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Ärendelista 
 

 § 109 Information. fastighetsstrategiska frågor, bla Tibble, sporthall 
 § 110 Information om större plan- och byggärenden 2021 
 § 111 Coronaviruset och Leksands kommun 
 § 112 Återrapport - Omorganisation för bemanningsenheten 
 § 113 Återrapport av genomförande - Framtidens styrning, ledning och organisation av 

kommunens fastigheter, gata/park och bostadsbolag - fastighetsutredning 
 § 114 Remiss av SOU 2021:68 Skärpta straff för brott i kriminella nätverk 
 § 115 Lägesrapport sektor verksamhetsstöd 2021 
 § 116 Allmän information 
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§ 109  

Information; Fastighetsstrategiska frågor 

Beskrivning av ärendet 
Veronica Lindberg Lekare, Leksands kommuns fastighetsstrateg, ger en bild 
av hur pågående kommunala byggprojektet fortlöper samt hur det strategiska 
arbetet i förhållande till kommunens fastighetsbestånd är tänkt att utvecklas. 
Fokus idag:  
I dagsläget fokuseras arbetet på att lägga en grund och skapa ett 
helhetsgrepp. En rad olika inventeringar pågår som ska ge bilden av vad 
Leksands kommun har i form av egna fastigheter, hyresfastigheter, vilka 
typer av avtal kommunen ingått, tidigare beslut som fattats och se över de 
planer finns med mera. En styrgrupp har tillskapats för att leda detta arbete, i 
styrgruppen finns representanter från hela förvaltningen samt 
Leksandsbostäder representerade.   
Fokus imorgon:  
Den helhetsbilden som arbetas fram i dagsläget är tänkt att skapa en 
möjlighet till styrning, kontroll och prioritering av vad som behöver göras 
och när i tid dessa förändringar ska implementeras.   
Lokalförsörjningsplan:  
Arbetet är påbörjat men är stort och omfattande. En färdig 
lokalförsörjningsplan beräknas vara klar 2024 och sträcka sig över cirka 10 
år. För att planen ska spegla helheten krävs involvering av många olika 
aktörer, från chefer till exempelvis lärare och skyddsombud. 
Lokalförsörjningsplanen kommer antas politiskt och det är denna som 
kommer sätta riktningen i hur kommunen ska arbeta strategiskt med 
lokalförsörjning inom kommunen.  
Lokalförsörjningsplanen behöver och kommer vara nära kopplad till en 
långsiktig investeringsplan.  
Byggprojekt:  

 Tibble: Arbetet följer budget och tidsplan, just nu pågår 
slutbesiktningar. Flyttplanering pågår.  
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 Edshult: Matsal och kök kommer upprustas, detta ingår i 
investeringsbudget. En projektgrupp är tillskapad för detta arbete.  

Allmänna utskottets beslut 
1. Lägga informationen till handlingarna 
2. Uppdra till förvaltningen att presentera ett inriktningsbeslut för 

lokalförsörjningsplan under våren 2022. 

Beslutet skickas till 
Sektorchef samhällsutveckling Åke Sjöberg 
Fastighetsstrateg Veronica Lindberg Lekare 
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§ 110 Dnr 2020/1419 

