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§ 45

Dnr 2021/160

Information om covid-19 - vaccin
Beskrivning av ärendet
I mitten av februari i år tillsatte kommundirektör Caroline Smitmanis Smids
en oberoende utredning eftersom det framkommit uppgifter om att
medarbetare som inte tillhör någon av de prioriterade grupperna hade fått
vaccin mot covid-19. Syftet med utredningen var att ta reda på om, och i så
fall, varför prioriteringsordningen inte följts, se över om det funnits riktlinjer
och rutiner och om dessa efterlevts av medarbetare och chefer.
Utredningen, som genomförts av KPMG, är nu klar och visar att det funnits
brister i planering, genomförande och dokumentation i samband med
vaccination av prioriterade grupper enligt Folkhälsomyndighetens
rekommendationer för fas 1. Det har saknats rutiner och det har gjorts
avsiktliga avsteg från gällande nationella riktlinjer. Utredningen har
dessutom försvårats genom att information undanhållits.
Utredningen visar flera allvarliga brister i den hantering som varit kring
vaccinering mot covid-19.
Kommundirektör Caroline Smitmanis Smids leder arbetet med att hantera
ärendet och den förtroendekris som har uppstått.
Vid dagens sammanträde informerar kommundirektör Caroline Smitmanis
Smids generellt när det gäller vaccinationsläget samt även specifikt utifrån
vad som händer nu med anledning av vaccinationsutredningen.
Generellt
Region Dalarna har meddelat att vi nu går in i fas 2 när det gäller
vaccinationer. Det innebär bl.a. att personer som är 65 år och äldre (varav de
äldsta vaccineras först), personer i riskgrupp och brukare och personal på
LSS-boenden.
Vaccinationsutredningen
Det som pågår nu är att kommunen tittar på vilka olika åtgärder som behöver
göras och när. Det gäller både arbetsrättsligt och organisatoriskt.
Allmänna utskottets beslut
1. Lägga informationen till handlingarna.
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Beslutet skickas till
Kommundirektör Caroline Smitmanis Smids
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§ 46

Dnr 2020/1434

Återrapport - Investeringsbehov gamla Gästis
Beskrivning av ärendet
Kommunstyrelsen fattade 2021-01-25 beslut om att bevilja en ombyggnation
av gamla Gästis lokaler för att utöka matsalskapaciteten för Gästishallen, att
finansieringen på 1 miljon kronor skulle ske via omprioritering av
outnyttjade medel i redan beviljad investeringsram samt att uppdra åt
allmänna utskottet efter samråd med utbildningsutskottet att fatta beslut om
att nyttja anslaget efter bedömt behov.
I dagsläget bedöms den investeringen inte nödvändig inför skolstarten hösten
2021 i och med förändrade skoltider för gymnasieskolan.
Sektorns/avdelningens bedömning
En senareläggning av skolstarten för Leksands gymnasium innebär att
lunchtiderna senareläggs så att eleverna orkar hela skoldagen. Det betyder i
sin tur att Gästishallens luncher sprids ut mer över dagen. Kapacitet finns i
köket att förlänga mattiderna. Sammantaget med kostenhetens tidigare
åtgärder är kostenhetens, Leksands gymnasiums och Sammilsdalsskolans
bedömning att en ombyggnation av gamla Gästis därför inte är aktuell inför
höstterminen.
Kostenheten, Leksands gymnasium och Sammilsdalsskolan kommer att följa
upp flödet i servering och måltidsmiljön i Gästishallen under höstterminen
2021. Kostenheten är sammankallande till avstämningsmötena.
Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande, daterat 2021-03-19
Allmänna utskottets beslut
1. Ingen ombyggnation av gamla Gästis genomförs under 2021.
Beslutet skickas till
Sektorchef verksamhetsstöd Maria Bond
Sektorchef utbildning Carin Fredlin
Avdelningschef kost och lokalvård Liselotte Målarbo
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Enhetschef kostenheten Linnea Wahl
Gymnasiechef och rektor Leksands gymnasium Marcus Zetterlund
Rektor Sammilsdalsskolan Johan Nilsson
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§ 47

