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§ 69 Dnr 2017/334

Ekonomisk månadsrapport per den 30 april 2017

Beskrivning av ärendet
Resultatprognos per kommunen är +23,5 miljoner kronor (Mkr) mot 
budgeterat +2,1 Mkr. Avvikelse prognos mot budget är därmed +21,4 Mkr. 
Resultatet motsvarar ett överskott om 2,6 % av skatter och generella statliga 
bidrag, mot budget 0,2 %.

Verksamheternas (driftens) prognosticerade årsnettoavvikelse mot budget 
uppgår totalt sett till -13,4 Mkr.

Beslutsunderlag
Ekonomisk månadsrapport per den 30 april, daterad 2017-05-19

Allmänna utskottets beslut
Lägga ekonomisk månadsrapport per den 30 april 2017 till handlingarna.

Beslutet skickas till
Ekonomiavdelningen
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§ 70 Dnr 2017/840

Årsredovisning 2016 Region Dalarna samt 
ansvarsfrihet 

Beskrivning av ärendet
Region Dalarnas direktion har tagit beslut om årsredovisning 2016. 
Respektive medlemskommuns fullmäktige ska pröva frågan om 
ansvarsfrihet. 

Beslutsunderlag
Missiv från Region Dalarnas direktion, daterat 2017-05-02

Verksamhetsberättelse och årsredovisning 2016 för Region Dalarna

Allmänna utskottets förslag till kommunstyrelsen för beslut i 
kommunfullmäktige
1. Godkänna årsredovisningen och verksamhetsberättelse 2016 för Region 

Dalarna.

2. Bevilja direktionen för Region Dalarna och dess enskilda 
förtroendevalda ansvarsfrihet för 2016. 

Beslutet skickas till
Kommunstyrelsen
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§ 71 Dnr 2017/799

Årsredovisning 2016 för Nedansiljans samordnings-
förbund (FINSAM) samt ansvarsprövning

Beskrivning av ärendet
I Dalarna finns sju samordningsförbund vars uppgift är att 
möjliggöra för myndigheter att samarbeta om arbetslivsinriktad 
rehabilitering för dem som hamnat utanför arbetslivet.

Nedansiljans samordningsförbund bildades 1 april 2007 med syfte att 
utveckla samverkan mellan myndigheterna på rehabiliteringsområdet. 
Medlemmar i förbundet är kommunerna Gagnef, Leksand och Rättvik, 
Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan och Landstinget Dalarna.

Årsredovisning 2016 finns framtagen av förbundet.

Leksands kommun har att pröva frågan om ansvarsfrihet för Nedansiljans 
samordningsförbund.

Beslutsunderlag
Årsredovisning 2016 för Nedansiljans samordningsförbund

Rapportering från PwC avseende årsredovisning för Nedansiljans 
samordningsförbund, daterad 2017-03-29

Allmänna utskottets förslag till kommunstyrelsen för beslut i 
kommunfullmäktige

1. Godkänna årsredovisning 2016 för Nedansiljans 
samordningsförbund. 

2. Bevilja styrelsens i Nedansiljans samordningsförbund och dess 
enskilda förtroendevalda ansvarsfrihet för år 2016. 

Beslutet skickas till
Kommunstyrelsen
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§ 72 Dnr 2017/746

Förvärv del av fastigheten Noret 20:24

Beskrivning av ärendet
I kommunens översiktsplan har ett antal områden pekats ut som strategiskt 
viktiga för kommunens möjlighet att skapa tillväxt och göra det möjligt för 
företag växa. I samband med att DalaFrakt AB flyttar delar av sin 
verksamhet till Leksboda har kommunen erbjudits att förvärva del av deras 
fastighet Noret 20:24 som de idag använder som upplag för massor. Ytan är 
på 28 000 kvadratmeter.

Sektorns/avdelningens bedömning
Leksands kommun har behov av strategisk mark för kommande 
exploateringar. Näringslivsavdelningen anser att den del av fastigheten Noret 
20:24 som DalaFrakt AB vill avyttra behövs för att kunna erbjuda mark för 
framtida exploateringar i området.

Finansiering
Köpeskillingen regleras vid tillträdet och ska tas upp i investeringsbudgeten 
för 2019.

Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande från näringslivschef Per Strid, daterat 2017-05-09

Allmänna utskottets förslag för beslut i kommunstyrelsen
Ge näringslivschefen i uppdrag att teckna köpeavtal för del av fastigheten 
Noret 20:24 med tillträde tidigast 2019 och med möjlighet till säljaren 
DalaFrakt AB att förlänga detta med ett år i taget tills verksamheten är helt 
avflyttad. Köpeskillingen regleras vid tillträdet och ska tas upp i 
investeringsbudgeten för 2019.