Information om större plan- och byggärenden 2021 

Beskrivning av ärendet 
Vid dagens sammanträde informerar Åke Sjöberg, sektorchef 
samhällsutveckling, om följande: 
Ny översiktsplan:  
Arbetet med framtagande av ny översiktsplan har påbörjats. Organisationen 
med ett antal arbetsgrupper håller på att tillskapas likaså projektledning och 
styrgrupp. Leksands kommun har en gällande översiktsplan av hög kvalitet 
som det nya arbetet kommer ta utgångspunkt från. Dock har ett antal 
områden identifierats där Leksands kommun behöver göra kompletterande 
utredningar och fördjupningar. Några exempel är; digitalisering, 
skyfallskartering, identifiering av eventuellt nya LIS-områden och en ny 
miljökonsekvensbeskrivning. Den nya planen beräknas kunna antas 2024.  
Strategiska planer: 
Sektor samhällsutveckling håller i dagsläget även på att arbeta med ett antal 
viktiga strategiska planer som lokalförsörjningsplan, 
bostadsförsörjningsplan, nya miljömål, dagvattenplan med mera.  
Pågående detaljplaner:  
Leksands kommun arbetar förnärvarande med ett större antal stora 
detaljplaner. Planer som är av stor vikt för att kunna fortsätta växa och 
expandera som kommun. Pågående detaljplaner är; Åkerö brofäste, 
Lummerhöjden, Limsjöänget, Moskogsvägen, Rosen västra, 
containerterminal Insjön, Leksands strand, Hallen samt Djura skola. 
Gällande detaljplan Tunsta har detta arbete ännu ej påbörjats.  
Sporthallen: 
Byggnationen flyter på bra och beräknas var klar tidigare än planerat. Dock 
kommer kostnaden för byggnationen överskrida budgeten och troligtvis 
landa på runt 69 miljoner, att jämföra med en budget på 64 miljoner. Den 
enskilt största orsaken till detta är ökade materialkostnader. Förvaltningen 
har fått i uppdrag att ta fram en ny slutkostnadskalkyl, i samband med denna 
kommer även ny budget arbetas fram och beslutas om.  

5Protokoll allmänna utskottet 2021-11-09
(Signerat, SHA-256 B064F194166B77B40141756A3348DC5F0F2292F1A04AC9AE1769509139F60C8C)

Sida 5 av 15



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 
2(2) 

Sammanträdesdatum 
2021-11-09 

 
  

Allmänna utskottet   

 
Justeras Utdrag bestyrks 
  

Allmänna utskottets beslut 
1. Lägga informationen till handlingarna.  

Beslutet skickas till 
Sektorchef samhällsutveckling Åke Sjöberg 
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§ 111 Dnr 2020/324 

Coronaviruset och Leksands kommun 

Beskrivning av ärendet 
Socialchef Ulrika Gärdsback informerar om nuläget inom sociala sektorn 
och dess verksamheter i relation till covid-19 pandemin. 

 Samtliga boenden på särskilt boende har fått tredje dosen vaccin. 

 Alla över 80 år, personer med hemsjukvård eller hemtjänst har blivit 
kallade till vårdcentralen för att kunna ta tredje dosen vaccin.  

 Medarbetare inom vård och omsorg kommer erbjudas dos tre inom 
kort. Dessa kommer boka tid via 1177.  

 Från och med 1 november gäller nya rekommendationer. Bland annat 
säger dessa att om man är vaccinerad behöver man inte längre testa 
sig vid symtom. Detta gäller dock inte anställda inom vård och 
omsorg vilka även fortsättningsvis ska testa sig vid symtom.  

 De medarbetare inom sociala sektorn som deltar på en fysisk 
utbildning eller konferens med stora folksamlingar måste vara 
vaccinerade. 

 I de fall särskilda boende tar emot externa besök såsom exempelvis i 
samband med luciafirande måste samtliga besökare vara vaccinerade.  

 Leksands kommuns sociala sektor har beslutat att inte ta emot 
ovaccinerade studenter. 

 Frågan gällande omplacering av personal som inte är vaccinerad 
håller på att utredas. Sociala sektorn får hjälp av HR-avdelningen 
med detta arbete.  

 I samband med vaccination av covid-19 erbjuds man även att ta 
vaccin mot säsongsinfluensan.  

Allmänna utskottets beslut 
1. Lägga informationen till handlingarna.  

Beslutet skickas till 
Caroline Smitmanis Smids, kommundirektör  
Ulrika Gärdsback, socialchef 
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Maria Bond, biträdande kommundirektör 
Hanna Trädgårdh Oscarsson, HR- och säkerhetsskyddschef 
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§ 112 Dnr 2020/994 

Återrapport - Omorganisation för bemanningsenheten 

Beskrivning av ärendet 
Organisationen för kommunens bemanning av vikarier gjordes om från den 1 
januari 2021 och hanteringen flyttades från en central enhet ut till 
verksamheterna. Här är en återrapport hur arbetet med omorganisationen har 
gått hittills.  