Dnr 2020/478

Ändringsbudget 2021
Beskrivning av ärendet
I samband med att kommunfullmäktige antog mål och budget för 2021 gavs
förvaltningen i uppdrag att ta fram dels ett förslag till ändringsbudget för
beslut före juli 2021, dels ett förslag på en budget i balans för 2022.
Förvaltningen har under hösten även gjort en del förändringar i
ekonomistyrningen där den största justeringen är att kosten får en central
budget som bokföringsmässigt fördelas ut efter faktiskt utnyttjande.
Ändringsbudgeten omfattar driftsbudgeten och investeringsbudgeten.
Sektorns/avdelningens bedömning
Driftbudget
Under 2020 gjorde kommunen ett överskott på nästan 26 miljoner kronor,
samtidigt har kommunfullmäktige beslutat om en minusbudget för 2021.
Ramarna i den av fullmäktige beslutade budgeten bygger på den
skattaunderlagsprognos som presenterades i augusti 2020. Sedan dess har det
ekonomiska läget förbättrats och tillväxten under andra halvåret 2020 blev
både nationellt och globalt högre än prognostiserat. Detta påverkar
skatteunderlagsprognosen positivt.
Leksand tappade mellan 2020 och 2021 införandebidraget på 3,9 miljoner
kronor som gavs temporärt för att mildra effekterna det nya
kostnadsutjämningssystemet samtidigt som ersättningen inom LSSutjämningen ökade med nästan 3,5 miljoner kronor. Detta innebär att
kommunen tappade drygt 7,5 miljoner kronor som behöver hämtas hem
genom kostnadsbesparingar och effektiviseringar.
Överskottet 2020 var i stor utsträckning en effekt av pandemin och
ersättningen för sjuklönekostnader samt uppskjuten och inställd verksamhet.
Inför 2021 befinner vi oss fortsatt i en pandemi vilken påverkar
verksamheten på ett sätt som vi inte hade förväntat oss när Mål och budget
antogs. Bara under januari till mars har sociala sektorn haft merkostnader för
att hantera pandemin på drygt 1,2 miljoner kronor.
Förvaltningen har gjort årets första prognos vilken indikerar mindre
underskott för alla sektorer utom verksamhetsstöd. Osäkerheten kring
kostnadsutvecklingen är stor då pandemin fortsatt påverkar.
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Ytterligare en osäkerhetsfaktor är ansökningarna till gymnasiet nästa läsår
som ännu inte är klara. Den första ansökningsomgången tyder dock på att
fler ungdomar har sökt gymnasieutbildning utanför kommunen vilket
innebär högre interkommunala ersättningar.
Ersättningen för höga sjuklönekostnader har förlängts till och med den 30
april 2021. Ersättningen är dock lägre än under inledningen av 2020 då
arbetsgivaren nu endast ersätts för kostnader över ett visst tak.
Sedan ramarna för budget 2021 sattes har även regeringen fattat beslut om
den så kallade skolmiljarden. För Leksands kommun innebär detta att
ytterligare 1,4 miljoner kronor erhålls som ett generellt statsbidrag. Dessa
medel ska även gå till fristående verksamheter och bidraget fördelas därför
ut i ram i ändringsbudgeten.
Äldreomsorgsatsningen om 8,9 miljoner kronor togs in i ram i samband med
Mål och budget och regleras inte vidare i denna ändringsbudget.
Äldreomsorgen gick med överskott 2020 och erhåller en ökad ram 2021.
Mot den särskilda satsningen kommer heltid som norm, vårdintensiva
brukare, teknikansvarig, volymökning LOV, utökning av MAS och MAR för
att stärka patientsäkerheten m.m. att tas. Äldreomsorgslyftet som ersätter
lönekostnader under den tid den anställde studerar har rekvirerats men tas
inte in i ram eller budget då den inte har någon budgetpåverkan. Sociala
sektorn arbetar aktivt för att möjliggöra för så många som möjligt att ta del
av satsningen
I den föreslagna ändringsbudgeten har medel för lönekompensationen för
2020 fördelats ut. Den sena lönerörelsen under 2020 innebar att dessa medel
fortsatt låg centralt när underlaget till Mål och budget togs fram.
I den reviderade budgeten är även kostbudgeten centraliserad och förslaget
innehåller även flytten av bemanningsenheten från sektor verksamhetsstöd ut
till sociala sektorn och utbildningssektorn. Justeringar har även gjorts för
hyror mot bakgrund av lokalflyttar mellan verksamheter.
Förvaltningen bedömer att osäkerheterna under 2021 fortsatt är stora då
pandemin ännu pågår med full kraft. Förvaltningens förslag innebär ingen
justering av beslutade ramar för 2021 utöver ovan nämnda medel för
utbildningssektorn och de tekniska justeringar som redogjorts för ovan.
Samtidigt har skatteunderlagsprognoserna justerats uppåt sedan ramarna för
Mål och budget sattes. I beslutet om ändringsbudget föreslås därför att
skatter och bidrag justeras för att motsvara en uppdaterad
skatteunderlagsprognos.
Årets resultat sätts efter justeringarna ovan till 0,8 miljoner kronor.
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Investeringar
Budget inklusive tilläggsanslag för 2020 uppgick till 207,2 miljoner kronor.
Nettoinvesteringarna för år 2020 uppgick till 108,7 miljoner kronor, vilket
innebär en avvikelse på 98,5 miljoner kronor. Stora beslutade investeringar
som inte färdigställs togs med redan i Mål och budget 2021 för att kunna få
en mer korrekt bedömning av det totala anslagsutnyttjandet för året.
I samband med detta beslut om ändringsbudget föreslås att ytterligare 6,9
miljoner kronor flyttas över från 2020 till 2021. Detta avser projekt som inte
hunnit påbörjas eller färdigställas under 2020.
De största posterna som överförs är GC-vägar (2 miljoner kronor) samt
förbindelseväg Limhagen (2 miljoner kronor).
Installation av säkerhetsmontrar till museet föreslås tidigareläggas då dessa
är ett villkor för att fortsatt kunna visa föremål från Statens Historiska
Museum. Den reviderade investeringsbudgeten innehåller även ytterligare
medel till servrar och kommunikationsplattformar samt investeringsmedel
för garage till polisen på sammanlagt 0,9 miljoner kronor. Samtidigt
revideras anslaget för om- och tillbyggnad av Tibble särskilda boende med
14,5 miljoner kronor för 2021 vilket flyttas till 2022. Totalt sett innebär detta
att den reviderade investeringsbudgeten för 2021 sänks med 7,7 miljoner
kronor.
Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande, daterat 2021-03-31
Reviderad budget 2021
Allmänna utskottets förslag till kommunstyrelsen för beslut i
kommunfullmäktige
1. Anta ändringsbudget 2021.
Beslutet skickas till
Kommunstyrelsen
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§ 48

