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Ärendelista

§ 23 Februariprognos 2020
§ 24 Tilläggsanslag på investeringsbudget 2020 för förskjutning av 2019 års 

investeringsprojekt
§ 25 Överläggningsärende - Kommunens finansiella mål
§ 26 Svar på motion om samarbete mellan kommunernas personal- och lönekontor
§ 27 Svar på motion om att samordna kommunernas IT-funktion
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§ 30 Avtalssamverkan med Rättviks kommun inom sektor samhällsbyggnad
§ 31 Förvärv av båthus i Leksand
§ 32 Föreskrift om förbud mot eldning utomhus
§ 33 Lägesrapport sektor verksamhetsstöd 2020
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§ 35 Coronainformation
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§ 23 Dnr 2020/266

Februariprognos 2020

Beskrivning av ärendet
En månadsrapport med prognos per den 29 februari 2020 har sammanställts 
av ekonomiavdelningen.
Det prognostiserade resultatet för 2020 är -27,8 miljoner kronor mot 
budgeterat resultat -11,6 miljoner kronor. Avvikelse utfall mot budget är 
därmed -16,3 miljoner kronor. Resultatet motsvarar ett underskott på -3,0 % 
av skatter och generella statliga bidrag, mot budget -1,2 %.
Den stora avvikelsen mot budget avser skatter och bidrag vilka uppgår till 
-9,6 miljoner kronor. Avvikelsen inkluderar aviserade tillskott till 
kommunen under våren 2020 på totalt 5,4 miljoner kronor. Verksamheternas 
(driftens) avvikelse mot budget uppgår till -1,7 miljoner kronor.
I prognosen har ingen hänsyn tagits till Covid-19:s påverkan på kommunens 
ekonomi eftersom det är mycket osäkert att prognostisera effekterna av 
viruset.

Beslutsunderlag
Månadsrapport med prognos per den 29 februari, daterad 2020-03-16, 
delades ut vid sittande sammanträde

Allmänna utskottets beslut
Lägga informationen till handlingarna.

Beslutet skickas till
Ekonomichef Ann-Charlotte Zackrisson
Kommundirektör Göran Wigert
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§ 24 Dnr 2020/147

Tilläggsanslag på investeringsbudget 2020 för 
förskjutning av 2019 års investeringsprojekt

Beskrivning av ärendet

Beskrivning av ärendet
Nedan sammanställs förvaltningens budget, nettoinvesteringar och avvikelse 
för 2019 samt äskanden om tilläggsanslag till 2020.
Budget inklusive tilläggsanslag för 2019 uppgick till 171,7 mkr. 
Nettoinvesteringarna för år 2019 uppgick endast till 79,3 mkr, vilket innebär 
en avvikelse på 92,4 mkr. 
Netto-
investeringar 
(mkr)

Budget 
2019

Utfall 
2019

Avvikelse 
2019

Äskade 
tilläggs-
anslag

Ordinarie 
investerings-
budget 2020 
(exkl TA)

Kommunledning, 
Fastighet & Gata 
park

93,8 44,0 49,0 35,1 80,7

Verksamhetsstöd 4,0 2,2 1,8 1,0 1,5

Lärande och stöd 2,1 1,1 1,1 0,6 1,8

Vård och omsorg 2,1 1,1 1,0 1,1 0,1

Samhälls-
utveckling

69,6 30,9 38,7 35,5 33,5

Varav 
exploatering

30,6 15,7 14,9 16,6 24,1

Summa 171,7 79,3 92,4 73,2 117,6

Totalt äskade medel för 2019 att överföra till 2020 och framåt uppgår till 
89,7 mkr, men för ny- och ombyggnation av Tibble särskilda boende som är 
det enskilt största äskandet föreslås att 30 mkr för över till 2020 och 16,6 
mkr till 2021. Totalkostnaden på 180 mkr ligger fast. 
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Det mesta av äskande tilläggsanslag avser pågående projekt som inte hunnit 
färdigställas samt sådant som inte hunnit påbörjas 2019. 
Andra betydande äskanden är förbindelseväg Limhagen (7,3 mkr) samt 
diverse exploateringsprojekt däribland Käringberget 3 etapp 1 (6,8 mkr).
Några utökningar samt omprioriteringar för projekt inom sektorerna finns 
också. Bland annat äskas utökade medel för bro Norsbro (1,2 mkr) samt 
fastighetsförvärv (1,0 mkr).
 
