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§ 36

Dnr 2020/324

Coronaviruset och covid-19 - åtgärder och information
från krisledningen om hur sommaren varit utifrån
coronaläget
Beskrivning av ärendet
Kommundirektör Göran Wigert, utbildningschef Carin Fredlin och
samhällsbyggnadschef Åke Sjöberg informerar om hur sommaren varit
utifrån coronaläget.


Tillsyn av restauranger har gjorts under hela sommaren och dialogen har
varit bra med krögarna.



Handlingshjälp för riskgrupper har fungerat under sommaren och
kommer att fortgå även under hösten. Som mest har ca 40 personer
anlitat handlingshjälpen.



Kommunens två fältarbetare har gjort ett bra jobb under sommaren och
haft god kontakt med kommunens ungdomar. Tack vare bidrag från
Socialstyrelsen kommer fältarbetarna att vara anställda i kommunen även
under hösten.



Staket runt Siljansvallen har satts upp för att förhindra buskörning på
bl.a. konstgräset. Ett konstgräs som för övrigt är utbytt till ett nytt.



All mat till våra äldre lagas nu i köket på Edshult.



Vi har haft sommarjobbare som till fots har ronderat i kommunen med
plakat som uppmanat om att hålla avstånd. Annonsering har gjorts i
Magasinet med uppmaningen om att hålla avstånd.



Bemanningen har fungerat väl i sommar.



Medarbetare inom omsorgen har fått göra antikroppstester. Testresultatet
ägs av den enskilde individen.



Inför hösten följer vi Folkhälsomyndighetens rekommendationer.



Digital chefsinformation har fortsatt hållas under sommaren.



Från den 31 augusti återgår förvaltningens krisledning till ordinarie
organisation. ”Coronafrågor” hanteras då i linjen inom respektive sektor.
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Förvaltningens krisledning har fattat beslut om att besöksförbud på våra
äldreboenden och gruppboenden fortsatt ska gälla.



Förvaltningens krisledning har fattat beslut om begränsat deltagande vid
Leksandshallens ledarledda pass samt vid vattengympa. Cirkelträningen
är inställd.



I den mån det fungerar fortsätter grupper av medarbetare att
distansarbeta.



”Coronaanpassning” sker vid inskolning på förskola där endast en
vårdnadshavare får delta.



Samtliga upprop vid skolstarten imorgon sker utomhus. Inga
vårdnadshavare får följa med förutom i förskoleklass där en
vårdnadshavare kan delta.



Gymnasiet kan ställa om till fjärrundervisning från en dag till en annan
om så skulle behövas.



Barn och ungdomar åker med ordinarie kollektivtrafik till och från
skolan. Det blir trångt på bussarna vilket innebär att vi vädjat att de
elever som kan ta sig till och från skolan på annat sätt gör det.



Det blir trångt i Gästishallen när eleverna ska äta skolmat. För att
minimera trängsel och kunna hålla avstånd har kommunen skrivit avtal
med Mat vid Siljan. Det innebär att eleverna i år 1 på gymnasiet serveras
lunch i Tegera arena fram till och med novemberlovet som är vecka 44.



Kulturskolan har inte genomfört några spelningar alls i sommar.



Det har varit hårt tryck på kommunens vandringsleder i sommar.



Vi ser en ”coronaeffekt ”när det gäller antalet ansökningar för bygglov
och förfrågningar kring tomter.



Det finns ingen smitta (covid-19) på något av våra boenden sedan i april.

Allmänna utskottets beslut
Lägga informationen till handlingarna
Beslutet skickas till
Förvaltningens krisledning
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§ 37

Dnr 2020/190

Lägesrapport sektor verksamhetsstöd 2020
Beskrivning av ärendet
Sektor verksamhetsstöd har sammanställt en kort lägesrapport med urval
från sommaren och om vad som är aktuellt till hösten.
Beslutsunderlag
Lägesrapport från sektor verksamhetsstöd, daterad 2020-08-03
Allmänna utskottets beslut
Lägga informationen till handlingarna.
Beslutet skickas till
Sektorchef verksamhetsstöd Maria Bond
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§ 38