Sektorns/avdelningens bedömning 
Det har rått en del oklarheter kring den nya organisationen i både sociala 
sektorn och utbildningssektorn. Rutiner är fortfarande under uppbyggnad 
och vissa arbetssätt behöver ses över och eventuellt förändras. Vissa delar av 
omorganisationen upplevs däremot fungera bättre än tidigare. 
Utvärderingen visar på att inom sociala sektorn är ett nytt arbetssätt och 
översyn av riktlinjer och rutiner på gång att implementeras i sektorn.  
Inom utbildningssektorn finns det fortfarande frågor som behöver hanteras 
och redas ut. Administratörerna upplever att vikarieanskaffningen har 
inneburit en stor arbetsbörda som påverkar deras arbetsmiljö. Det finns ett 
fortsatt behov av att se över arbetets organisering. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteutlåtande, daterat 2021-10-07 
Återrapport 2 - bemanning daterat 2021-10-11 

Allmänna utskottets beslut 
1. Lägga informationen till handlingarna.  

Beslutet skickas till 
Maria Bond, sektorchef Verksamhetsstöd 
Ulrika Gärdsback, Socialchef 
Carin Fredlin, Utbildningschef
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§ 113 Dnr 2019/42 

Återrapport av genomförande - Framtidens styrning, 
ledning och organisation av kommunens fastigheter, 
gata/park och bostadsbolag - fastighetsutredning 

Beskrivning av ärendet 
Arbetet fortlöper enligt plan. Det finns i dagsläget inga avvikelser att 
rapportera. Leksandsbostäder AB kommer delta på kommunstyrelsens möte 
den 6 december för att avrapportera hur genomförandet gått.  

Allmänna utskottets beslut 
1. Lägga informationen till handlingarna.  

Beslutet skickas till 
Sektorchef samhällsutveckling Åke Sjöberg
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§ 114 Dnr 2021/1072 

Remiss av SOU 2021:68 Skärpta straff för brott i 
kriminella nätverk 

Beskrivning av ärendet 
Justitiedepartementet skickade den 30 augusti 2021 ut ett lagförslag om 
skärpta straff för brott i kriminella nätverk på remiss. Leksands kommun är 
en av de som fått ta emot remissen. Remissvaret ska lämnas till 
Justitiedepartementet senast den 30 november 2021. 

Syftet är att säkerställa att det straffrättsliga regelverket är effektivt och att 
det återspeglar allvaret i brottslighet med koppling till kriminella nätverk. 
Bakgrunden är att skjutningar och sprängningar har ökat och en särskild typ 
av dödligt våld vid konflikter bland kriminella har blivit vanligare, vilken 
står för en stor del av antalet fall under de senare åren. Det rör sig om yngre 
män, främst i storstadsområden, som skjuter ihjäl varandra utomhus i den 
offentliga miljön inom ramen för olika konflikter. Vissa av dessa konflikter 
förefaller ha utvecklats till reaktiva serier av vedergällningar mellan olika 
grupper. 

I remissen presenteras förslag på bestämmelser som innefattar 
straffskärpningar, nykriminaliseringar och utvidgade eller nya 
straffskärpningsgrunder. Dessa förslag kan medföra ökade kostnader bl.a. för 
Statens institutionsstyrelse (SiS) och för landets kommuner, eftersom dessa 
aktörer ansvarar för verkställigheten av ungdomspåföljderna. Således 
ansvarar SiS för sluten ungdomsvård och kommunerna för de övriga 
påföljderna. Kriminalvården ansvarar i samverkan med socialtjänsten i den 
enskilda kommunen för påföljden ungdomsövervakning. Förslagen innebär 
att straffmätningsvärdet för ett enskilt brott kommer att öka, vilket i sin tur 
innebär att ungdomspåföljderna blir mer ingripande, t.ex. genom att antalet 
timmar ungdomstjänst för ett visst brott ökar eller att en längre tid sluten 
ungdomsvård döms ut i förhållande till i dag. Det är dock inte möjligt att 
med någon grad av säkerhet uttala sig om hur stora kostnadsökningar det kan 
vara fråga om i denna del. Vidare syftar flera av förslagen till att minska 
nyrekryteringen av unga till de kriminella nätverken, vilket således kan 
medföra att färre unga döms för brott. Detta skulle i sin tur kunna innebära 
en kostnadsminskning för de berörda aktörerna. 
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Förslagen bedöms inte få konsekvenser för den kommunala självstyrelsen, 
för sysselsättning och offentlig service i olika delar av landet, för små 
företags arbetsförutsättningar, konkurrensförmåga eller villkor i övrigt i 
förhållande till större företags, för jämställdheten mellan kvinnor och män 
eller för möjligheterna att nå de integrationspolitiska målen. 