Tilläggsanslag   73 215 tkr
Investeringsbudget 2020 117 555 tkr
TOTALT                      190 770 tkr

Finansiering
Finansiering av totalt investeringsvärde om 190,8 mkr (varav 40,7 mkr avser 
exploatering) ryms inte inom nuvarande beviljat lånetak om 350 mkr, där 
lånen per 31 december 2019 uppgår till 260 mkr. Kassan har sjunkit med 
10,3 mkr under 2019 och uppgick per 31/12 2019 till 43,6 mkr. 
Följer genomförandet av investeringarna samma mönster under 2020 som 
tidigare år i form av förseningar kommer kommunen klara lånetaket. 
Genomförs samtliga investeringar enligt plan under året riskerar kommunen 
dock att överskrida beviljat lånetak. Den tillämpade modellen med 
överflyttning av outnyttjad investeringsbudget genom tilläggsanslag 
innevarade år får till effekt att hänsyn inte tas fullt ut till följdförskjutningar 
mellan åren av investeringar som redan beviljats i budget. 
Förvaltningen kommer under 2020 ta fram riktlinjer för investeringar där 
man i processen tydliggör det årliga anslagsbeslutet i relation till beslutad 
totalbudget för respektive investering. 
Förslaget är att lånetaket höjs med 150 mkr redan under 2020 för att 
möjliggöra för planerade investeringar. Kommunens totala lånetak uppgår då 
till 500 000 000 kronor.
Tillkommande kostnader för byggnation av det särskilda boende I Tibble i 
form av räntor, avskrivningar och fastighetsdrift kommer till stor del 
finansieras av en sänkt extern hyreskostnad. Bedömningen är därför att 
kommunen även på längre sikt klarar en högre belåning. En dialog har mot 
bakgrund av detta initieras sedan tidigare med Kommuninvest rörande 
Tibble. För att klara investeringsnivåer utöver avskrivningsnivån på 40-45 
mkr krävs generellt att motsvarande överskott genereras i kommunen. 
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Målet om 100 % självfinansieringsgrad kommer därför inte kunna hållas, 
utan uppgår till 61 % år 2019 och ca 20 % 2020 om investeringar genomförs 
enligt budget. Beräkningen exkluderar exploatering som förväntas vara 
självfinansierad över tid.
Kommunens soliditet kommer försämras 2020 om investeringarna sker 
enligt budget och kommunen inte uppfyller resultatmålen. Investeringsnivån 
2020-2022 är hög sett till likviditet, resultatet och möjlighet till 
självfinansiering. Det är därför mycket viktigt att kommunen når 
resultatmålet om minst 2 % senast 2022.

Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande, daterat 2020-03-02
Bilaga: Lista med samtliga investeringsprojekt 2019

Allmänna utskottets förslag till kommunstyrelsen för beslut i 
kommunfullmäktige
1. Bevilja 73 215 000 kronor i tilläggsanslag avseende förskjutningar av 

2019 års investeringsprojekt till 2020.
2. Att utöka lånetaket med 150 000 000 kronor för att hantera byggnationen 

av det särskilda boendet i Tibble utan undanträngningseffekter på övrig 
investeringsplanering. 

Beslutet skickas till
Kommunstyrelsen
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§ 25 Dnr 2020/183

Överläggningsärende – Ekonomisk hushållning och  
finansiella mål

Beskrivning av ärendet
Fullmäktige beslutade i oktober 2019 att ge förvaltningen i uppdrag att 
utvärdera och ta fram förslag på nya finansiella målnivåer. Vid dagens 
sammanträde lämnas en delrapportering av uppdraget.

Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande daterat 2020-02-25

Allmänna utskottets beslut
Lägga informationen till handlingarna.

Beslutet skickas till
Kommundirektör Göran Wigert
Ekonomichef Ann-Charlotte Zackrisson
Sektorchef Maria Bond
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§ 26 Dnr 2019/1466

Svar på motion om samarbete mellan kommunernas 
personal- och lönekontor

Beskrivning av ärendet

Sverigedemokraterna har inkommit med en motion gällande utökat 
samarbete mellan personal- och lönekontor i Leksands och Rättviks 
kommuner

Sektorns/avdelningens bedömning

Det finns redan ett beslut om att kommunstyrelsen har rätt att fatta beslut om 
organisatorisk samordning/samverkan med Rättviks kommun när det gäller 
avtalssamverkan. Detta beslut togs av kommunfullmäktige den 25 november 
2019 § 82.