Dnr 2020/322

Riktlinje för investeringsprocessen
Beskrivning av ärendet
Leksands kommuns investeringsprocess har setts över och reviderats där
behov funnits.
Sektorns/avdelningens bedömning
Alla större investeringar ska ske i överensstämmelse med kommunens
vision, strategiska plan, politiska riktlinjer eller inriktningsbeslut. En
investering bedöms och prioriteras utifrån de ekonomiska och
verksamhetsmässiga effekter den beräknas ge upphov till under sin livstid.
De finansiella målen utgör ramarna för tillgängligt investeringsutrymme.
Detta ställer krav på prioritering och långsiktig planering.
Den uppdaterade investeringsprocessen kan beskrivas i fyra steg:
1. Långsiktig investeringsplan upp till 10 år baserad på vision,
översiktsplan och politisk riktning.
2. Beredning och planering av investeringar inför mål och budget, där
en sammanhållen 4-årsplan tas fram av förvaltningen.
3. Samlad investeringsplan presenteras i samband med mål och budget
och beslutas av kommunfullmäktige.
4. Större investeringsprojekt slutredovisas i utskott, kommunstyrelse
och kommunfullmäktige när investeringen är slutförd och redo att tas
i bruk.
För mer information om de fyra stegen se dokumentet ”Riktlinje för
investeringsprocessen”.
Sammanfattningsvis är förslaget att:


Investeringsutrymmet styrs av de finansiella målen – avsteg måste
tydligt motiveras.



Beloppsgränsen höjs från 20 000 till 50 000 kronor.
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Funktioner inom förvaltningen bereder både den långsiktiga planen
(10- år) och den rullande 4-årsplanen, där även ett koncernperspektiv
finns med.