Förslaget är att de nya bestämmelserna ska träda i kraft den 1 juli 2023. 

Beslutsunderlag 
Remiss SOU 2021:68 Skärpta straff för brott i kriminella nätverk, daterad 
augusti 2021 

Allmänna utskottets beslut 
1. Delegera till presidiet för allmänna utskottets att besvara och insända 

remissvar senast den 30 november 2021.  

Beslutet skickas till 
Justitiedepartementet  
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§ 115 Dnr 2021/32 

Lägesrapport sektor verksamhetsstöd och service, 
2021 

Beskrivning av ärendet 
En lägesrapport från sektor verksamhetsstöd och service har sammanställts 
av sektorchef Maria Bond. 
Rapporten tar bland annat upp att ny kommunsekreterare håller på att 
introduceras och delårsrapporten har färdigställts och insänts till kommunens 
revisorer. HR-avdelningen arbetar vidare på personalpolitiskt program. Stort 
fokus har även varit på framtagande av riktlinjer för distansarbete och den så 
kallade nya arbetsplatsen.  
Rekryteringar pågår inom flera avdelningar, exempelvis är rekryteringen av 
ny upphandlare klar.  

Beslutsunderlag 
Lägesrapport verksamhetsstöd 2021-10-27 

Allmänna utskottets beslut 
1. Lägga lägesrapport 2021-10-27 för sektor verksamhetsstöd och service 

till handlingarna. 

Beslutet skickas till 
Sektorchef verksamhetsstöd och service, Maria Bond  
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§ 116  

Allmän information 

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

 Ulrika har deltagit på möte tillsammans med Arbetsmiljöverket för 
att närmare titta på arbetsmiljö i Leksands kommun. Inspektioner på 
Siljansnäs skola, Sammilsdalskolan och Hagagatans gruppbostad 
kommer genomföras och därefter kommer ett avslutande möte hållas 
den 2 december.  

 Leksands kommun har ett antal strategiskt viktiga ärenden som har 
överklagats. Hanteringen av dessa är väldigt långdragen och 
Leksands kommun behöver hitta ett sätt att påvisa detta för 
kommunens överprövande instanser.  

Ingrid Rönnblad (S):  

 Lyfter frågan huruvida partierna har diskuterat deltagande på 
kommunfullmäktige och om man ska vara vaccinerad för att delta. 
Detta borde lyftas och diskuteras på respektive gruppträff.  

Beslut 
1. Lägga informationen till handlingarna. 
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Allmänna utskottet   


 
Plats och tid Kommunhuset, Torget 5, Leksand, 13.00-15.30 
Beslutande 
 


Ledamöter 
Ulrika Liljeberg (C), ordförande,  
Sebastian Larsson (M) 
Viktor Zakrisson (S) 
Kenneth Dahlström (C),  
Ingrid Rönnblad (S)  
 
 


 
 
 


 Tjänstgörande ersättare 
Aarno Magnusson (C) ersätter Tomas Bergsten (C) 
Per Florén (L) ersätter Mikael Kyller (KD) 
 
 
 
 
 
 
 


Övriga närvarande Ej tjänstgörande ersättare 
Inga Westerlund (V) 
 
 
 
 
 
 
 
 


 