Dnr 2018/39

Ansökan om att nyttja borgenslöfte
Beskrivning av ärendet
Kommunfullmäktige beslutade vid sammanträdet den 26 november 2012, §
108, att ge borgenslöfte till Leksands IF Ishockey Ideell förening om
maximalt 8 miljoner kronor. Som motprestation lämnade Leksands IF LRFhallen (idag Weda skog arena) som säkerhet.
Leksands IF har efter borgenslöftet 2012 tagit lån och investerat i en ny
betongplatta som förbättrat driftsekonomin och minskat energiåtgången i
Tegera arena. Efter ansökan från Leksands IF beslutade kommunfullmäktige
den 19 februari 2018, § 7, att bevilja ändrade villkor för tidigare lämnat
borgenslöfte till Leksands IF Ishockey ideell förening om 8 miljoner kronor
(KF 2012-11-26, § 108) till att avse åtgärder som förbättrar driftsekonomin
avseende fastigheten Tegera arena genom minskade driftskostnader, lägre
energiförbrukning, högre säkerhet, bättre arbetsmiljö och/eller minskad
belastning på miljö och klimat. Borgenslöftet gäller till och med den 31
december 2025.
Kommunstyrelsen fattade borgensbeslut om 8 miljoner kronor den 7 juni
2018 (§89) i enlighet med borgenslöftet.
Den 3 juni 2020 inkom Leksand IF ishockey Ideell förening med en begäran
om att återutnyttja beviljat borgenslöfte upp till 8 miljoner kronor.
Nuvarande åtagande uppgår till ca 6,5 miljoner kronor. I enlighet med
tidigare beslut ska ingen borgensavgift utgå.
Den i förtid avslutade säsongen och det nya ekonomiska läget för föreningen
till följd av Covid-19 samt kostnaderna för att återuppbygga Weda skog
arena efter den anlagda branden har påverkat föreningens likviditet.
Leksands Sparbank har därför beslutat att bevilja Leksands IF Ishockey
ideell förening amorteringsfrihet under perioden september 2020 till
september 2021. Bottenlånet i Swedbank påverkas inte utan kommer tills
vidare amorteras i enlighet med beslutad plan. Så som borgengivare ska
amorteringsfriheten godkännas av Leksands kommun.
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Sektorns/avdelningens bedömning
För att Leksands IF ska kunna ta lån utifrån lämnat borgenslöfte kräver
banken ett förnyat borgensbeslut. Ett liknande beslut om att nyttja kommunal
borgen togs av KS 2013-04-08, § 54, och KS 2018-06-07 § 89. Det aktuella
förslaget till beslut här är i stort formulerat i enlighet med bankens förslag.
Det aktuella beslutet kräver ingen särskild finansiering och får sägas vara en
verkställighetsåtgärd i förhållande till det beslut om borgensåtagande som
kommunfullmäktige redan beslutat om.
Avdelningen bedömer att även att bankens beslut att bevilja
amorteringsfrihet bör godkännas. Omständigheterna med branden i
Drömmarnas arena och Weda skog arena där det så kallade åldersavdraget
från försäkringen gör att föreningen får bekosta en stor del av
återuppbyggnaden själv, i kombination med effekterna av Covid-19 har
inneburit ändrade ekonomiska förutsättningar för föreningen. Uppbyggnaden
av Weda kommer innebära en bättre driftsekonomi och minskade
renoverings- och underhållskostnader på sikt. Amorteringsplanen, som
sträcker sig fram till 2035, med höjda amorteringar kommande år är
realistisk och avdelningen stödjer bankens bedömning.
Sammantaget tryggar och säkrar detta beslut det hyresavtal som kommunen
har för istid för elever, föreningar och allmänheten.
Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande daterat 2020-07-20
Skrivelse från Leksands IF Ishockey, inkommen 2020-06-03
Amorteringsplan
Allmänna utskottets förslag för beslut i kommunstyrelsen
1. Den av kommunfullmäktige redan beviljade borgen på 8 000 000 kronor
får nyttjas som säkerhet för kredit om 8 000 000 kr som Leksands IF
Ishockey ideell förening, org.nr. 883200-2078, ska uppta i Leksands
Sparbank. Borgensåtagandet är tidsbegränsat till 2025-12-31. Syftet med
krediten stämmer överens med kriterierna för borgenslöftet som
kommunfullmäktige tidigare har beslutat om, diarienummer 2018/39.
2. Kommunstyrelsen beslutar att godkänna amorteringsfrihet på lånet i
Leksands sparbank under september 2020 till september 2021.
3. Kommunstyrelsen beslutar att utse kommundirektör Göran Wigert att
underteckna/firmateckna borgenshandlingarna, samt godkännandet av
tillfällig amorteringsfrihet.
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Beslutet skickas till
Kommunstyrelsen
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§ 39