Beslutet skickas till
Kommunstyrelsen
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§ 73 Dnr 2017/550

Remissvar - digitalförvaltning.nu (SOU 2017:23)

Beskrivning av ärendet
Regeringen beslutade vid regeringssammanträde den 19 maj 2016 att uppdra 
åt en särskild utredare att analysera och ge förslag till effektiv styrning av 
utveckling, införande och förvaltning av nationella digitala tjänster (dir. 
2016:39).  Tidigare generaldirektören Hans-Eric Holmqvist utsågs samma 
dag till utredare. Den 24 november 2016 beslutade regeringen i 
tilläggsdirektiv (dir. 2016:97) om att utredaren skulle analysera hur 
digitaliseringen i den offentliga sektorn kan stärkas genom att, inom ramen 
för den befintliga myndighetsstrukturen, samla ansvaret för dessa frågor till 
en myndighet. Utredaren ska med utgångspunkt i analysen lämna förslag till 
nödvändiga författningsändringar och övriga åtgärder som krävs för att en 
myndighet så snart som möjligt ska kunna ges den aktuella uppgiften.

Utredningen som antagit namnet Utredningen om effektiv styrning av 
nationella digitala tjänster har skickat delbetänkandet digitalforvaltning.nu 
(SOU:2017:23) till remissinstanserna varav Leksands kommun är en av 
remissinstanserna. 

Sektorns/avdelningens bedömning
Ett yttrande har arbetats fram där Leksands kommun instämmer i allt 
väsentligt i betänkandets förslag och saknar följande ställningstaganden:

Det borde vara lite mer om hur man kan samordna vårdens, omsorgens och 
skolans digitalisering som styrs/hanteras av ett flertal statliga myndigheter 
och som är de kommunalt två största uppdragen vilka dagligen berör många 
medborgare och anställda.

LOU och upphandling skulle kunna vara med i betänkandet och då särskilt 
med tanke på de juridiska ska-krav som uppkommer och att generella 
nationella anvisningar skulle kunna vara till stor hjälp. Ett exempel kan vara 
GDPR och dess konsekvenser.
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Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande från seniorkonsult, Åke Nygren, daterat 2017-05-09

Yttrande, daterat 2017-05-03

Remiss från finansdepartementet, daterad 2017-03-22

Allmänna utskottets förslag för beslut i kommunstyrelsen
Anta förvaltningens förslag till yttrande och skicka det till 
finansdepartementet.

Beslutet skickas till
Kommunstyrelsen
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§ 74 Dnr 2017/617

Remiss - Region Dalarna 2019

Beskrivning av ärendet
Efter att frågan om bildande av en storregion inte längre är aktuell så har 
Dalarnas kommuner och landsting valt att istället gå vidare med frågan att 
bilda en så kallad länsregion. Det innebär att landstinget ansöker hos 
regeringen om att få överta det ansvar som länsstyrelsen idag har för den 
regionala utvecklingen. Det innebär att ett direktvalt ska välja och få ansvar 
både för nuvarande landstingets, regionens och delar av länsstyrelsens 
ansvarsområden. 

Efter ansökan och dess behandling kommer dialogen och processen inför 
bildandet av länsregionen att gå vidare inom många områden bl.a. om 
formerna för samverkan mellan kommunerna och den blivande länsregionen.

Den sammantagna bedömningen är att det är positivt för Leksand och övriga 
länet med att bilda en länsregion.

Yttrande
Leksands kommun tillstyrker att Landstinget Dalarna ansöker hos regeringen 
om att från den 1 januari 2019 överta det regionala utvecklingsansvaret och 
bilda en länsregion med ett direktvalt fullmäktige.

Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande, daterat 2017-05-09

Remiss från Landstinget Dalarna, daterad 2017-04-10

Allmänna utskottets förslag för beslut i kommunstyrelsen
Anta yttrandet och skicka det till Landstinget Dalarna.

Beslutet skickas till
Kommunstyrelsen
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§ 75 Dnr 2017/735

Fördjupad räddningstjänstsamverkan

Beskrivning av ärendet
En förstudie om fördjupad räddningstjänstsamverkan för kommunerna Mora, 
Orsa, Älvdalen, Leksand, Vansbro och Malung-Sälen arbetats fram.

En föredragning av räddningschef Krister Ejeros önskas vid 
kommunstyrelsens sammanträde den 12 juni.

Beslutsunderlag
Förstudie om fördjupad räddningstjänstsamverkan från Prospero, daterad 
2017-03-20

Allmänna utskottets förslag för beslut i kommunstyrelsen
Ställa oss bakom förstudien om fördjupad räddningstjänstsamverkan och att 
fortsätta utreda bildandet av ett kommunalförbund.