 Tjänstemän 
Kommundirektör Caroline Smitmanis Smids,  
Sektorchef samhällsutveckling Åke Sjöberg, § 109-110  
Fastighetsstrateg Veronica Lindberg Lekare § 109 
Socialchef Ulrika Gärdback § 111-112 
Verksamhetsutvecklare utbildningssektorn Joel 
Johansson § 111-112 
Nämndsekreterare Anna-Carin Ingels 
Nämndsekreterare Jenny Sarén, (via länk) 
 
 
 


Övriga 
Mikael Kyller (KD), (via länk) 
 
 
 


Justeringens plats och tid 
 
Digital justering måndag den 22 november 2021 klockan 16.00 
  


Underskrifter 
 


 
Paragrafer 109-116  


   


 Ordförande 
  


 Ulrika Liljeberg (C)  


 Justerare 
  


 Viktor Zakrisson (S)   
 
 ANSLAG/BEVIS 


Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 


Organ Allmänna utskottet 


Sammanträdesdatum 2021-11-09 


Datum då anslaget sätts upp 2021-11-23 Datum då anslaget tas ned 2021-12-15 


Förvaringsplats för protokollet Administrativ service  
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Ärendelista 
 


 § 109 Information. fastighetsstrategiska frågor, bla Tibble, sporthall 
 § 110 Information om större plan- och byggärenden 2021 
 § 111 Coronaviruset och Leksands kommun 
 § 112 Återrapport - Omorganisation för bemanningsenheten 
 § 113 Återrapport av genomförande - Framtidens styrning, ledning och organisation av 


kommunens fastigheter, gata/park och bostadsbolag - fastighetsutredning 
 § 114 Remiss av SOU 2021:68 Skärpta straff för brott i kriminella nätverk 
 § 115 Lägesrapport sektor verksamhetsstöd 2021 
 § 116 Allmän information 
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§ 109  


Information; Fastighetsstrategiska frågor 


Beskrivning av ärendet 
Veronica Lindberg Lekare, Leksands kommuns fastighetsstrateg, ger en bild 
av hur pågående kommunala byggprojektet fortlöper samt hur det strategiska 
arbetet i förhållande till kommunens fastighetsbestånd är tänkt att utvecklas. 
Fokus idag:  
I dagsläget fokuseras arbetet på att lägga en grund och skapa ett 
helhetsgrepp. En rad olika inventeringar pågår som ska ge bilden av vad 
Leksands kommun har i form av egna fastigheter, hyresfastigheter, vilka 
typer av avtal kommunen ingått, tidigare beslut som fattats och se över de 
planer finns med mera. En styrgrupp har tillskapats för att leda detta arbete, i 
styrgruppen finns representanter från hela förvaltningen samt 
Leksandsbostäder representerade.   
Fokus imorgon:  
Den helhetsbilden som arbetas fram i dagsläget är tänkt att skapa en 
möjlighet till styrning, kontroll och prioritering av vad som behöver göras 
och när i tid dessa förändringar ska implementeras.   
Lokalförsörjningsplan:  
Arbetet är påbörjat men är stort och omfattande. En färdig 
lokalförsörjningsplan beräknas vara klar 2024 och sträcka sig över cirka 10 
år. För att planen ska spegla helheten krävs involvering av många olika 
aktörer, från chefer till exempelvis lärare och skyddsombud. 
Lokalförsörjningsplanen kommer antas politiskt och det är denna som 
kommer sätta riktningen i hur kommunen ska arbeta strategiskt med 
lokalförsörjning inom kommunen.  
Lokalförsörjningsplanen behöver och kommer vara nära kopplad till en 
långsiktig investeringsplan.  
Byggprojekt:  


 Tibble: Arbetet följer budget och tidsplan, just nu pågår 
slutbesiktningar. Flyttplanering pågår.  
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 Edshult: Matsal och kök kommer upprustas, detta ingår i 
investeringsbudget. En projektgrupp är tillskapad för detta arbete.  


Allmänna utskottets beslut 
1. Lägga informationen till handlingarna 
2. Uppdra till förvaltningen att presentera ett inriktningsbeslut för 


lokalförsörjningsplan under våren 2022. 


