utskottet   
 


 
Justeras Utdrag bestyrks 
  


 


Allmänna utskottets förslag till kommunstyrelsen för beslut i 
kommunfullmäktige  
1. Lägga informationen om tillsyn av överförmyndare 2022 till 


handlingarna.  


Beslutet skickas till 
Överförmyndarkontoret i Mora 
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§ 11 Dnr 2022/318 


Översyn av tillgänglighet och öppettider i Leksands 
kommun 


Beskrivning av ärendet 
Kommunstyrelsen beslutade den 16 juni 2022 (§ 91) att ge förvaltningen i 
uppdrag att se över kommunens öppettider och service i de verksamheter 
som i huvudsak har medborgare och allmänhet som målgrupp. I uppdraget 
ingår att kartlägga och göra en behovsprövning av vilka behov gällande till 
exempel öppettider som finns i kommunen samt att göra en 
omvärldsbevakning. I uppdraget ingår även att klarlägga hur eventuella 
förändringar inom Dala Vatten och Avfall AB:s ansvarsområde ska styras. 
Eventuella förändringar ska kunna rymmas inom given ekonomisk ram. 
Utredningen har genomförts av tf. kommunikationschef och kundtjänstchef 
Kent Byman och kommunstrateg Samuel Svan.  
Utredningen konstaterar att Leksands kommun över lag står sig väl i 
jämförelse med närliggande kommuner gällande öppettider och 
tillgänglighet. Det är en bild som i stor utsträckning bekräftas av de olika 
medborgarundersökningar som utredningen har tagit del av. Samtidigt har 
utredningen identifierat såväl brister som utvecklingsmöjligheter när det 
gäller tillgängligheten för medborgarna.  
Utredningen har identifierat att det finns en risk för bristande tillgänglighet 
när det gäller anmälningar till socialtjänsten av till exempel barn och unga 
som far illa. Detta då det finns glapp mellan öppettiderna i kundtjänst, som 
utgör första linje för sådana kontakter, och hos den länsgemensamma 
socialjouren. Detta är allvarligt och behöver åtgärdas. 
Utredningen har vidare konstaterat att ett flertal verksamheter inom 
kommunen har utvecklat någon form av e-tjänst men att det finns potential 
att ytterligare stärka den digitala kommunikationen. Biblioteket genomför 
för närvarande en utredning om förutsättningarna för och vinsterna av att 
tillhandahålla ”meröppet” i verksamheten. Det är viktigt att utredningens 
resultat tas om hand och att förvaltningen redovisar slutsatser och 
rekommendationer. Det är också angeläget att förvaltningen utökar sin 
dialog med Dala Vatten och Avfall AB i syfte att utveckla tillgängligheten 
vid Limhagens ÅVC.  
Utredningen föreslår med utgångspunkt i detta följande fyra åtgärder.  
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1. Ge förvaltningen i uppdrag att vidta nödvändiga åtgärder för att 
säkerställa socialtjänstens tillgänglighet för att kunna ta emot till 
exempel orosanmälningar under vardagar kl. 8.00 till 16.00. 
Uppdraget ska rapporteras till kommunstyrelsen snarast möjligt.   


2. Ge förvaltningen i uppdrag att utreda hur möjligheterna för invånare 
att kommunicera med och utföra ärenden hos kommunen digitalt kan 
öka. Uppdraget ska redovisas till kommunstyrelsen under våren 
2023.  
 


3. Ge förvaltningen i uppdrag att återkomma med en redovisning av 
genomförd utredning och rekommendationer gällande ”meröppet” i 
biblioteket under våren 2023. 


4. Uppmana Dala Vatten och Avfall AB att se över möjligheterna att 
erbjuda ”meröppet” i verksamheten på Limhagen ÅVC i enlighet 
med utredningens förslag, samt att i övrigt se över så att öppettiderna 
motsvarar kundernas önskemål.  