Mål och budget innehåller en investeringsplan över fyra år. I planen
framgår de beslutade investeringsprojekt där anslag beviljats samt
investeringsprojekt där medel reserverats, så kallade ”planerade men
ej beslutade projekt”.



Beslut om att genomföra en investering fattas av
kommunfullmäktige. Ramar skapas för mindre investeringar i stället
för många små projekt. För investering över 5 miljoner kronor ska
underlag presenteras i samband med mål och budget och beslut om
investeringsplan. Beslut kan även tas i kommunfullmäktige för
kommande års investeringar som kräver större framförhållning –
exempelvis större byggnationer.



I maj eller löpande vid behov beslutas om tilläggsanslag för
tillkommande investeringar eller investeringar där anslag beviljats
tidigare år men ej färdigställts. Revideringar av större projekt tas
alltid av kommunfullmäktige.



Flexibilitet måste finnas vid över- eller underskridande, under året
eller mot beslut. Fullmäktige kan med fördel delegera detta till
kommunstyrelsen som disponerar reserv. Beslut kan tas inom
förvaltningen om det kan lösas via omprioritering, ändringen är
mindre än 10 % eller högst 100 000 kronor.

Ändringar i förslaget till ”Riktlinje för investeringsprocessen”
Vid dagens sammanträde görs två ändringar i förslaget till ”Riktlinje för
investeringsprocessen”.
Under rubriken planering/beredning formuleras första meningen i stycke två
enligt följande: ”Under beredning av budget föreslås investeringsutrymmet.”.
Under rubriken uppföljning läggs en mening till sist i första stycket enligt
följande: ”Former för löpande avrapportering av större eller särskilt
strategiska investeringar kan fattas i samband med beslut om investering.”.
Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande, daterat 2021-04-07
Riktlinje för investeringsprocessen
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Allmänna utskottets förslag till kommunstyrelsen för beslut i
kommunfullmäktige
1. Anta riktlinje för investeringsprocessen.
Beslutet skickas till
Kommunstyrelsen
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§ 49