Dnr 2020/609

Ansökan om bidrag till Folkmusikens hus för perioden
2020-2021
Beskrivning av ärendet
Folkmusikens hus, som är Dalarnas folkmusikcentrum, ansöker om
verksamhetsstöd för perioden 2020-2021med 2,50 kronor/invånare.
Sektorns/avdelningens bedömning
Kulturavdelningen bedömer att bidrag ska beviljas enligt ansökan. Pengarna
finns i kulturavdelningens budget.
Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande från kulturchef Pär Ohlsson, daterat 2020-06-29
Bidragsansökan från Folkmusikens hus, daterat 2020-05-06
Allmänna utskottets beslut
Bevilja Folkmusikens hus ekonomiskt stöd med 39 517 kronor/år, baserat på
en folkmängd på 15 807 invånare (SCB 2019-12-31), för 2020 och 2021.
Beslutet skickas till
Kulturchef, Pär Ohlsson
Verksamhetschef Folkmusikens hus, Per Gudmundsson
Ekonomiavdelningen
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§ 40

Dnr 2019/1058

Granskning av säkerhetsarbete, beredskap för
extraordinära händelser samt höjd beredskap
Beskrivning av ärendet
Leksands kommuns revisorer gav KPMG i uppdrag att granska rutinerna
kring kommunens säkerhetsabete, beredskap för extraordinära händelser
samt höjd beredskap. Uppdraget ingick i revisionsplanen för 2019.
Syftet med granskningen var att bedöma om kommunen bedriver ett
ändamålsenligt säkerhets- och krisberedskapsarbete för hantering av
extraordinära händelser och höjd beredskap.
Den sammanfattande bedömningen var att Leksands kommun har en
funktionell dokumenterad struktur och rutiner för sitt kris- och
beredskapsarbete. De områden som de i granskningen har identifierat som
kan innebära svagheter eller kritiska punkter är kommunikation,
säkerhetsklassificering och åtgärder i enlighet med NIS-direktivet. Utifrån
dessa har revisorerna kommit fram till ett antal rekommendationer för
fortsatt förbättring:
 Likställighet vid framtagande av ny RSA så att begrepp och funktion
stämmer med övriga kommuner i länet.
 Klargörande kring krisledningsnämndens sammansättning och
funktion.
 Mellankommunal utveckling av kommunikationsfunktionerna så
långt det är möjligt.
 Upprättande och formalisering av krishanteringsråd.
 Systematiskt arbete kring NIS-direktivet.
Sektorns/avdelningens yttrande
Sedan den 11 mars har förvaltningens krisledning varit igång och arbetat
enligt den struktur och rutiner som finns för vårt kris- och beredskapsarbete.
Det har gett oss ett unikt tillfälle att utvärdera arbetet under pågående kris,
och de styrdokument som finns uppdateras och revideras löpande efter behov
och förbättringar införs. En del av det utvecklingsarbete som påbörjades
innan pandemin bröt ut har dock fått pausas då resurserna har omfördelats
till krisarbete. Krisledningen är fortsatt igång under sommaren.
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Kommunens krisledningsnämnd har också för första gången någonsin varit
aktiverad från den 26 mars till den 17 juni.
Nedan följer kommentarer och redovisning av de åtgärder som vidtas enligt
de rekommendationer som revisorerna gett.
Likställighet vid framtagande av ny RSA så att begrepp och funktion
stämmer med övriga kommuner i länet
Arbetet med att ta fram en ny Risk- och sårbarhetsanalys (RSA) pågår och
kommer att slutföras efter pågående krisarbete. Kommunen följer då de
mallar och direktiv som kommer från berörda myndigheter (MSB och
Länsstyrelsen), vilket säkerställer att den harmoniseras med övriga
kommuner.
Klargörande kring krisledningsnämndens sammansättning och funktion
Krisledningsnämnden har under rådande pandemi för första gången varit
aktiverad och testad i skarpt läge, och visade sig i stora delar fungera mycket
väl. De styrdokument som finns och som rör krisledningsnämndens arbete
kommer efter krisen att revideras, samordnas och uppdateras i enlighet med
de erfarenheter som nu gjorts.
Mellankommunal samverkan av kommunikationsfunktionerna så långt det är
möjligt
Det finns sedan ett tiotal år tillbaka ett väl fungerande kriskommunikationsnätverk i Dalarna som leds av Länsstyrelsen. Där samordnas
kommunikationsinsatser och gemensamma rutiner. Även gemensamma
utbildningsinsatser och krisövningar genomförs. Under rådande pandemi har
flertalet resurser inom kommunen omfördelats till kommunikationsavdelningen för att avlasta och klara en längre tids uthållighet med gott
resultat. De lokala samarbetena med bolagen behöver ses över och förstärkas
gällande kriskommunikation. Det arbetet fortsätter så snart resurser kan
omfördelas från pågående krisarbete.
Upprättande och formalisering av ett krishanteringsråd med fokus på
finansiella tjänster, elförsörjning och livsmedelsförsörjning
Arbetet med att upprätta ett krishanteringsråd pågår och är viktigt att få till
stånd. Dock har det fått prioriteras ner under pågående pandemi och kommer
att återupptas så snart resurser kan omfördelas igen.
Systematiskt arbete kring NIS-direktivet
Arbetet utifrån NIS-direktivet är påbörjat och befinner sig i en uppstartsfas.
En informationssäkerhetssamordnare anställdes för drygt ett år sedan som
tyvärr har varit långtidssjukskriven och nu avslutat sin anställning. Under
hösten kommer därför arbetet organiseras om och startas upp på nytt.
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Implementeringen av ett nytt incidentrapporteringssystem påbörjades vid
årsskiftet och är ett system som kan användas till flera områden än bara
arbetsskaderapportering. Implementeringen har dock fått pausas med
anledning av rådande pandemi, men kommer att återupptas så snart resurser
kan omfördelas igen.
Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande, daterad 2020-07-20
Rapport – KPMGs granskning av säkerhetsarbetet Leksands kommun
Undertecknat missiv – KPMGs granskning av säkerhetsarbetet Leksands
kommun
Allmänna utskottets förslag för beslut i kommunstyrelsen
Översända yttrandet till Leksands kommuns revisorer.
Beslutet skickas till
Kommunstyrelsen