Leksands kommun har idag ett väl utvecklat nätverkande och samarbete med 
övriga kommuner i Dalarna. Såväl via kommunövergripande nätverk som 
genom medlemskap i Rekryteringslots. Dessa nätverk och samarbeten gäller 
inom alla funktioner inom området; lön, bemanning, rekrytering och 
medflyttarärenden, rehab och arbetsmiljö samt personal-/HR-chefer. 

Kommunen har sedan tidigare haft ett samarbete med Rättvik, Gagnef och 
Vansbros kommuner gällande personalsystemet Heroma. Dock fanns inte 
samsyn utifrån behov av utvecklingsarbete vilket innebar att Leksand gick ur 
samarbetet gällande gemensam databas för att ha möjlighet att driva detta 
vidare.

Leksands kommun arbetar ständigt med verksamhetsutveckling och 
effektivisering utifrån såväl kostnads- som kvalitetsperspektiv. Vad gäller 
lönehantering är denna effektiviserad sedan tidigare och det är idag endast 
tre handläggare som hanterar mer än 2000 löner varje månad. I dagsläget ses 
därmed inte någon ytterligare möjlighet till effektivisering och inte heller 
några stordriftsfördelar i och med en sammanslagning av lönefunktioner 
kommunerna emellan.  I och med utökat digitaliserat stöd samt nya system 
kommer HR-avdelningen att under 2020 ta bort två funktioner, en 
bemanningssamordnare samt en HR-funktion. 
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Bedömningen är att Leksands kommun inom dessa områden och utifrån 
ovanstående redan bedriver ett effektiviseringsarbete och har ett pågående 
och väl fungerande samarbete med kommunerna inom regionen.

Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande från HR-chef Hanna Trädgårdh Oscarsson, daterat 
2020-02-27
Motion från Sverigedemokraterna

Allmänna utskottets förslag till kommunstyrelsen för beslut i 
kommunfullmäktige

Med hänvisning till ärendets bedömning anse motionen besvarad.

Beslutet skickas till
Kommunstyrelsen
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§ 27 Dnr 2019/1464

Svar på motion om att samordna kommunernas IT-
funktion

Beskrivning av ärendet
Sverigedemokraterna har inkommit med en motion gällande utökat 
samarbete mellan IT-avdelningarna i Leksands och Rättviks kommuner.

Sektorns/avdelningens bedömning
Det finns redan ett beslut om att kommunstyrelsen har rätt att fatta beslut om 
organisatorisk samordning/samverkan med Rättviks kommun när det gäller 
avtalssamverkan. Detta beslut togs av kommunfullmäktige den 25 november 
2019 § 82.
IT-cheferna i Dalarnas kommuner har sedan länge haft regelbundna träffar 
där gemensamma frågor, potentiella samverkansområden, erfarenhetsutbyte 
m.m. har styrt agendan. Det har genom åren gett mycket positiva effekter. 
Exempelvis två Dalagemensamma telefoniupphandlingar, Dalagemensamma 
teknikerutbildningar och teknikseminarier, Dalagemensamt nätverk för 
digitaliseringsledare och nu senast samverkan kring upphandling och drift av 
e-tjänsteplattformar för 12 kommuner, med gemensamt e-kontor. Det finns i 
detta nätverk en stark ambition att samverka för allas bästa där så är möjligt. 
En löst sammansatt samverkan som denna har fördelen att man kan välja ut 
de samverkansområden som passar hela eller delar av gruppen, och ingå 
samverkan inom dessa områden vid en tidpunkt då detta passar alla. Det 
innebär att resurser inte behöver läggas på att tvingas in i lösningar- och ut ur 
ingångna avtal i förtid. Man planerar istället gemensamt och anpassar 
avtalslängder m.m. för att vid lämpligt tillfälle i framtiden kunna ingå 
samverkan inom nya områden.
Ju fler som ingår i samverkan, desto större blir vinsterna. Bredare 
omvärldsbevakning, större kunskapsbredd och bättre priser från leverantörer 
är några faktorer att räkna med.
När det gäller digital service gentemot våra medborgare, har Leksands 
kommun och Rättviks kommun tagit beslut om att ingå i e-tjänstesamverkan 
i Dalarna. Detta kommer att ge mycket mer för våra medborgare, till ett lägre 
pris, än ett tätare samarbete mellan bara våra två kommuner skulle kunna 
göra.
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Bedömningen är att vi har en mycket effektiv form för samverkan i Dalarna 
idag, där både Rättvik och Leksand deltar. Vi har i dagsläget ingenting att 
vinna på att ytterligare fördjupa samarbetet mellan just våra två kommuner.

Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande daterat 2020-02-20
Motion från Sverigedemokraterna, daterad 2019-12-12

Allmänna utskottets förslag till kommunstyrelsen för beslut i 
kommunfullmäktige
Avslå motionen.

Beslutet skickas till
Kommunstyrelsen
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§ 28 Dnr 2019/1016

Kommunikationspolicy och grafisk profil för Leksands 
kommun

Beskrivning av ärendet
Leksands kommun har en av kommunfullmäktige år 2012 antagen 
kommunikationspolicy samt en av kommunfullmäktige år 2013 antagen 
grafisk profil. Kommunikationspolicyn och den grafiska profilen är 
tillsammans viktiga dokument för att skapa effektivitet och enhetlighet i 
kommunikationsinsatserna och är en viktig del i arbetet med att stärka 
kommunens varumärke. 

Sedan antagandet av dessa dokument har framväxten av elektroniska 
kommunikativa möjligheter ökat och det har även påverkat användandet av 
kommunikativa kanaler.
 
Kommunikationsavdelningen har av förvaltningen fått i uppdrag att 
uppdatera nu gällande grafiska profil och kommunikationspolicy. 
Lägesrapport om arbetet med uppdraget lämnades till kommunstyrelsen den 
27 januari 2020 med föreslagen tidsplan att beslut gällande reviderad 
kommunikationspolicy och grafisk profil ska tas i kommunfullmäktige 4/5. 

Sektorns/avdelningens bedömning
En extern konsult har tagits in med uppdrag att se över den grafiska profilen. 
Fokus i arbetet är på typografin och på att förenkla, digitalisera och 
modernisera mallarna med syfte att det ska vara lätt för alla anställda att göra 
rätt. Det ska vara tydligt i all kommunikation att Leksands kommun är 
avsändare.

I arbetet med revideringen av kommunikationspolicyn har avdelningen utgått 
från att digitalt ska vara först samt att kommunikationen ska ta hänsyn till 
webbtillgänglighetsdirektivet. Lagen omfattar hela offentlig sektor och 
statliga och kommunala bolag som uppfyller vissa krav. Lagen innebär att 
webbplatser, extranät, intranät, dokument och appar ska uppfylla kraven på 
tillgänglighet i EN301549
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I dialog med konsulten och det faktum att vi även har ett behov av att 
säkerställa att alla våra profilfärger klarar kraven på kontrast för att följa 
lagen om tillgänglighet har vi utökat konsultens uppdrag till att även revidera 
våra profilfärger. 
Kommunikationsavdelningen föreslår därför ny tidsplan för avslutande 
arbete med revidering av grafisk profil och kommunikationspolicy.

 Kommunikationspolicy och manual för grafisk profil behandlas i 
allmänna utskottet den 21 april 

 Kommunikationspolicy och manual för grafisk profil behandlas i 
kommunstyrelsen den 11 maj

 Beslut tas i kommunfullmäktige den 8 juni. 

Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande, daterat 2020-02-14

Allmänna utskottets beslut
Anta ny tidsplan för avslutande arbete med revidering av grafisk profil och 
kommunikationspolicy. 

Beslutet skickas till
Kommunikationschef Kristina Backlund
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§ 29 Dnr 2020/111

Information om större plan- och byggärenden 2020

Beskrivning av ärendet
Vid dagens sammanträde informerar samhällsbyggnadschef Åke Sjöberg om 
följande:

 Ingen avmattning på ansökningar när det gäller bygglov.

 Avstämning med företag i kommunen med anledning av Coronaviruset.

 Planering görs för att omflytta personal om det kommer att behövas med 
anledning av Coronaviruset om det uppstår personalbrist inom kritiska 
funktioner i kommunen.

 Det skissas på den nya sporthallen i Leksand.