Dnr 2021/290

Omprövning - Diftbidrag till Västanviks Arena Is- och
Boulebana 2021
Beskrivning av ärendet
Västanviks – Karlsarvets byalag söker ett permanent driftbidrag på 18 000
kronor för sin anläggning Västanviks Arena Is- och Boulebana. Arenan är
privat finansierad och drivs av byalaget. Arenan, som är en ishockeyrink,
spolas till is på vintern och på sommaren används den som Boulebana.
Byalaget använder vidare, under sommaren, anläggningens parkering till
olika former av möten samt till bakluckeloppis. Isbanan är populär och
används flitigt vintertid om vädret tillåter.
Byalaget påvisar också att man har kostnader för badstränder, bagarstuga,
bystuga, danslokal och midsommarfirande. Det finns en frivillig årlig
byavgift på 350 kronor per hushåll. Det finns ingen medlemsregistrering.
Tidigare bidragsansökan inlämnad våren 2020 fick byalaget avslag på.
Motiveringen till avslaget på ansökan var att Västanviks Arena Is- och
boulebana inte är anslutna till en riksorganisation som erhåller statsbidrag i
form bland annat LOK-stöd (statligt lokalt aktivitetsstöd).
LOK-stöd betalas ut till idrottsföreningar som bedriver verksamhet.
Föreningen redovisar deltagare och deltagartillfällen och får ersättning för
detta. Staten ersätter per deltagare 7 kronor (mellan 7 – 25 år) och ledare 21
kronor. Om det är fler än en ledare är ersättningen 26 kr.
Det finns även ett kommunalt LOK-stöd. Alla föreningar kan söka ersättning
efter redovisning av deltagare och deltagartillfällen. Denna ersättning ligger
på 25 – 30 kronor per redovisad aktivitet.
Västanviks Arena Is- och Boulebana uppfyller heller inte kravet att ha en
obligatorisk medlemsavgift och medlemsregistrering.
Byalaget fick 2019 ett tillfälligt driftbidrag på 7 045 kronor.
Fritidsavdelningen har mandat att hjälpa ett nytt ideellt initiativ som gynnar
kommunmedborgarna. Det tillfälliga driftbidraget 2019 betalades ut som en
kompensation då byalaget glömt bort att söka isbanebidrag.
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När isbanan spolas vintertid är byalaget berättigad till ett isbanebidrag. För
2020 betalades det ut ett isbanebidrag på 3 400 kronor.
Sektorns/avdelningens bedömning
Fritidsavdelnings bedömning är att Västanviks Arena Is- och Boulebana inte
uppfyller kommunens krav att erhålla ett permanent driftbidrag för
föreningsägda idrotts- och friluftsanläggningar. Byalaget har i och med
anläggningen möjlighet att erhålla ett lokal- och anläggningsbidrag.
Västanviks- och Karlsarvets byalag bedriver ingen form av egen idrotts- eller
föreningsverksamhet i den mening att det finns medlemmar som idrottar och
aktivt deltar i föreningens verksamhet. Har man inte obligatorisk
medlemsavgift där medlemmar aktivt deltar i träningar/matcher i föreningens
namn och dessutom inte kan redovisa minst tio LOK-stödsberättigade
sammankomster per år uppfyller man inte kommunens krav för ett
permanent driftbidrag för föreningsägda anläggningar.
Fritidsavdelningen får varje år in ett flertal ansökningar från byalag och
ideella aktörer om finansiell hjälp till olika projekt. Avdelningen försöker så
gott det går hjälpa dessa aktörer både fysiskt och finansiellt i den mån de
ekonomiska ramarna tillåter. Detta för att ideella initiativ som gynnar
medborgaren välkomnas.
I Leksand finns en mängd byalag där de allra flesta har någon form av
verksamhet som innebär kostnader. Det kan ofta vara liknande aktiviteter
som Västanvik – Karlsarvets byalag bedriver. Det finns även många övriga
föreningar, ideella initiativ och sällskap som har aktiviteter (som inte är
idrottsutövning). Dessa byalag och föreningar/sällskap kan söka Lokal- och
anläggningsbidrag för sina aktiviteter. För att erhålla detta bidrag behöver
man vara ansluten till kommunens föreningsregister, meddela antal
medlemmar samt redovisa minst tio stycken sammankomster.
Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande, daterat 2021-03-23
Begäran från Västanviks och Karlsarvets Byalag om omprövning av
meddelat beslutsavslag om permanent driftbidrag för Västanviks Arena Is- &
Boulebana, daterat 2021-03-12
Fritidsavdelningen, riktlinjer av kommunstyrelsen i Leksands kommun
2012-11-12 § 176
Allmänna utskottets beslut
1. Efter omprövning inte ändra förvaltningens beslut om permanent
driftbidrag för Västanviks Arena Is- och Boulebana vilket innebär att
förvaltningens avslagsbeslut står fast.
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Beslutet skickas till
Västanviks-Karlsarvets byalag
Fritidschef Torkel Holst
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§ 50

Dnr 2019/42

Genomförande - Framtidens styrning, ledning och
organisation av kommunens fastigheter, gata/park och
bostadsbolag - fastighetsutredning
Beskrivning av ärendet
I ett beslut den 11 mars 2019 § 20 uppdrog kommunstyrelsen till
förvaltningen att utreda och föreslå det lämpligaste sättet att organisera
kommunens fastigheter och komma med förslag för att renodla och utveckla
Leksandsbostäder AB som ett fastighetsbolag.
I samband med att utredningsarbetet gick framåt konstaterades, förutom
huvuduppdraget, att fler möjligheter fanns att nyttja kommunkoncernens
olika spetskompetenser.
Processen med utredningen förde Leksands kommun och Leksandsbostäder
AB mot en samsyn vilket innebar att samordna verksamheten till
Leksandsbostäder. Detta gällde såväl personal, material och fordon.
I slutrapporten som behandlades av kommunstyrelsen den 8 mars 2021 § 26
beskrivs den gemensamma bilden för framtidens styrning, ledning och
organisation för kommunens fastigheter, gata/park och bostadsbolag.
Kommunstyrelsen beslutade att ge förvaltningen i uppdrag att i samverkan
med Leksandsbostäder AB genomföra förändringar i enlighet med
utredningen.
Arbete pågår på förvaltningsnivå med förberedelser för genomförandet.
Förutom det arbetet behövs organisatoriska beslut som ska fattas av
kommunfullmäktige.
Beskrivning av områden som ingår i organisationsförändringen
Leksands kommun och Leksandsbostäder AB är två separata organisationer
med olika organisationsnummer. Dock ingår båda organisationerna i samma
kommunkoncern eftersom Leksandsbostäder AB är ett kommunalägt bolag.
Organisatorisk flytt av verksamheter
Vissa verksamheter i Leksands kommun behöver organisatoriskt flyttas till
Leksandsbostäder AB för att uppnå den samordning som utredningen
beskriver.
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Den organisatoriska flytten av verksamheter från Leksands kommun till
Leksandsbostäder AB är tänkt att ske från den 1 januari 2022.
Som en infasningsperiod införs dock samarbetsformerna från den 1
september 2021. Detta för att det praktiskt ska gå att samordna verksamheten
inför det arbete som sker inför höst- och vintersäsongen.
De verksamheter som organisatoriskt ska flyttas från sektor
samhällsutveckling och fritidsavdelningen i Leksands kommun till
Leksandsbostäder AB från den 1 januari 2022 är:


Servicegruppen



Skogsgruppen



Verkstad/förråd



Kommunens vaktmästargrupp

För den organisatoriska flytten av verksamhet från Leksands kommun till
Leksandsbostäder AB krävs ett beslut i kommunfullmäktige.
Utemiljö
Leksandsbostäder AB bildar en ny avdelning som heter Utemiljö dit
servicegruppen, skogsgruppen och verkstad/förråd överförs tillsammans med
Leksandsbostäder AB:s nuvarande verksamhet gata/park.
Praktikplatser
I samband med att Leksandsbostäder AB bildar den nya avdelningen
Utemiljö från den 1 januari 2022 skapas en tydlig plats för praktikplatser och
andra sorters uppdrag. Ett nära samarbete pågår redan med kommunens
arbetsmarknadsenhet för att arbeta fram en tydlig arbetsordning och
uppdragsfördelning. Arbetsuppgifterna kommer att fördelas till
arbetsmarknadsenheten löpande och i tydlig dialog med parterna.
Skötsel och drift av fastigheter
Leksandsbostäder AB har sedan tidigare ett uppdrag från Leksands kommun
att sköta drift och underhåll av större delen av kommunens fastigheter där
det drivs verksamhet (bl.a. skolor, förskolor, kulturhus och kommunhus).
Vilka fastigheter det är samt ersättningsnivån för uppdraget regleras årligen
mellan Leksandsbostäder AB och Leksands kommun.
Till Leksandsbostäder AB:s avdelning som jobbar med skötsel och drift av
fastigheter överförs kommunens vaktmästargrupp. I samband med den
organisatoriska verksamhetsflytten av vissa verksamheter från Leksands
kommun till Leksandsbostäder AB är det lämpligt att låta Leksandsbostäder
AB sköta drift och underhåll (skalet) av resterande fastigheter där
verksamheter drivs. Reglering av detta kommer att ske i förvaltningsuppdraget från den 1 januari 2022.
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De fastigheter som tillkommer är:


Kommunförrådet och verkstad



Leksandshallen



Byggnad – Siljansvallens idrottsplats



Byggnad – Insjöns idrottsplats

Kvar att skötas och driftas av kommunen blir kulturfastigheterna (ca 95
byggnader) och Granberget skidanläggning.
Övertagande av fordon och utrustning
De fordon och den utrustning som idag ägs av Leksands kommun för de
verksamheter som ska överföras till Leksandsbostäder AB kommer att köpas
för bokfört värde av Leksandsbostäder AB. För utrustning som kommunen
leasar kommer avtalet att sägas upp eller övertas av Leksandsbostäder AB
beroende på vad som är lämpligast.
Fastighetsstrateg
I utredningen anges behovet av att tillsätta en fastighetsstrateg inom sektor
samhällsutveckling som är ansvarig för alla sektorers strategiska lokalfrågor
i ett tätt samarbete med verksamheterna och Leksandsbostäder AB. Tjänsten
som fastighetsstrateg är tillsatt från och med den 17 maj 2021.
Ekonomiska konsekvenser
Överföringen av verksamheterna från Leksands kommun till Leksandsbostäder AB kan genomföras inom befintlig budget. Vissa interna
omflyttningar kommer att ske i syfte att hålla ihop styrningen i uppdraget
Ytterligare medel behöver avsättas under 2022 för tjänsten som fastighetsstrateg.
Samverkan med fackliga organisationer
De medarbetare som är berörda av förändringen hos Leksands kommun och
Leksandsbostäder AB har blivit informerade vid flera tillfällen. Även
individuella samtal har förts med medarbetarna från Leksands kommun,
2021-02-05 och 2021-02-16, i syfte att Leksandsbostäder AB ska bilda sig
en uppfattning om verksamheten och ge medarbetarna möjlighet att framföra
sina åsikter och tankar.
Leksands kommun och Leksandsbostäder AB bedömer att det rör sig om en
verksamhetsövergång i enlighet med 6b § i lagen om anställningsskydd
(LAS). Förhandling (11 § medbestämmandelagen, MBL) har hållits mellan
Leksandsbostäder AB och dess fackliga representanter och motsvarande ska
föras för Leksands kommun. Övergången planeras till den 1 januari 2022.