Beslutet skickas till 
Sektorchef samhällsutveckling Åke Sjöberg 
Fastighetsstrateg Veronica Lindberg Lekare 


4







SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 
1(2) 


Sammanträdesdatum 
2021-11-09 


 
  


Allmänna utskottet   


 
Justeras Utdrag bestyrks 
  


§ 110 Dnr 2020/1419 


Information om större plan- och byggärenden 2021 


Beskrivning av ärendet 
Vid dagens sammanträde informerar Åke Sjöberg, sektorchef 
samhällsutveckling, om följande: 
Ny översiktsplan:  
Arbetet med framtagande av ny översiktsplan har påbörjats. Organisationen 
med ett antal arbetsgrupper håller på att tillskapas likaså projektledning och 
styrgrupp. Leksands kommun har en gällande översiktsplan av hög kvalitet 
som det nya arbetet kommer ta utgångspunkt från. Dock har ett antal 
områden identifierats där Leksands kommun behöver göra kompletterande 
utredningar och fördjupningar. Några exempel är; digitalisering, 
skyfallskartering, identifiering av eventuellt nya LIS-områden och en ny 
miljökonsekvensbeskrivning. Den nya planen beräknas kunna antas 2024.  
Strategiska planer: 
Sektor samhällsutveckling håller i dagsläget även på att arbeta med ett antal 
viktiga strategiska planer som lokalförsörjningsplan, 
bostadsförsörjningsplan, nya miljömål, dagvattenplan med mera.  
Pågående detaljplaner:  
Leksands kommun arbetar förnärvarande med ett större antal stora 
detaljplaner. Planer som är av stor vikt för att kunna fortsätta växa och 
expandera som kommun. Pågående detaljplaner är; Åkerö brofäste, 
Lummerhöjden, Limsjöänget, Moskogsvägen, Rosen västra, 
containerterminal Insjön, Leksands strand, Hallen samt Djura skola. 
Gällande detaljplan Tunsta har detta arbete ännu ej påbörjats.  
Sporthallen: 
Byggnationen flyter på bra och beräknas var klar tidigare än planerat. Dock 
kommer kostnaden för byggnationen överskrida budgeten och troligtvis 
landa på runt 69 miljoner, att jämföra med en budget på 64 miljoner. Den 
enskilt största orsaken till detta är ökade materialkostnader. Förvaltningen 
har fått i uppdrag att ta fram en ny slutkostnadskalkyl, i samband med denna 
kommer även ny budget arbetas fram och beslutas om.  
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Allmänna utskottets beslut 
1. Lägga informationen till handlingarna.  


Beslutet skickas till 
Sektorchef samhällsutveckling Åke Sjöberg 
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§ 111 Dnr 2020/324 


Coronaviruset och Leksands kommun 


Beskrivning av ärendet 
Socialchef Ulrika Gärdsback informerar om nuläget inom sociala sektorn 
och dess verksamheter i relation till covid-19 pandemin. 


 Samtliga boenden på särskilt boende har fått tredje dosen vaccin. 


 Alla över 80 år, personer med hemsjukvård eller hemtjänst har blivit 
kallade till vårdcentralen för att kunna ta tredje dosen vaccin.  


 Medarbetare inom vård och omsorg kommer erbjudas dos tre inom 
kort. Dessa kommer boka tid via 1177.  


 Från och med 1 november gäller nya rekommendationer. Bland annat 
säger dessa att om man är vaccinerad behöver man inte längre testa 
sig vid symtom. Detta gäller dock inte anställda inom vård och 
omsorg vilka även fortsättningsvis ska testa sig vid symtom.  


 De medarbetare inom sociala sektorn som deltar på en fysisk 
utbildning eller konferens med stora folksamlingar måste vara 
vaccinerade. 


 I de fall särskilda boende tar emot externa besök såsom exempelvis i 
samband med luciafirande måste samtliga besökare vara vaccinerade.  


 Leksands kommuns sociala sektor har beslutat att inte ta emot 
ovaccinerade studenter. 


 Frågan gällande omplacering av personal som inte är vaccinerad 
håller på att utredas. Sociala sektorn får hjälp av HR-avdelningen 
med detta arbete.  