Sektorns/avdelningens bedömning 
I Vision 2030 anges att det ska vara lätt att leva och verka i Leksand på ett 
modernt sätt oavsett var i kommunen man bor. Invånare och besökare ska 
erbjudas en god och tillgänglig välfärd och en professionell kommunal 
service. Kommunen ska använda de gemensamma resurserna på ett så 
effektivt sätt som möjligt.  
För att nå målsättningarna i visionen är det viktigt att löpande följa upp om 
kommunens verksamheter svarar mot invånarnas behov när det gäller till 
exempel öppettider och möjlighet att kontakta kommunen på olika sätt. Den 
utredning som genomförts visar att kommunens tillgänglighet i huvudsak är 
god, men att det finns såväl brister som utvecklingspotential.  
Förvaltningen bedömer att de åtgärder som utredningen har föreslagit i syfte 
att komma till rätta med brister samt att ytterligare förbättra kommunens 
tillgänglighet är relevanta och därför bör genomföras. Förvaltningen vill 
särskilt poängtera vikten av att skyndsamt åtgärda den risk för bristande 
tillgänglighet som finns inom socialtjänsten.  
Förvaltningen föreslår därför allmänna utskottet att föreslå kommunstyrelsen 
att godkänna genomförd utredning som redovisning av tidigare givet 
uppdrag och att ge förvaltningen i uppdrag att genomföra de åtgärder som 
utredningen föreslår.  


Beslutsunderlag 
Tjänsteutlåtande, daterat 2022-11-22  
Utredningsrapport inkl. bilagor, daterad 2022-11-11 
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. 
Allmänna utskottets förslag för beslut i kommunstyrelsen 
 
1. Godkänna genomförd utredning som redovisning av uppdrag från 


kommunstyrelsen. 
2. Ge förvaltningen i uppdrag att vidta nödvändiga åtgärder för att 


säkerställa socialtjänstens tillgänglighet för att kunna ta emot till 
exempel orosanmälningar under vardagar kl. 8.00 till 16.00 i enlighet 
med utredningens förslag. Uppdraget ska rapporteras till 
kommunstyrelsen snarast möjligt. 


3. Ge förvaltningen i uppdrag att utreda hur möjligheterna för invånare att 
kommunicera med och utföra ärenden hos kommunen digitalt kan öka i 
enlighet med utredningens förslag. Uppdraget ska redovisas till 
kommunstyrelsen under våren 2023. 


4. Ge förvaltningen i uppdrag att återkomma med en redovisning av 
genomförd utredning och rekommendationer gällande ”meröppet” i 
biblioteket under våren 2023 i enlighet med utredningens förslag. 


5. Uppmana Dala Vatten och Avfall AB att se över möjligheterna att 
erbjuda ”meröppet” i verksamheten på Limhagen ÅVC i enlighet med 
utredningens förslag, samt att i övrigt se över så att öppettiderna 
motsvarar kundernas önskemål.  


Beslutet skickas till 
Kommundirektör Caroline Smitmanis Smids 
Sektorchef Verksamhetsstöd Maria Bond 
Tf. kommunikationschef och kundtjänstchef Kent Byman 
Ekonomichef Ann-Charlotte Zackrisson 
Kommunstrateg Samuel Svan 
Tf. socialchef Ulf Lilja 
Sektorchef Samhällsutveckling Åke Sjöberg 
Utbildningschef Carin Fredlin 
Dala Vatten och Avfall AB 
 


26







SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 
1(3) 


Sammanträdesdatum 
2023-01-16 


 
  


Allmänna utskottet   
 


 
Justeras Utdrag bestyrks 
  


 


§ 12 Dnr 2022/407 


Motion om dövkompetens inom Leksands kommun 


Beskrivning av ärendet 
Socialdemokraterna lämnade i mars 2022 in en motion till 
kommunfullmäktige om att stärka kommunens dövkompetens, till exempel 
genom att anställa en person med god dövkompetens i kommunens 
kundtjänst. Den 23 juni samma år beslutade kommunfullmäktige1 att bifalla 
motionen och att ge följande i uppdrag till förvaltningen: 


- kartlägga vilka kommunala verksamheter som ger service och stöd 
till döva, vilken teckenspråks- och dövkompetens de har samt 
redovisa behov och åtgärdsplan. 


- samarbeta med Dalarnas dövas förening för att få döva, 
teckenspråkiga till kommunala insatser så som god man, 
kontaktperson och liknande. 


- återkomma med förslag på en modell på servicecenter för döva där 
en kombination av stöd och service kan erbjudas. 


Med utgångspunkt i dessa uppdrag tillsatte förvaltningen en utredning i 
augusti 2022. Till ansvarig för utredningen utsågs kommunstrateg Samuel 
Svan. Utredningen har under sitt arbete inhämtat uppgifter från kommunens 
olika verksamheter för att skapa en lägesbild över aktuell situation. 
Utredningen har även haft dialog med Dalarnas Dövas Förening, Västanviks 
folkhögskola och Örebros servicecenter för döva. Utredningen har därtill 
tagit del av tidigare genomförda insatser så som projektet Höra till Leksand. 