Utdrag bestyrks

18

3(4)

Sida

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2021-04-19
Allmänna utskottet

Leksandsbostäder AB har även förhandlat med fackliga parter om att deras
kollektivavtal ska tillämpas för de medarbetare som ”följer med” i
övergången. Inrangeringsförhandlingar ska genomföras innan övergången.
Berörd personal kommer att få ytterligare information om övergången samt
information om på vilket sätt de påverkas. Ett formellt erbjudande ”om att
följa med” till den nya arbetsgivaren ska lämnas. I informationen kommer
det att framgå vad medarbetarna har att ta ställning till samt vad som sker om
han/hon tackar nej till erbjudandet (riks för uppsägning p.g.a. arbetsbrist).
Parterna var också överens om att efter beslutet i kommunstyrelsen den 8
mars 2021 skulle ett organisationsförslag framarbetas av ledningen, vilket är
gjort. En plan på hur vi arbetar framåt med bl.a. riskanalyser och möten för
att få en bra övergång ska också arbetas fram.
Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande från samhällsbyggnadschef Åke Sjöberg och VD
Leksandsbostäder AB Anders Eklund, daterat 2021-04-13
Slutrapport - utredning av framtidens styrning, ledning och organisation av
kommunens fastigheter
Allmänna utskottets förslag till kommunstyrelsen för beslut i
kommunfullmäktige
Organisatoriskt överföra följande verksamheter från Leksands kommuns
sektor samhällsutveckling, fritidsavdelningen till Leksandsbostäder AB från
och med den 1 januari 2022:
- Servicegruppen
- Skogsgruppen
- Verkstad/förråd
- Kommunens vaktmästargrupp.
Allmänna utskottets förslag för beslut i kommunstyrelsen
1. Uppdra till förvaltningen att fortsätta den arbetsrättsliga processen enligt
tidigare plan så att en övergång av personal som arbetar i de
verksamheter som övergår från Leksands kommun till Leksandsbostäder
AB kan ske från den 1 januari 2022.
2. Arkiverade handlingar från de verksamheter som överförs från Leksands
kommun till Leksandsbostäder AB från den 1 januari 2022 överförs inte
till den nya huvudmannen. De ingår i Leksands kommuns bestånd.
Beslutet skickas till
Kommunstyrelsen
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§ 51

Dnr 2020/1419

Information om större plan- och byggärenden 2021
Beskrivning av ärendet
Vid dagens sammanträde informerar samhällsbyggnadschef Åke Sjöberg
om:


Diskussion om gång- och cykelväg med Trafikverket.



Riksväg 70 – åtgärdsvalsstudie har genomförts.



Kulturkonsekvensbeskrivning inför detaljplan för Åkerö brofäste.



Trafikutredning vid Limsjöänget.



Beslut om samråd för detaljplanen för Lummerhöjden på utskottet för
samhällsbyggnad den 22 april.



En konsult är inkopplad när det gäller hållbarhetsarbetet.



Arbetet med bygget av ny sporthall i Leksand rullar på.

