
KALLELSE 
Sida 
1(2) 

Datum 

2021-11-26 
Kommunstyrelsen 
Johanna Modigh 

Kommunstyrelsens ledamöter 
Ersättare för kännedom 

Kommunstyrelsen 

Kommunhuset Plenisalen måndag den 6 december 13:30 

På förmiddagen är det ett digitalt informationsmöte mellan kl. 09.00 och 
12.00 med temat bolagsinformation. Mötet är via Teams och inbjudan 
kommer separat via Outlook.

På informationsmötet deltar:  
Bengt Östling – VD för Dala Energi  
Anders Eklund – VD för Leksandsbostäder AB 
Anna Almlöf – VD för Dala Vatten och Avfall AB 
VD:arna föredrar aktuellt läge och framtidsplaner för bolaget. 

Notera att eftermiddagens möte är på plats i Plenisalen och startar 13.30. 
Efter mötet serveras julfika.  

Ärenden med förslag till beslut 

1 Val av justerare 

2 Kommundirektören informerar 
Förslag till beslut: 
Kommunstyrelsens beslut 

1. Lägga informationen till handlingarna

3 Utskottsordförandena informerar 
Förslag till beslut: 
Kommunstyrelsens beslut 

1. Lägga informationen till handlingarna
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4 LOV-ersättning 2022 
Förslag till beslut: 
Kommunstyrelsens beslut 

1. Ändra den ekonomiska ersättningen till utförare av LOV 
under 2022 till 445 kronor per godkänt utförd 
hemtjänsttimme. 

2. Ersättningen gäller från och med den 1 januari 2022 

2021/1359    

5 Coronaviruset och Leksands kommun 
Förslag till beslut: 
Kommunstyrelsens beslut 

1. Lägga informationen till handlingarna 

2020/324    

6 Information angående ärendet Enskilda vägar 
Förslag till beslut: 
Kommunstyrelsens beslut 

1. Lägga informationen till handlingarna 

    

7 Val av ledamöter och ersättare till utskott och övriga 
förtroendeuppdrag 
Förslag till beslut 
Kommunstyrelsens beslut  

1. Bevilja avsägelsen från PG Gregard (M). 
2. Välja xxxx till ny ledamot i Utbildningsutskottet  

2018/1555    

8 Anmälan av fattade delegeringsbeslut 2021 
Förslag till beslut: 
Kommunstyrelsens beslut 

1. Godkänna redovisning av de delegeringsbeslut som 
förtecknas i protokoll och listor per den 25 oktober 2021 

2021/23    

9 Kommunstyrelsens ordförande informerar 
Förslag till beslut: 
Kommunstyrelsens beslut 

1. Lägga informationen till handlingarna 

    

 

Ulrika Liljeberg (C) 

Ordförande  
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 
1(1) 

Sammanträdesdatum 
2021-11-16 

 
  

Socialutskottet   

 
 Utdrag bestyrks 
  

§ 54 Dnr 2021/1359 

LOV-ersättning 2022 

Beskrivning av ärendet 
Leksands kommun införde valfrihetsystemet enligt LOV (lag 2008:962) i 
december 2011.  
 
I Leksands kommun ingår inte utförande av nattpatrull, avlösarservice eller 
ledsagarservice i LOV. Det finns fortfarande kvar i den kommunala regin. 
Ersättningen som utgår till externa utförare för godkänt utförd 
hemtjänsttimme är 435 kronor och det finns ingen differentierad ersättning 
mellan omvårdnads- och serviceinsatser. Det finns inte inskrivet i avtalet att 
hänsyn ska tas varje år för index av löneförhöjningar.  

Sektorns/avdelningens bedömning 
Mot bakgrund av gällande lönenivåer och övriga personalkostnadsnivåer 
inom hemtjänsten i Leksands kommun finner sektorn det motiverat att höja 
ersättningen till utförare av LOV till 445 kronor per timme från och med 1 
januari 2022. Höjningen motsvarar 10 kronor per timme jämfört med 
nuläget. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteutlåtande, daterat 2021-10-07 

Utskottets förslag till beslut i kommunstyrelsen 
1. Ändra den ekonomiska ersättningen till utförare av LOV under 2022 

till 445 kronor per godkänt utförd hemtjänsttimme 
2. Ersättningen gäller från och med den 1 januari 2022. 

Beslutet skickas till 
Kommunstyrelsen 
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TJÄNSTEUTLÅTANDE 
Sida 
1(2) 

Datum 
2021-10-07 

Referens 
Dnr 2021/1359    

Sociala sektorn 
Ulrika Gärdsback, 80651 
ulrika.gardsback@leksand.se 

 
 

 
 

 
  

 

LOV-ersättning 2022 

Beskrivning av ärendet 
Leksands kommun införde valfrihetsystemet enligt LOV (lag 2008:962) i 
december 2011.  
 