 I samband med vaccination av covid-19 erbjuds man även att ta 
vaccin mot säsongsinfluensan.  


Allmänna utskottets beslut 
1. Lägga informationen till handlingarna.  


Beslutet skickas till 
Caroline Smitmanis Smids, kommundirektör  
Ulrika Gärdsback, socialchef 
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Maria Bond, biträdande kommundirektör 
Hanna Trädgårdh Oscarsson, HR- och säkerhetsskyddschef 
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§ 112 Dnr 2020/994 


Återrapport - Omorganisation för bemanningsenheten 


Beskrivning av ärendet 
Organisationen för kommunens bemanning av vikarier gjordes om från den 1 
januari 2021 och hanteringen flyttades från en central enhet ut till 
verksamheterna. Här är en återrapport hur arbetet med omorganisationen har 
gått hittills.  


Sektorns/avdelningens bedömning 
Det har rått en del oklarheter kring den nya organisationen i både sociala 
sektorn och utbildningssektorn. Rutiner är fortfarande under uppbyggnad 
och vissa arbetssätt behöver ses över och eventuellt förändras. Vissa delar av 
omorganisationen upplevs däremot fungera bättre än tidigare. 
Utvärderingen visar på att inom sociala sektorn är ett nytt arbetssätt och 
översyn av riktlinjer och rutiner på gång att implementeras i sektorn.  
Inom utbildningssektorn finns det fortfarande frågor som behöver hanteras 
och redas ut. Administratörerna upplever att vikarieanskaffningen har 
inneburit en stor arbetsbörda som påverkar deras arbetsmiljö. Det finns ett 
fortsatt behov av att se över arbetets organisering. 


Beslutsunderlag 
Tjänsteutlåtande, daterat 2021-10-07 
Återrapport 2 - bemanning daterat 2021-10-11 


Allmänna utskottets beslut 
1. Lägga informationen till handlingarna.  


Beslutet skickas till 
Maria Bond, sektorchef Verksamhetsstöd 
Ulrika Gärdsback, Socialchef 
Carin Fredlin, Utbildningschef
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§ 113 Dnr 2019/42 


Återrapport av genomförande - Framtidens styrning, 
ledning och organisation av kommunens fastigheter, 
gata/park och bostadsbolag - fastighetsutredning 


Beskrivning av ärendet 
Arbetet fortlöper enligt plan. Det finns i dagsläget inga avvikelser att 
rapportera. Leksandsbostäder AB kommer delta på kommunstyrelsens möte 
den 6 december för att avrapportera hur genomförandet gått.  


Allmänna utskottets beslut 
1. Lägga informationen till handlingarna.  


Beslutet skickas till 
Sektorchef samhällsutveckling Åke Sjöberg
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§ 114 Dnr 2021/1072 


Remiss av SOU 2021:68 Skärpta straff för brott i 
kriminella nätverk 


Beskrivning av ärendet 
Justitiedepartementet skickade den 30 augusti 2021 ut ett lagförslag om 
skärpta straff för brott i kriminella nätverk på remiss. Leksands kommun är 
en av de som fått ta emot remissen. Remissvaret ska lämnas till 
Justitiedepartementet senast den 30 november 2021. 


Syftet är att säkerställa att det straffrättsliga regelverket är effektivt och att 
det återspeglar allvaret i brottslighet med koppling till kriminella nätverk. 
Bakgrunden är att skjutningar och sprängningar har ökat och en särskild typ 
av dödligt våld vid konflikter bland kriminella har blivit vanligare, vilken 
står för en stor del av antalet fall under de senare åren. Det rör sig om yngre 
män, främst i storstadsområden, som skjuter ihjäl varandra utomhus i den 
offentliga miljön inom ramen för olika konflikter. Vissa av dessa konflikter 
förefaller ha utvecklats till reaktiva serier av vedergällningar mellan olika 
grupper. 