Justeras

Utdrag bestyrks

12

3(3)

Sida

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2020-08-17
Allmänna utskottet

§ 41

Dnr 2020/324

Krisledningsnämndens verksamhet
Beskrivning av ärendet
Enligt lagen (2006:544) om kommuners och landstings åtgärder inför och
vid extraordinära händelser i fredstid och höjd beredskap ska i varje
kommun finnas en krisledningsnämnd.
Enligt 1 kap. 4 § nämnda lag avses med extraordinär händelse en sådan
händelse som avviker från det normala, innebär en allvarlig störning eller
överhängande risk för en allvarlig störning i viktiga samhällsfunktioner och
kräver skyndsamma insatser av en kommun eller ett landsting.
Ordföranden i krisledningsnämnden bedömer, som framgår av 2 kap. 3 §
nämnda lag, när en extraordinär händelse föreligger som medför att nämnden
ska träda i funktion och beslutar i sådana fall att så ska ske. Om nämnden
träder i funktion kan nämnden överta hela eller delar av verksamhetsområden från övriga nämnder i kommunen i den utsträckning det är
nödvändigt med hänsyn till den extraordinära händelsens art och omfattning,
jfr 2 kap. 4 § nämnda lag.
Av reglementet för krisledningsnämnden i Leksands kommun, antaget av
fullmäktige 2019-11-25, § 84, följer att en skriftlig redovisning ska lämnas
till fullmäktige efter att krisledningsnämnden varit inkallad.
Krisledningsnämnden var i funktion från den 26 mars 2020 till den 17 juni
2020 och i och med detta ärende redovisas nämndens verksamhet för
fullmäktige.
Redovisning av nämndens verksamhet
Bakgrund till att nämnden trädde i funktion