Beslutet skickas till
Kommunstyrelsen
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§ 76 Dnr 2017/333

Svar på medborgarförslag om föreläsningsvecka för att 
skapa kontakter

Beskrivning av ärendet
Ett förslag på hur kommunen ska dra fördel av sommarboende med 
erfarenheter och kompetenser som skulle kunna agera föredragshållare. 
Syftet att skapa relationer, bredda kunskapen inom olika områden samt 
berika näringslivet i form av möjliga nya företag och öka tillgång på 
kompetens.

Sektorns/avdelningens bedömning
Flera av förslagen är redan idag en del av näringslivsavdelningens olika 
aktiviteter men sker vid andra tidpunkter och sammanhang under 
verksamhetsåret. Att bygga upp en aktivitet under sommaren i syfte att 
koppla ihop detta med sommarboende kräver resurser. Med Leksands 
kommuns näringslivsavdelning som avsändare ska det vara en kvalité och 
nivå på aktiviteten för att den ska uppfattas som intressant och relevant. För 
detta krävs det resurser som avdelningen idag inte har inom ramen för 
ordinarie verksamhet.

Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande från näringslivschef Per Strid, daterat 2017-04-25

Medborgarförslag, daterat 2017-02-15

Allmänna utskottets förslag för beslut i kommunstyrelsen
Ge näringslivsavdelningen i uppdrag att ta med sig de delar av förslaget som 
ryms inom befintliga aktiviteter och resursramar för att utveckla kommunen 
och därmed anse medborgarförslaget besvarat.

Beslutet skickas till
Kommunstyrelsen
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§ 77 Dnr 2017/444

Svar på medborgarförslag om säkerhetsutrustning till 
invånarna

Beskrivning av ärendet
Ett medborgarförslag har inkommit där förslagsställaren föreslår att 
Leksands kommun skänker en burk med försvarsspray till alla kvinnor över 
14 år. Som komplement till detta föreslår förslagsställaren att varje by, t.ex. 
byuppsyningsmannen, får minst en bilkamera som kan användas för att filma 
eventuella brott.

Sektorns/avdelningens bedömning
Utsatthet för brott mot enskild person ligger i Dalarnas län lägre än riket. 
Enligt Nationella Trygghetsundersökningen 2016 utsätts 9,7 procent av 
befolkningen i Dalarnas län för brott mot enskild person. Siffran för riket 
ligger på 13,3 procent.

Andelen av befolkningen i Dalarnas län som känner oro för brottsligheten i 
samhället, andelen som känner otrygghet vid utevistelse en sen kväll är 
också lägre än motsvarande siffror för riket, enligt NTU 2016. 

Otrygghet vid utevistelse sen kväll: Dalarna 18 %, Riket 19 %

Oro över brottsligheten i samhället: Dalarna 22 % Riket 25 %

Sveriges kommuner och landstings (SKLs) Öppna jämförelser 2016, med 
tema brott och brottsförebyggande arbete, visar att Leksands kommun 
gällande våldsbrott har en siffra på 2.01 våldsbrott per 1000 invånare. I 
SKLs öppna jämförelser redovisas jämförelsetal via färgkodning: Den 
fjärdedel av kommunerna med bäst resultat får grön färg, den fjärdedel av 
kommunerna med sämst resultat får röd färg. Övriga i mitten får gul färg. 

Leksands kommun har gul färgmarkering och ligger således i mittendelen 
resultatmässigt.

Den grundläggande uppgiften för en kommun är att: utveckla och 
upprätthålla ett väl fungerande lokalsamhälle, tillhandahålla allmännyttiga 
tjänster – både inom obligatoriska och frivilliga områden samt ett effektivt 
resursutnyttjande.
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Den kommunala kompetensen innebär att man ska värna om det allmänna 
intresset, det geografiska området och sina medborgare.

Statistiken över både faktiska brott och upplevd trygghet pekar mot att 
Leksands kommun är en trygg kommun. 

Att utrusta medborgare med försvarsspray och bilkameror kan därför inte 
sägas omfattas av den kommunala kompetensen eller den grundläggande 
uppgiften. 

Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande Maria Skalk, daterat 2017-04-27

Medborgarförslag inkommet 2017-03-08

Allmänna utskottets förslag för beslut i kommunstyrelsen
Avslå medborgarförslaget.