I remissen presenteras förslag på bestämmelser som innefattar 
straffskärpningar, nykriminaliseringar och utvidgade eller nya 
straffskärpningsgrunder. Dessa förslag kan medföra ökade kostnader bl.a. för 
Statens institutionsstyrelse (SiS) och för landets kommuner, eftersom dessa 
aktörer ansvarar för verkställigheten av ungdomspåföljderna. Således 
ansvarar SiS för sluten ungdomsvård och kommunerna för de övriga 
påföljderna. Kriminalvården ansvarar i samverkan med socialtjänsten i den 
enskilda kommunen för påföljden ungdomsövervakning. Förslagen innebär 
att straffmätningsvärdet för ett enskilt brott kommer att öka, vilket i sin tur 
innebär att ungdomspåföljderna blir mer ingripande, t.ex. genom att antalet 
timmar ungdomstjänst för ett visst brott ökar eller att en längre tid sluten 
ungdomsvård döms ut i förhållande till i dag. Det är dock inte möjligt att 
med någon grad av säkerhet uttala sig om hur stora kostnadsökningar det kan 
vara fråga om i denna del. Vidare syftar flera av förslagen till att minska 
nyrekryteringen av unga till de kriminella nätverken, vilket således kan 
medföra att färre unga döms för brott. Detta skulle i sin tur kunna innebära 
en kostnadsminskning för de berörda aktörerna. 
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Förslagen bedöms inte få konsekvenser för den kommunala självstyrelsen, 
för sysselsättning och offentlig service i olika delar av landet, för små 
företags arbetsförutsättningar, konkurrensförmåga eller villkor i övrigt i 
förhållande till större företags, för jämställdheten mellan kvinnor och män 
eller för möjligheterna att nå de integrationspolitiska målen. 


Förslaget är att de nya bestämmelserna ska träda i kraft den 1 juli 2023. 


Beslutsunderlag 
Remiss SOU 2021:68 Skärpta straff för brott i kriminella nätverk, daterad 
augusti 2021 


Allmänna utskottets beslut 
1. Delegera till presidiet för allmänna utskottets att besvara och insända 


remissvar senast den 30 november 2021.  


Beslutet skickas till 
Justitiedepartementet  
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§ 115 Dnr 2021/32 


Lägesrapport sektor verksamhetsstöd och service, 
2021 


Beskrivning av ärendet 
En lägesrapport från sektor verksamhetsstöd och service har sammanställts 
av sektorchef Maria Bond. 
Rapporten tar bland annat upp att ny kommunsekreterare håller på att 
introduceras och delårsrapporten har färdigställts och insänts till kommunens 
revisorer. HR-avdelningen arbetar vidare på personalpolitiskt program. Stort 
fokus har även varit på framtagande av riktlinjer för distansarbete och den så 
kallade nya arbetsplatsen.  
Rekryteringar pågår inom flera avdelningar, exempelvis är rekryteringen av 
ny upphandlare klar.  


Beslutsunderlag 
Lägesrapport verksamhetsstöd 2021-10-27 


Allmänna utskottets beslut 
1. Lägga lägesrapport 2021-10-27 för sektor verksamhetsstöd och service 


till handlingarna. 


Beslutet skickas till 
Sektorchef verksamhetsstöd och service, Maria Bond  
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§ 116  


Allmän information 


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


 Ulrika har deltagit på möte tillsammans med Arbetsmiljöverket för 
att närmare titta på arbetsmiljö i Leksands kommun. Inspektioner på 
Siljansnäs skola, Sammilsdalskolan och Hagagatans gruppbostad 
kommer genomföras och därefter kommer ett avslutande möte hållas 
den 2 december.  


 Leksands kommun har ett antal strategiskt viktiga ärenden som har 
överklagats. Hanteringen av dessa är väldigt långdragen och 
Leksands kommun behöver hitta ett sätt att påvisa detta för 
kommunens överprövande instanser.  


Ingrid Rönnblad (S):  


 Lyfter frågan huruvida partierna har diskuterat deltagande på 
kommunfullmäktige och om man ska vara vaccinerad för att delta. 
Detta borde lyftas och diskuteras på respektive gruppträff.  


Beslut 
1. Lägga informationen till handlingarna. 
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