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§ 76 Dnr 2020/994

Omorganisation för bemanningsenheten

Beskrivning av ärendet
Förslaget att omorganisera bemanningsenheten lyftes av förvaltningen som 
en av åtgärderna för att få en budget i balans till budgetperioden 2020-2022 
(i den så kallade 63-punktslistan). I samband med kommunfullmäktiges 
beslut om budget 2020-2022 fick förvaltningen i uppdrag att utreda vidare 
hur den centrala bemanningsfunktionen bäst kan organiseras. 
Härmed lämnas en slutrapport på den utredningen. 

Sektorns bedömning
Se ”Slutrapport omorganisation bemanningsenheten” för förvaltningens 
fullständiga bedömning.
Den gemensamma uppfattningen inom förvaltningen är dock att varje sektor 
bör hantera bemanningsfrågor och vikarieanskaffning själva. Beslutet att 
centralisera bemanningen var helt rätt när det togs 2014 för att komma 
tillrätta med de arbetsrättsliga frågorna. Nu finns upparbetade rutiner och 
systemstöd för att säkerställa att det sköts korrekt. Däremot är bedömningen 
att vikarierna bör ha en tillhörighet till en verksamhet för att underlätta för 
planering, beslut, utförande och uppföljning. Det leder även till en känsla av 
delaktighet och är av vikt i den organisatoriska och sociala arbetsmiljön som 
är arbetsgivarens ansvar att säkerställa. Respektive sektor bedöms ha bättre 
förutsättningar att arbeta med medarbetarskapet på plats. 
Övergripande personalfrågor vad gäller rutiner, riktlinjer, interkontroll och 
uppföljning bör däremot fortsatt hanteras av HR-avdelningen. 
Omorganisationen föreslås genomföras vid årsskiftet 2020-2021.
Bedömningen från förvaltningen är att en besparing av en enhetschefstjänst 
inom sektor verksamhetsstöd är möjlig, att sjuklönekostnaderna för främst 
sociala sektorn bör minska över tid, att arbetsmiljön förbättras för vikarierna 
och att behovet av korttidsvikarier på sikt kommer att minska.   

Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande, daterat 2020-10-16
Slutrapport bemanning
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Allmänna utskottets förslag till beslut i kommunstyrelsen
1. Godkänna slutrapporten och ställa oss bakom förslaget.
2. En skriftlig återrapport om hur omorganisationen har fungerat lämnas vid 

allmänna utskottets sammanträde den 17 maj 2021.

Beslutet skickas till
Kommunstyrelsen
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§ 77 Dnr 2020/1115

Remiss av betänkandet Innovation genom information 
(SOU 2020:55)

Beskrivning av ärendet
Leksands kommun har fått möjlighet att yttra sig över Öppna data-
utredningens huvudbetänkande Innovation genom information, SOU 
2020:55

Sektorns bedömning
SOU 2020:55, Innovation genom information, är en utredning med förslag 
till lagstiftning som har som ambition att harmonisera svensk lagstiftning 
med EU:s direktiv om öppna data1. 
Den offentliga förvaltningen har en central roll i samhällets informations-
försörjning och det ställs höga krav på att de uppgifter som myndigheter 
samlar in och producerar digitalt också ska tillgängliggöras för att skapa 
större samhällsnytta. Detta är viktigt då den offentliga förvaltningen står för 
en stor del av produktionen av de datamängder som hela det digitala 
samhället bygger på. Att ta vara på de värden som en ökad tillgång till data 
kan skapa skulle kunna bidra till att öka tillväxten i samhället. 
Målsättningen med direktivet är bland annat att stärka EU:s dataekonomi 
genom att öka mängden data från den offentliga sektorn som är tillgängliga 
för vidareutnyttjande. Lagen ska skapa bättre förutsättningar för offentliga 
aktörer att publicera öppna data och gör data tillgänglig i maskinläsbar 
format vid begäran. 
Öppna data är sådana data som vem som helst fritt får använda, återanvända 
och distribuera. 
Förslaget är en omarbetning av PSI-direktivet från 2010. Det omarbetade 
PSI-direktivet innebär ökade ambitioner när det gäller tillgängliggörande av 
öppna data och annan offentlig digital information. Den nya lagen kan också 
ses som ett slags omtag eftersom PSI-direktivet inte efterlevdes på många 
håll. 
Förslaget innebär bland annat att:

1 Europaparlamentets och rådets direktiv 2003/98/EG av den 17 november 2003 om 
vidareutnyttjande av information från den offentliga sektorn (PSI-direktivet)
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− Tillämpningsområdet utvidgas till att även omfatta offentliga företag 
inom vissa sektorer.