Allmänna utskottets beslut
1. Lägga informationen till handlingarna.
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§ 52

Dnr 2021/417

Gallringsbeslut för inkomna pappershandlingar byggavdelningen
Beskrivning av ärendet
Byggavdelningen får in stora mängder allmänna handlingar på papper varje
år. I och med att dessa handlingar skannas in och registreras digitalt i ärendeoch dokumenthanteringssystemet Evolution samt förvaras i pappersformat i
mappar bevaras dessa handlingar dubbelt. Att förvara handlingar i mappar är
tids- och kostnadsdrivande för förvaltningen. För att få till smidigare
processer inom förvaltningen och undvika en framtida utbyggnad av
kommunhusets arkiv föreslås det att inkomna pappershandlingar med ett
fåtal undantag få gallras efter inskanning. För att kunna gallra allmänna
handlingar krävs ett gallringsbeslut.
Kommunen har ett system för långsiktig bevarande av digital information (earkiv) och byggavdelningen har tagit fram rutiner för att säkerställa att
inskanningen av handlingar är av lämplig kvalitet och är fullständig. Därför
anser arkivarien att gallring av pappersoriginalen inte kommer att ha en
negativ inverkan på avdelningens arkivinformation.
Finansiering
Antagande av gallringsbeslutet innebär inga extra kostnader för kommunen.
Vid icke beslut kommer allmänna handlingar att förvaras både på papper och
digitalt vilket är onödig förvaring av handlingar innebär kostnader för
arkivering samt sätter press på kommunens arkivutrymmen.
Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande från arkivarie Andrew Tutt-Wixner, daterat 2021-03-31.
Allmänna utskottets förslag för beslut i kommunstyrelsen
1. Byggavdelningens inkomna pappershandlingar kan gallras omgående
efter inskanning med undantag av följande handlingstyper:



Externa avtal och kontrakt
Handlingar som p.g.a. sin form och/eller storlek inte kan bevaras i
skannat format.

Utdrag bestyrks

21

1(2)

Sida

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2021-04-19
Allmänna utskottet

Beslutet skickas till
Arkivarie Andrew Tutt-Wixner för vidarebefordran till berörda
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§ 53

Dnr 2021/307

Sammanställning av förvaltningens
digitaliseringsarbete mars 2021
Beskrivning av ärendet
Som ett led i uppföljningen av förvaltningens arbete kring digitalisering
kommer här en samlad redovisning av sektorernas digitaliseringsarbete.
Sektorns/avdelningens bedömning
I rapporten ”Sammanställning av förvaltningens digitaliseringsarbete mars
2021” redovisas genomförda, pågående och planerade insatser för
utbildningssektorn, sektorn för samhällsutveckling och sektorn för
verksamhetsstöd. I rapporten ”Strategiplan välfärdsteknik 2021 – sociala
sektorn” redovisas genomförda, pågående och planerade insatser för sociala
sektorn.
Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande, daterat 2021-03-23
Sammanställning av förvaltningens digitaliseringsarbete mars 2021, daterat
2021-03-22
Strategiplan välfärdsteknik 2021 – sociala sektorn
Allmänna utskottets beslut
1. Lägga informationen till handlingarna.
Beslutet skickas till
Sektorchef verksamhetsstöd Maria Bond
IT-chef Per Thulemark
Digitaliseringssamordnare Joacim Gifting
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§ 54

Information
Beskrivning av ärendet
Under denna punkt finns möjlighet för utskottets deltagare samt
kommundirektör att lämna information till utskottet.
Vid dagens sammanträde informerar kommundirektör Caroline Smitmanis
Smids om följande:


Kommunen följer Folkhälsomyndighetens rekommendationer när det
gäller evenemang, hemarbete o.s.v.



För Leksandshallen och kommunens bibliotek som nu är stängda, finns
det ett plan för upptrappning när smittskyddsläget tillåter.



På allmänna utskottet den 17 maj redogörs för ett förslag hur vi kan
utvärdera kommunens pandemiarbete.

Allmänna utskottets ordförande Ulrika Liljeberg (C) informerar om följande:


Ägarråd med Leksand Vatten AB.



Samråd med näringslivet, var fjärde vecka nu i stället för varannan
vecka.



Direktionsmöte med räddningsförbundet BRAND på torsdag den 22
april.



Dialog sker med övriga kommuner när det gäller aktieköp Dala Energi.

Allmänna utskottets beslut
1. Lägga informationen till handlingarna.
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