Världshälsoorganisationen, WHO, deklarerade den 11 mars 2020 att
spridningen av covid-19 är en pandemi och regeringen klassade sjukdomen
som allmänfarlig och samhällsfarlig enligt smittskyddslagen. Risknivån för
samhällspridning av covid-19 var vid denna tidpunkt av
Folkhälsomyndigheten bedömd till den högsta nivån - mycket hög risk för
spridning.
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Ledamöterna i krisledningsnämnden i Leksands kommun höll sig
regelbundet informerade om händelseutvecklingen lokalt och globalt och
förvaltningsledningen gick upp i s.k. stabsläge i början av mars 2020. För att
under även dessa särskilda omständigheter ha ändamålsenliga
beslutsprocesser beslutade ordföranden i krisledningsnämnden den 25 mars
2020 att nämnden skulle träda i funktion från den 26 mars. Bedömningen var
att händelseutvecklingen och det stora behovet av insatser gjorde att
spridningen av sjukdomen var en sådan extraordinär händelse som avses i
lagen agen (2006:544) om kommuners och landstings åtgärder inför och vid
extraordinära händelser i fredstid och höjd beredskap. Personal- och
kompetensförsörjningen behövde säkras, båda i verksamheter och kring
beslutande organ, samtidigt som även smittorisken behövde minimeras.
Nämndens sammanträden och verksamhet

Från dess att nämnden trädde funktion kom den att överta de
verksamhetsområden som annars ansvaras för av kommunstyrelsen och dess
utskott. Detta gällde från den 26 mars 2020 och fram till dess att
kommunstyrelsen vid sammanträdet den 17 juni 2020, § 34, beslutade att
verksamhetsområdena skulle återgå till ordinarie nämnd.
Till samtliga sammanträden för nämnden informerade förvaltningsledningen
om åtgärder med anledning av den pågående pandemin samt i övrigt om
förvaltningens strategiska arbete. Krisledningsnämnden beslutade i ett antal
ärenden som hade direkt med den pågående pandemin att göra. I och med att
krisledningsnämnden övertagit kommunstyrelsens verksamhetsområden kom
den även att besluta i ärenden som annars skulle hanterats av
kommunstyrelsen eller något av utskotten. Detta gällde ärenden som av
något skäl inte kunde avvaktas.
Nämnden sammanträde 12 gånger under ovan nämnda period. Protokoll från
dessa sammanträden finns tillgängliga i kommunhuset och har även
publicerats på kommunens webbplats. Kostnader i form av
sammanträdesarvoden till förtroendevalda för dessa sammanträden uppgick
till sammanlagt 18 678 kronor.
Under den tid som nämnden var igång kunde den politiska hanteringen av
ärenden fortgå med så pass låg smittorisk som situationen medgav. Detta var
nödvändigt under en begränsad period.
I och med att krisledningsnämnden trädde i funktion blev dock informationsoch inflytandevägarna andra än genom kommunstyrelsen och dess utskott.
Sammansättningen i nämnden speglar valresultatet i fullmäktige, men det är
färre förtroendevalda och färre partier som är del av nämnden.
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Av detta skäl hölls övriga förtroendevalda löpande informerade om
krisledningsnämndens arbete genom brev till förtroendevalda från
ordföranden och digitala informationsmöten med krisledningsnämndens
presidium, fullmäktiges presidium och partiernas gruppledare. Det hölls även
digitala informationsmöten där förvaltningen informerade förtroendevalda
om sådant som annars skulle informerats om vid främst
utskottssammanträden. Utöver detta har nämndens ordförande har också
lämnat muntlig information vid de fullmäktigesammanträden som varit
under den aktuella perioden.
Upphörande av nämndens verksamhet och återgång av
verksamhetsområden

Pandemin och spridningen av coronaviruset och sjukdomen covid-19 är ännu
inte över. Bedömningen dock att pandemin gått in i en fas där det initiala
behovet av snabba beslut inte är lika omfattande och där personal- och
kompetensförsörjningen kring beslutade politiska organ kunnat ses över.
Vidare har de ändringar av kommunstyrelsens reglemente, beslutade av KF
2020-05-04, § 28, om deltagande på distans förändrat möjligheterna för
kommunstyrelsen att sammanträda med mindre smittorisk. Utskotten, som är
en del av kommunstyrelsen, har nu förtydligat samma möjligheter.
Kommunstyrelsen bedömde utifrån ovanstående att behovet minskat för
krisledningsnämnden att ansvara för de verksamhetsområden som annars
ansvaras för av kommunstyrelsen och dess utskott. Per beslut den 17 juni
2020 återgick därför ärenden till ordinarie nämnd.
Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande, daterat 2020-06-23
Ordförandebeslut, daterat 2020-03-25
Utdrag ur kommunstyrelsens sammanträdesprotokoll, daterat 2020-06-17,
§ 34
Allmänna utskottets förslag till kommunstyrelsen för beslut i
kommunfullmäktige
Godkänna redovisningen över krisledningsnämndens verksamhet under
perioden 2020-03-26--2020-06-17.
Beslutet skickas till
Kommunstyrelsen
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§ 42