− Värdefulla datamängder, dvs. vissa datamängder som sorterar in 
under kategorierna geospatiala, jordobservation och miljö, 
meteorologiska, statistik, företag och företagsägande samt rörlighet 
(till exempel transport), ska tillgängliggöras elektroniskt, 
kostnadsfritt och vara förenliga med villkor för öppna licenser.

− Det ställs krav på medlemsstaterna vid tillgängliggörande av s.k. 
dynamiska data.

− Avtal som innehåller s.k. exklusiv rätt ska offentliggöras två månader 
innan de träder i kraft.

− Vidareutnyttjande av handlingar ska som huvudregel vara avgiftsfritt.
Denna lag kommer inte att ge utökad rätt för medborgare att få tillgång till 
kommunens information utan tillgång till allmänna handlingar regleras 
fortfarande i tryckfrihetsförordningen, offentlighets- och sekretesslagen, 
GDPR m.m. När en aktör vill tillämpa denna lag gör den en begäran om 
vidareutnyttjande vilket i praktiken utgör en precisering av en begäran om 
allmän handling genom att användaren anger vilka krav som finns på 
tillhandahållandet av informationen till exempel formatkrav.

Påverkan på Leksands kommun
− Leksands kommun kommer åläggas att publicera en förteckning över 

vilka typer av öppna data vi tillhandahåller - en generell 
fingervisning snarare än ett fullständigt register. 

− Lagen reglerar avgiftsnivåer för tillgängliggörande av öppna data. I 
vissa fall kommer det att vara möjligt ta betalt enligt självkostnad för 
att tillgängliggöra öppna data. Det handlar om kostnader för att ta 
fram och distribuera information. Det kan även vara fråga om 
kostnader för att formatera information så att den uppfyller de krav 
på format som lagen ställer.

− Lagen kan tänkas leda till något högre arbetsbelastning för en del av 
kommunens verksamheter men det är oklart i vilken omfattning. 
Lagen är ett ramverk och praxis kommer att väga tungt.

− Lagen kan komma att resultera i lägre ersättning för plan- och 
kartavdelningen för dataleveranser till Lantmäteriet.

− Lagen kommer att innebära en del arbetstid för anpassningsarbete till 
den nya lagen.

Bedömningen är att Leksands kommun inte har något att erinra.
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Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande, daterat 2020-10-28.
Remiss – Huvudbetänkande Innovation genom information SOU 2020:55

Allmänna utskottets beslut
1. Meddela att Leksands kommun inte har något att erinra mot betänkandet 

SOU 2020:55 Innovation genom information.

Beslutet skickas till
Infrastrukturdepartementet
Andrew Tutt-Wixner
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§ 78 Dnr 2020/111

Information om plan- och byggärenden 

Beskrivning av ärendet
Vid dagens sammanträde informerar sektorchef samhällsutveckling, Åke 
Sjöberg, om arbetet med strategiska plan- och byggärenden i kommunen. 
Bland annat informeras om följande:

- Samråd avseende förslag till detaljplan för Åkerö brofäste (Åkerö 
19:4 m.fl.) pågår. En platsspecifik kulturmiljöanalys har tagits fram. 
Under samrådstiden kommer kommunen även att ha digitala 
dialogmöten med möjlighet till frågor till förtroendevalda och 
förvaltning.

- Arbete pågår med att ta fram förslaget till ny detaljplan för 
Lummerhöjden, det planerade bostadsområdet norr om Käringberget.

- Norets byalag har överklagat Mark- och miljödomstolens dom 
avseende Natura 2000-tillståndet vid Limjöänget. Tidigare har Mark- 
och miljödomstolen avslagit byalagets överklagande av länsstyrelsen 
beslut. Mark- och miljööverdomstolen har inte lämnat besked i 
frågan om prövningstillstånd än. Det arbetas fortsatt med 
miljökonsekvensbeskrivning för planerad ny detaljplan. 

- Den arkeologiska utredningen avseende den planerade 
Moskogsvägen är avslutad och utgör inget hinder för det fortsatta 
detaljplanearbetet. Enligt plan sker samråd under våren 2021.