Sektorns/avdelningens bedömning 
Förvaltningen bedömer att det finns ett behov av att vidta åtgärder för att 
stärka dövkompetensen i Leksands kommuns verksamheter och förbättra 
servicen till döva och hörselskadade. Det är viktigt att sådana åtgärder utgår 
från faktiska behov och bygger på kommunallagens bestämmelser om 
proportionalitet och vad som är en kommuns ansvar samt förvaltningslagens 
bestämmelser om serviceskyldighet. 
Givet detta ser förvaltningen förutsättningar för att utforma en modell för 
servicecenter som kan tillgodose servicebehoven hos målgruppen och även 


 
1 KF 2022-06-23 § 70 
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bistå kommunens interna organisation med råd och stöd på övergripande 
nivå och i specifika frågor.  
Ett servicecenter kan byggas upp inom den egna organisationen eller i form 
av samverkan med externa aktörer, till exempel idéburna organisationer. 
Fördelarna med att bygga upp organisationen internt är en tydlighet i 
organisationsstrukturen och att det inte finns tydliga gränsdragningar mellan 
den kommunala verksamheten och servicecentret. Nackdelarna kan vara att 
funktionen antingen blir isolerad till sitt eget uppdrag eller att funktionen 
sugs upp för mycket i kommunens organisation så att grunduppdraget 
prioriteras ned. Fördelarna med en lösning som bygger på samverkan med 
externa aktörer är att funktionen kan få ett bredare kontaktnät och därmed nå 
ut bättre till målgruppen samt att det kan skapa synergieffekter hos de andra 
aktörerna. Nackdelarna är att det blir svårare att styra funktionen och att det 
finns en risk att det byggs upp barriärer mellan kommunens verksamhet å 
ena sidan och servicecentret å den andra.  
Förvaltningen bedömer vidare att ansvaret för sådana kunskapsinsatser som 
nämns ovan skulle kunna läggas på servicecentret. Även vissa åtgärder som 
rör tillgänglighetsfrågor skulle kunna åläggas servicecentret, antingen att 
samordna eller att utföra. Om servicecentret organiseras i form av ett 
samverkansavtal med externa aktörer, till exempel ideella organisationer, blir 
samverkan med det civila samhället en integrerad del av servicecentret. I 
annat fall kan funktionen för servicecenter ges i uppdrag att samordna olika 
former av samverkansforum.  
Förvaltningen bedömer avslutningsvis att genomförandet av åtgärder bör ske 
stegvis. Till exempel kan uppbyggnaden av ett servicecenter ske som steg 
ett, för att därefter – beroende på organisationsform och behov – fortsätta 
med ytterligare åtgärder där servicecentret blir en naturlig del i att antingen 
samordna eller utföra dessa.  


Beslutsunderlag 
Motion om dövkompetens inom Leksands kommun från socialdemokraterna, 
inkom 2022-03-28.  
Tjänsteutlåtande, Motion om dövkompetens inom Leksands kommun, 
daterat 2022-12-07.  


Allmänna utskottets beslut 
1. Godkänna delredovisningen av utredningen om dövkompetens i 


Leksands kommun. 


Beslutet skickas till 
Kommundirektör Caroline Smitmanis Smids 
Sektorchef Maria Bond 
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Tf. kommunikationschef Kent Byman 
Kommunstrateg Samuel Svan 
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§ 13 Dnr 2022/1534 


Beredskapslager delområde drivmedel 


Beskrivning av ärendet 
Säkerhet- och beredskapsgruppen fick under hösten 2022 i uppdrag att se 
över det mest lämpliga alternativet av beredskapslager för drivmedel för 
Leksands kommuns verksamheter. Planen för beredskapslager för drivmedel 
ska enligt uppdraget innefatta information om innehåll, omfattning, 
tidsspann, prioritering, placering, budget samt plan för kontinuerlig 
omsättning av lagret.  