Allmänna utskottets beslut
Lägga informationen till handlingarna.

Beslutet skickas till
Samhällsbyggnadschef Åke Sjöberg
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§ 30 Dnr 2019/1076

Avtalssamverkan med Rättviks kommun inom sektor 
samhällsbyggnad

Beskrivning av ärendet
Samhällsbyggnadschef Åke Sjöberg berättar att en första delrapport kring 
avtalssamverkan med Rättviks kommun kommer att delges på onsdag denna 
vecka.

Allmänna utskottets beslut
Lägga informationen till handlingarna.

Beslutet skickas till
Samhällsbyggnadschef Åke Sjöberg
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§ 31 Dnr 2020/211

Förvärv av båthus i Leksand

Beskrivning av ärendet
Siljans båttrafik AB har erbjudit kommunen att förvärva tre stycken båthus, 
för totalt 150 000 kronor. Två av båthusen ligger på egen fastighet och det 
tredje ligger på privat mark, så kallad ofri grund. Denna markägare är också 
ägare till ytterligare en mindre fastighet som ligger i direkt anslutning till 
området med båthusen. Två av båthusen är idag uthyrda till båtklubben och 
ett till en privatperson. Hyresintäkterna understiger 10 000 per år.

Sektorns/avdelningens bedömning
Båthusen är i ett skick som inte kräver direkta åtgärder och kan bedömas 
vara i ”gott skick” för ändamålet de används till idag (kallförråd). 
Förväntade hyresintäkter kommer inte att täcka kostnader för större 
reparationer. Förvaltningen riskerar att bli en belastning för kommunen. 
Värdet för Leksands kommun ligger främst i att få ägarskap över marken för 
eventuellt framtida exploateringsprojekt. Till exempel har det aktuella 
området nämnts som en möjlig plats för en ny bro över Österdalälven. 
Vid ett förvärv kommer besittningsrätten att följa med även om det idag inte 
finns avtal som reglerar uthyrningen. Avdelningens bedömning är dock att 
vid en framtida exploatering så ligger det i kommunens intresse att tillgodose 
nuvarande hyresgäster motsvarande förrådsutrymmen för att deras 
verksamheter ska kunna fortgå.
Beträffande de två mindre fastigheterna som inte ingår i ett förvärva av 
Siljans Båttrafik AB bör en förhandling om köp dessa inledas för att ha hela 
kontrollen av området.

Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande från näringslivschef Per Strid med bilaga, daterat 
2020-02-20
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Allmänna utskottets förslag för beslut i kommunstyrelsen
1. Ge exploateringsfunktionen i uppdrag att förvärva de tre båthusen av 

Siljans Båttrafik AB för 150 000 kronor.
2. Ge exploateringsfunktionen i uppdrag att inleda förhandling i syfte att 

förvärva fastigheterna Leksand Noret 62:48 och Leksand Noret 62:49.

Beslutet skickas till
Kommunstyrelsen
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§ 32 Dnr 2020/257

Föreskrift om förbud mot eldning utomhus

Beskrivning av ärendet
Sedan skogsbränderna 2018 aktualiserades behovet av uppdaterade riktlinjer 
avseende eldning utomhus för att förebygga bränder i skog och mark. 
Myndigheten för samhällsskydd och beredskap tog fram en vägledning för 
eldning utomhus för att underlätta för kommuner och enskilda.

Brandkåren Norra Dalarnas bedömning
Nu gällande lagstiftning medger inte att en kommun kan delegera mandatet 
att fatta beslut om eldningsförbud till ett kommunalförbund. Därför behöver 
respektive medlemskommun fatta beslut om föreskrifter som reglerar förbud 
mot eldning utomhus i syfte att förebygga och förhindra uppkomst av 
bränder i skog och mark.
I föreskriften tydliggörs att Brandkåren bedömer aktuell brandrisk- och 
beredskapsprognos och att det sammanvägda värdet utgör grund för om 
eldningsförbud ska utfärdas i kommunen eller inte. Brandkåren hanterar 
eventuella dispensansökningar från eldningsförbudet, exempelvis för 
planerade naturvårdsbränningar.
Skogsbrandsbevakning med brandflyg sker vid brandrisk 4 eller högre, detta 
hanteras som tidigare av Brandkåren tillsammans med länsstyrelsen och 
omfattas inte om föreskriften om förbud mot eldning utomhus.

Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande från Norra Brandkåren Dalarna, daterat 2020-03-04
Förslag till föreskrift om förbud mot eldning utomhus med bilaga

Allmänna utskottets förslag till kommunstyrelsen för beslut i 
kommunfullmäktige
1. Anta föreskrift om förbud mot eldning utomhus.
2. Föreskriften gäller från den 1 juni 2020.
3. Upphäva tidigare föreskrifter om eldningsförbud beslutade av 

kommunfullmäktige den 9 maj 2016 § 49.
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Beslutet skickas till
Kommunstyrelsen
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§ 33 Dnr 2020/190

Lägesrapport sektor verksamhetsstöd 2020

Beskrivning av ärendet
Sektor verksamhetsstöd gör en kort skriftlig lägesrapport med ett urval av 
vad som är aktuellt för sektorn just nu. Denna lägesrapport delges utskottet 
för kännedom och möjlighet att ställa frågor.

Beslutsunderlag
Lägesrapport från sektor verksamhetsstöd, daterad 2020-02-14

Allmänna utskottets beslut
Lägga lägesrapporten från sektor versamhetsstöd från den 14 februari till 
handlingarna.

Beslutet skickas till
Sektorchef Maria Bond
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§ 34 Dnr 2020/191

Ärenden för ekonomi och kvalitet över året - 
beskrivning av årshjulet för ekonomi- och 
kvalitetsärenden till politiken

Beskrivning av ärendet
Förvaltningen har visuellt tecknat ner årshjulet för kommunens ekonomiska 
ärenden och kvalitetsärenden för att lättare uppfatta när beslut ska tas i 
respektive organ.

Beslutsunderlag
Visuella skisser på ekonomi- och kvalitetsärenden över året

Allmänna utskottets beslut
Lägga informationen till handlingarna.

Beslutet skickas till
Sektorchef Maria Bond
Ekonomichef Ann-Charlotte Zackrisson
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§ 35

Coronainformation

Beskrivning av ärendet
Vid dagens sammanträde informerar sektorchef Maria Bond om arbetet som 
görs i kommunen med anledningen av Coronaviruset.

 Tjänstemännens krisledning är aktiverad och har gått upp i stabsläge. Det 
innebär att de träffas minst en gång/dag, oftast mer.

 Myndigheterna vill avlasta sjukvården och minska smittspridningen. Det 
är därför åtgärder från kommunens sida sätts in.

 Plenisalen är tagen i anspråk under de kommande två veckorna för 
tjänstemännens krisledning.

 Besöksförbud på kommunens äldreboende och på gruppboenden där det 
bor personer i riskgrupp.

 Restriktioner för kommunens egen personal i form av förbud mot resor i 
tjänsten och att delta på större möten. Dessa ska avbokas eller skjutas på 
framtiden.

 Öppna förskolans verksamhet har ställts in. Fritidsgården Jippos 
verksamhet har ställts in. Vissa pass på Leksandshallen har ställts in. 
Allmänhetens åkning är inställd för resten av säsongen.

 Delar av tjänstemännens krisorganisation är aktiverad. 
Kommunikationsavdelningen jobbar helt med information kring 
Coronaviruset just nu. 

 Fackförbunden har fått information om att vi snabbt kan komma att flytta 
på personal. Undantag när det gäller arbetsrätten har kommit.

 HR-chefen är just nu stabschef i tjänstemännens krisledning.

 Stöd och leverans till politiken kan inte ske enligt ordinarie verksamhet.

 Det börjar bli ont om personal i organisationen. T.ex. är 20 % av 
personalen inom kost och lokalvård hemma idag.

 Vi ser över beredskapen för att fortsätta laga mat.
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 Volontärer som hör av sig till kommunen hänvisas till kundtjänst som tar 
in uppgifter.

 Huvudlinjen är att vi följer andra myndigheters beslut.
Allmänna utskottets ordförande Ulrika Liljeberg (C) informerar om:

 Ledamöter i krisledningsnämnden har sammankallats för information 
med anledning av Coronaviruset för att få en gemensam bild. 
Krisledningsnämnden är dock inte aktiverad. 

 Planen är att vi håller våra politiska möten som planerat.

Allmänna utskottets beslut
Lägga informationen till handlingarna.
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