Dnr 2020/925

Information om överförmyndarverksamheten i Mora
Beskrivning av ärendet
En oro över verksamheten har kommit kommunen tillhanda. Vid dagens
sammanträde finns inte någon information att ge. Kommundirektör Göran
Wigert avser att ta kontakt med Mora kommun och återkomma i frågan.
Allmänna utskottets beslut
Lägga informationen till handlingarna
Beslutet skickas till
Kommundirektör Göran Wigert
Överförmyndare Lotta Arnesson
Överförmyndarersättare Lotta Johansson
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§ 43

Dnr 2020/111

Information om större plan- och byggärenden 2020
Beskrivning av ärendet
Vid dagens sammanträde informerar samhällsbyggnadschef Åke Sjöberg och
plan- och kartchef Malin Bengtsson om större plan- och byggärenden.


Detaljplan Torget i Leksand är klar för beslut om antagande.



Detaljplan Limsjöänget ligger hos Mark- och miljödomstolen för
avgörande.



Detaljplan Åkerö brofäste ligger hos Mark- och miljödomstolen för
avgörande.



Detaljplan Leksand Strand är på gång och ligger just nu hos Leksand
Strand.



Detaljplan Rosen västra är klar för samråd.



Detaljplan Moskogsvägen. Arkeologisk utgrävning och m.m. sker just
nu.



Detaljplan Norra Käringberget. Ärendet kommer med som ett separat
överläggningsärende vid nästa sammanträde med allmänna utskottet den
7 september.



Arbetet med detaljplan för Norra Hallberget i Siljansnäs startar nu.



Projektering för den nya sporthallen i Leksand pågår och det ser ut som
om vi kommer igång i tid.

Allmänna utskottets beslut
Lägga informationen till handlingarna.
Beslutet skickas till
Samhällsbyggnadschef Åke Sjöberg
Plan- och kartchef Malin Bengtsson
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§ 44

Dnr 2019/1076

Avtalssamverkan med Rättviks kommun inom sektor
samhällsbyggnad
Beskrivning av ärendet
Den 25 november 2019 § 82 godkände kommunfullmäktige att Leksands
kommun utökar samverkan med Rättviks kommunför att på så vis förstärka
och effektivisera tjänstemannaorganisationerna och leveransförmågan i båda
kommunerna.
Vid dagens sammanträde informerar samhällsbyggnadschef Åke Sjöberg att
någon slutrapport från utredaren inte har inkommit. Just nu saknar vi således
återkoppling från Rättviks kommun.
Allmänna utskottets beslut
Lägga informationen till handlingarna.
Beslutet skickas till
Samhällsbyggnadschef Åke Sjöberg
Plan- och kartchef Malin Bengtsson
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§ 45

Dnr 2019/1017

Överläggningsärende - Miljöpolicy och miljömål för
Leksands kommun
Beskrivning av ärendet
Kommunens miljöpolicy och lokala miljömål 2012-2020 ska bidra till en
hållbar utveckling. Miljömålen består av tre delar: en naturvårdsplan, en
miljöplan och en energi- och klimatplan. I miljömålen finns både åtgärder
som ska utföras i den kommunala verksamheten och åtgärder som ska rikta
sig till kommunens hela geografiska område.
Kommunstyrelsen gav förvaltningen i uppdrag att utvärdera nu gällande
miljöpolicy och miljömål vid sitt sammanträde den 24 september 2019 §
103. Kommunstyrelsen vill att förvaltningen återkommer med förslag på
inriktningsuppdrag, organisation, process och tidsplan för framtagandet av
ny miljöpolicy och nya miljömål.
Dessutom fick förvaltningen i uppdrag att återkomma med förslag till
åtgärder och riktlinjer kring kommunens användning av onödiga
engångsartiklar, särskilt i plast, samt förslag på införande av relevant
källsortering för ökad återvinning i samtliga kommunala verksamheter.
Den 27 januari 2020 § 5 gav kommunstyrelsen förvaltningen återigen i
uppdrag att under våren 2020 utvärdera nu gällande miljömål samt ta fram
förslag på inriktning och ambitionsnivå för nya miljömål. Samtidigt gavs
förvaltningen i uppdrag att under 2020 införa relevant källsortering inom
kommunens alla verksamheter samt sluta använda onödiga engångsartiklar.
Sektorns/avdelningens bedömning
Samhällsbyggnadssektorn föreslår att en styrgrupp bildas för att se till att
miljöpolicyns och miljömålens helhet och att arbetet genomförs enligt plan.
Bedömningen är också att en extern konsult som är sakkunnig inom energioch klimatområdet anlitas.
Som politisk referensgrupp föreslås kommunstyrelsens allmänna utskott.
Arbetet beräknas komma igång tidig höst 2020. Naturvårdsplanen,
miljöplanen och energi- och klimatplanen ska synkroniseras i innehåll och
utformning.
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Förvaltningen föreslår att följande mål utifrån Agenda 2030 lyfts fram i
första hand:


Hälsa och välbefinnande (nr 3)



Hållbar energi för alla (nr 7)



Bekämpa klimatföroreningen (nr 13)



Ekosystem och ekologisk mångfald (nr 15)

De nationella miljökvalitetsmålen kommer att ligga till grund för de nya
miljömålen liksom de också gjort för de nuvarande. Giltighetstiden för de
nya miljömålen behöver diskuteras.
Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande daterat 2020-06-11
Miljöpolicy och miljömål 2012-2020. Länk finns att ta del av på Leksands
kommuns hemsida: https://www.leksand.se/medborgare/kommun-ochpolitik/kommunfakta/regler-och-styrande-dokument/kommunala-policysplaner-och-program/
Beslut KS2020-01-27 Miljöpolicy och Miljömål för Leksands kommun
De 17 globala målen i Agenda 2030. Länk finns att ta del av på
regeringskansliets hemsida: https://www.regeringen.se/regeringenspolitik/globala-malen-och-agenda-2030/
De 16 nationella miljökvalitetsmålen. Länk finns att ta del av på
Naturvårdsverkets hemsida: https://www.naturvardsverket.se/Miljoarbete-isamhallet/Sveriges-miljomal/Miljokvalitetsmalen/

Allmänna utskottets beslut
Föra dialog kring ärendet vid dagens sammanträde och uppta ärendet på nytt
vid senare tillfälle.
Beslutet skickas till
Kommundirektör, Göran Wigert
Sektorschef Samhällsutveckling, Åke Sjöberg
Tf Miljöchef och Myndighetschef, Jonas Slars
Avdelningschef strategisk planering, Anna Ograhn
Avdelningschef, Liselotte Målarbo
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Kommunekolog, Åsa Rydell
Konsult, Johan Lundin
Hållbarhetsstrateg, Anna Tägtström Visconti
Fastighetschef Leksandsbostäder AB, Pelle Lindkvist
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Utdrag bestyrks

21

3(3)

Sida

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2020-08-17
Allmänna utskottet

§ 46

Information
Beskrivning av ärendet
Under denna punkt finns möjlighet för utskottets deltagare samt
kommundirektör att lämna information till utskottet.
Allmänna utskottets ordförande Ulrika Liljeberg (C) informerar om:


På onsdag är det två möten. Både Dalarnas kommunförbund och
Beredning för Dalarnas utveckling.



Den 27 augusti kommer utredningen om statlig närvaro i landet.
Utredaren ska träffa Malung-Sälen och Leksands kommuner om detta.



Konkurrensverket har startat en tillsyn på ett ärende som handlar om
upphandling av HVB-hem (hem för vård och boende).

Kommundirektör Göran Wigert informerar om:


Arbetsförmedlingen startar upp sin verksamhet i Leksand igen.

Samhällsbyggnadschef Åke Sjöberg informerar om:


Vi får besök av representanter från Forshaga kommun den 31 augusti
som vill studera hur vi jobbat med vår centrumutveckling.

Ingrid Rönnblad (S) informerar om:


Ny busstidtabell från idag den 17 augusti från Dalatrafik AB som innebär
att det ska bli lättare att åka buss. Ingrid Rönnblad (S) berättar att hon
studerat tidtabellen och upptäckt att det vid flera tillfällen och avgångar
inte blir lättare att åka buss.

Allmänna utskottets beslut
Lägga informationen till handlingarna.
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