Sektorns/avdelningens bedömning 
Säkerhet- och beredskapsgruppen behöver ytterligare utreda 
utökningsalternativen i bilagan Säkerhet- och beredskapsgruppens skrivelse 
gällande beredskapslager delområde drivmedel. En arbetsgrupp behöver 
tillsättas för att ta ett helhetsgrepp kring frågan om drivmedel, där flera olika 
delar bör tas i beaktande. De föreslagna alternativen behöver utvärderas 
utifrån kostnad, beredskapsnivå, arbetssätt, rutiner för tankning av fordon, 
rutiner för hantering av reservkraftverk, möjlighet till lösning för 
värmedistribution i de alternativ det kan bli aktuellt, alternativ placering etc. 
Dessutom behöver befintligt avtal med OK/Q8 ses över. Som komplettering 
till arbetsgruppen kan det även bli aktuellt att ta in en konsult som jobbar 
med frågan utifrån ett helhetsperspektiv. 
I nuläget bedöms uppgifterna i bilagan Säkerhet- och beredskapsgruppens 
skrivelse gällande beredskapslager delområde drivmedel inte omfattas av 
sekretess. När ett färdigt beslutsunderlag presenteras kommer uppgifterna 
vara av sådan karaktär att de kommer att omfattas av sekretess utifrån 
offentlighets- och sekretesslagen 18 kap. 13 §. 


Beslutsunderlag 
Tjänsteutlåtande, daterat 2022-11-29 
Skrivelse gällande beredskapslager delområde drivmedel, daterad 2022-11-
29. 


Allmänna utskottets beslut 
1. Uppdra till säkerhet- och beredskapsgruppen att vidare undersöka 


utökningsalternativen i bilagan Säkerhet- och beredskapsgruppens 
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skrivelse gällande beredskapslager delområde drivmedel och under 
våren 2023 återkomma med ett konkret beslutsunderlag avseende 
omfattning, tidsspann, prioritering, placering, budget samt plan för 
kontinuerlig omsättning.  


Beslutet skickas till 
Anders Eklund, VD Leksandsbostäder 
Ola Abrahamsson, säkerhet- och beredskapschef  
Karin Kullander, beredskapshandläggare  
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§ 14 Dnr 2023/15 


Riktlinje för utbetalning av friskvårdsbidrag 


Beskrivning av ärendet 
Leksands kommun ska erbjuda alla medarbetare ett långsiktigt hållbart 
arbetsliv genom ett hälsofrämjande friskvårdsarbete på individ- grupp- och 
organisatorisk nivå inom kommunens olika verksamheter. 
Friskvårdsbidraget är en del i detta. Målsättning med arbetet är att verka 
proaktivt för god hälsa och därmed sänka sjukfrånvaro och behov av 
rehabiliteringsinsatser. För att säkerställa att alla medarbetare inkluderas 
oavsett anställningsform och utifrån rådande ekonomiska förutsättningar 
föreslås nedan riktlinjer för utbetalning av friskvårdsbidraget.  


Sektorns/avdelningens bedömning 
God hälsa och friskvård börjar på individnivå och i arbetet med att vara en 
attraktiv arbetsgivare skapar Leksands kommun förutsättningar för den 
anställde att ta ansvar för sin hälsa utifrån behov och preferenser.  
Friskvårdsbidraget kan användas av alla anställda, även visstidsanställda och 
timanställda. Bidraget är på 1 500 kronor årligen och kan användas till 
friskvårdsaktivitet enligt Skatteverkets riktlinje.  
För att ta del av friskvårdsbidraget gäller följande: 


• 500 kr utbetalas till de har en anställning upp till och med 4 månader 
(oavsett anställningsform och tjänstgöringsgrad). 


• 1 000 kr utbetalas till de som har en anställning 5-8 månader (oavsett 
anställningsform och tjänstgöringsgrad). 


• 1 500 kr utbetalas till de som har en anställning i minst 9 månader 
eller längre (oavsett anställningsform och tjänstgöringsgrad). 


 


Beslutsunderlag 
Tjänsteutlåtande, Riktlinje för utbetalning av friskvårdsbidrag, daterad 2023-
01-05.  


Allmänna utskottets förslag för beslut i kommunstyrelsen  
1. Anta riktlinje för utbetalning av friskvårdsbidraget. 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 
2(2) 


Sammanträdesdatum 
2023-01-16 


 
  


Allmänna utskottet   
 


 
Justeras Utdrag bestyrks 
  


 


Beslutet skickas till 
Sektorchef Maria Bond 
Ekonomichef Lotta Zackrisson 
HR-chef Hanna Trädgårdh Oscarsson,  
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