- Byggnationen av ny sporthall är påbörjat och pågår enligt plan.

Allmänna utskottets beslut
1. Lägga informationen till handlingarna.

Beslutet skickas till
Sektorchef Åke Sjöberg
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§ 79 Dnr 2020/1267

Miljövårdsprojekt Limån - samarbetsprojekt för fria 
vandringsvägar för siljansöringen

Beskrivning av ärendet
Vid dagens sammanträde informerar sektorchef samhällsutveckling Åke 
Sjöberg om miljövårdsprojektet Limån. 
Projekt Limån, som representeras av tre ideella fiskevårdsföreningar, 
Älvräddarna, Länsstyrelsen Dalarna, markägare samt boende i kommunen, 
har önskemål om att Leksands kommun engagerar sig i projektet. Dock inte 
med finansiellt bidrag utan som formell ägare under utrivningstiden av 
kraftverken och handläggare av ansökningsprocessen till Mark- och 
miljödomstolen tillsammans med Länsstyrelsen Dalarna.
Limån med biflöden är ett av de största och viktigaste vattendragen som 
mynnar i Siljan. Av de vattendrag som en gång höll lekvandrande 
fiskbestånd i sjösystemet är idag 85 % ej funktionella med anledning av 
vattenkraftverk, äldre flottningsdammar eller andra vandringshinder.
Dessa vattendrag är viktiga för den lilla stam av siljansöring som finns kvar 
för att den ska kunna överleva och utvecklas långsiktigt. Vandringshindren i 
Limån i form av dammar högre upp i systemet vid Ejen och Brasjön kommer 
att rivas ut av Fortum kommande år.
Beslut avseende kommunens engagemang i projektet fattas vid ett senare 
sammanträde.

Allmänna utskottets beslut
1. Lägga informationen till handlingarna.

Beslutet skickas till
Sektorchef Åke Sjöberg
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§ 80 Dnr 2020/1202

Redovisning av inkomna synpunkter och klagomål 
(Tyck till) kvartal 1-3/2020 för sektor verksamhetsstöd

Beskrivning av ärendet
Vid sammanträdet redovisas inkomna synpunkter och klagomål samt 
vidtagna åtgärder för verksamheter inom sektor verksamhetsstöd kvartal 1-3 
2020.

Beslutsunderlag
Inkomna synpunkter och klagomål samt vidtagna åtgärder, kvartal 1-3/2020 
sektor verksamhetsstöd

Allmänna utskottets beslut
1. Lägga informationen till handlingarna.

Beslutet skickas till
Sektorchef Maria Bond
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§ 81

Information från förvaltningen

Beskrivning av ärendet
Vid dagens sammanträde informerar förvaltningsledningen om strategiska 
frågor i kommunen. Bland annat informeras om följande:

Investeringsbehov avseende kostservering
Sektor verksamhetsstöd, som bland annat ansvarar för kosten på skolor och 
särskilda boenden, ser ett behov av ytterligare investeringar för att öka 
kapaciteten vid Gästishallen, där såväl Sammilsdalsskolan som Leksands 
gymnasium äter sina måltider. Ett ärende avseende detta förbereds för 
politiskt beslutsfattande. 
Med anledning av att hyresavtalet med Limjögården går ut kommer sociala 
sektorns verksamhet där att flytta ut. Om verksamheten placeras vid 
Edshultsgården kommer trycket på kostserveringen där att öka, vilket även 
påverkar Åkerö skola eftersom eleverna där äter på Edshultsgården. 
Förvaltningen utreder vilka åtgärder som behöver vidtas. 

Enskilda vägar i Leksands kommun
Med anledning av att kommunstyrelsens beslut av den 22 maj 2017, § 70, 
upphävts utreder förvaltningen i vilken utsträckning och på vilket sätt bidrag  
kan medges till vägs ägare för förrättningskostnader. 

Lönerörelsen
Avtalet med Kommunal är klart. Kostnaden ligger inom budgeten för 
planperioden. Avtalet innebär bland annat att ett engångsbelopp beräknat på 
helår kommer att betalas ut till tillsvidareanställda, utifrån att det föregående 
avtalet gick ut per sista mars 2020.

Allmänna utskottets beslut
1. Lägga informationen till handlingarna.
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