Beslutet skickas till
Kommunstyrelsen
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§ 78 Dnr 2017/445

Svar på medborgarförslag om att det ska finnas en 
biljettautomat för tågresenärer i Leksand

Beskrivning av ärendet
Förslagsställaren saknar biljettautomaten som togs bort från resecentrum i 
Leksand under hösten 2015. Det var i samband med att SJ skulle byta ut 
automaterna över hela landet mot nya modernare automater som orter med 
färre än fem biljettköp per dag inte ersattes. Köp av tågbiljett erbjuds nu via 
smarta mobiler, hemsida och kundtjänst (telefon).

Sektorns/avdelningens bedömning
Antalet köp i Leksand via biljettautomat var redan 2015 allt för få för att det 
skulle finnas ett tillräckligt stort kundunderlag för att få SJ att ändra sitt 
beslut. Det är ett fåtal resenärer som berörs och det finns alternativ som gör 
det möjligt att köpa biljett på annat sätt. 

Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande från näringslivschef Per Strid, daterat 2017-05-09

Medborgarförslag, daterat 2017-03-05

Allmänna utskottets förslag för beslut i kommunstyrelsen
Ge näringslivsavdelningen i uppdrag att ta kontakt med SJ och framföra den 
problematik som finns och därmed anse medborgarförslaget besvarat.

Beslutet skickas till
Kommunstyrelsen
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§ 79 Dnr 2017/766

Remiss - Valkretsindelning för Landstinget Dalarna 
fr.o.m. allmänna valen 2018

Beskrivning av ärendet
Landstingsstyrelsen föreslår att valkretsindelningen för Landstinget Dalarna 
ska bli en (1) från och med de allmänna valen 2018. Idag har Landstinget 
Dalarna sex (6) valkretsar.

Förslaget har remitterats till länets kommuner samt till de partier som finns 
representerade i landstingsfullmäktige. Synpunkter ska vara Landstinget 
Dalarna till handa senast den 30 juni 2017.

Beslutsunderlag
Remissunderlag från Landstinget Dalarna, daterat 2017-04-10

Allmänna utskottets beslut
Avstå från att yttra oss i ärendet.

Beslutet skickas till
Landstinget Dalarna
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§ 80 Dnr 2017/621

Redovisning av inkomna synpunkter och klagomål 
samt vidtagna åtgärder inom verksamhetsstöd -  
kvartal 1/2017

Beskrivning av ärendet
Medborgare och brukare har möjlighet att lämna synpunkter och klagomål 
(Tyck till) till kommunen.

Förutom att ansvarig chef återkopplar till anmälaren om denna önskar detta 
så skickas åtgärdsredovisningen till respektive utskott för kännedom.

Beslutsunderlag
Sammanställning av synpunkter och åtgärder för kvartal 1/2017 för sektor 
verksamhetsstöd

Allmänna utskottets beslut
Lägga redovisningen av inkomna synpunkter och klagomål samt vidtagna 
åtgärder inom verksamhetsstöd, kvartal 1/2017 till handlingarna.

Beslutet skickas till
Sektorschef Lennart Ljungemo
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§ 81

Information

Beskrivning av ärendet
Under denna punkt informerar kommundirektören om vad som är på gång 
inom sektorn verksamhetsstöd. Även utskottsordföranden kan nyttja denna 
punkt för att informera.

Kommundirektör Göran Wigert informerar om:

 Nytt serveringssystem på Gästis. Hårt tryck vissa tider det är svår för 
kökspersonalen att hinna med och svårt för eleverna att få plats att sitta i 
matsalen. Man har nu en modell för hur man skulle kunna få det att 
fungera. 

 HR högtryck på bemanningsenheten, ser bra ut med vikarier inför 
sommaren. Men inte så många timvikarier kvar. Då de går in som 
ordinarie. Samarbetet mellan vård och omsorg och bemanningscentralen 
fungerar bättre än någonsin. 

 Löneenheten arbetar vidare med åtgärdslistan efter PWC`s granskning. 

 Kommunsekreterare Mikael Granath har sagt upp sig, tjänsten är utlyst.

 PUL-ombud har tidigare varit bemannat av en konsult. Nya 
dataskyddsförordningen kräver ett dataskyddsombud. Frågan har ställts 
till en medarbetare. 

 IT-avdelningen jobbar aktivt för att minimera risken av WannaCry-
viruset. VPN-tunneln är helt avstängt för tillfället. Kommer igång senare, 
men med tydligare direktiv. Office 365 fortsätter implementeras. Nu 
Skype på gång och längre fram Sharepoint som ska ersätta FirstClass 
konferenser. 

 Konsumentdagarna i Sundsvall, chefen för kundtjänst har varit där i tre 
dagar. En medarbetare i kundtjänst ska i framtiden ha konsumentfrågor 
som specialinriktning. 

Allmänna utskottets beslut
Lägga informationen till handlingarna.
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