I Leksands kommuns ingår inte utförande av nattpatrull, avlösarservice eller 
ledsagarservice i LOV. Det finns fortfarande kvar i den kommunala regin. 
Ersättningen som utgår till externa utförare för godkänt utförd 
hemtjänsttimme är 435 kronor och det finns ingen differentierad ersättning 
mellan omvårdnads- och serviceinsatser. Det finns inte inskrivet i avtalet att 
hänsyn ska tas varje år för index av löneförhöjningar.  

Sektorns/avdelningens bedömning 
Mot bakgrund av gällande lönenivåer och övriga personalkostnadsnivåer 
inom hemtjänsten i Leksands kommun finner sektorn det motiverat att höja 
ersättningen till utförare av LOV till 445 kronor per timme från och med 1 
januari 2022. Höjningen motsvarar 10 kronor per timme jämfört med 
nuläget. 

Finansiering 
Föreslagen höjning innebär 400 000 kronor per år vilket finansieras inom 
förvaltningens ram.  

Förslag till beslut 
1. Ändra den ekonomiska ersättningen till utförare av LOV under 2022 

till 445 kronor per godkänt utförd hemtjänsttimme 
2. Ersättningen gäller från och med den 1 januari 2022. 

Ange vilket beslutsunderlag som ska skickas med till politiken 
Tjänsteutlåtande, daterat 2021-10-07 

Slutligt beslut skickas till 
Socialchef, Ulrika Gärdsback 
Myndighetschef, Katja Vestling 
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Leksands kommun 

Datum 
2021-10-07 
 

Referens 
Dnr 2021/1359 

Sida 
2(2) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

5



From:                                 Johanna Modigh
Sent:                                  Mon, 1 Nov 2021 12:24:39 +0000
To:                                      Registrator
Subject:                             VB: Avsägelse uppdrag i Leksands kommun

 
 

Från: Per-Gunnar Gregard <pg.gregard@leksand.se> 
Skickat: den 1 november 2021 10:51
Till: Johanna Modigh <johanna.modigh@leksand.se>
Ämne: Fwd: Avsägelse uppdrag i Leksands kommun 
 
Konstigt. Bekräfta att du fått detta  // PG 
 
Hämta Outlook för Android 
 

Från: Per-Gunnar Gregard <pg.gregard@leksand.se>
Skickat: måndag 25 oktober 2021 12:50
Till: Johanna Modigh
Ämne: Avsägelse uppdrag i Leksands kommun 
 
Hej, 
 
Jag avsäger mig härmed alla uppdrag jag har i Leksands kommun per 2021-10-27. 
 
 

PG Gregard
070-535 89 97

Kommunfullmäktige
1:e vice ordf Utbildningsutskottet 

Styrelseledamot Leksandsbostäder AB

för Moderaterna 
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TJÄNSTEUTLÅTANDE 
Sida 
1(2) 

Datum 
2021-11-26 

Referens 
Dnr 2021/23    

Administrativ service 
Johanna Modigh, 024780080 
johanna.modigh@leksand.se 

 
 

 
 

 
  

 

Anmälan av fattade delegeringsbeslut 2021 

Beskrivning av ärendet 

Kommunallagen föreskriver att en nämnd får uppdra åt ett utskott, åt en 
ledamot eller ersättare eller åt en anställd hos kommunen att besluta på 
nämndens vägnar i ett visst ärende eller viss grupp av ärenden. 
Beslut som fattas med ovanstående stöd ska återrapporteras till nämnden. 
Härmed återrapporteras följande delegeringsbeslut: 
 
Sektorn för samhällsutveckling 

Byggchef, byggnadsinspektör, bygglovhandläggare, miljö och 
handläggare bostadsanpassning 

 Delegeringsbeslut bostadsanpassning oktober 2021. 

 Delegeringsbeslut miljö, oktober 2021. 

 Delegeringsbeslut bygglov, oktober 2021.  
Trafikärenden 

 Delegeringsbeslut trafik, oktober 2021 
Kultur 

 Delegeringsbeslut kulturavdelningen, oktober 2021 

Utskotten 
 Delegeringsbeslut av socialutskottet enligt sammanträdesprotokoll 

daterat 2021-11-16 

 Delegeringsbeslut av allmänna utskottet enligt 
sammanträdesprotokoll daterat 2021-10-11 

 Delegeringsbeslut av allmänna utskottet enligt 
sammanträdesprotokoll daterat 2021-11-09 

 Delegeringsbeslut av samhällsbyggnadsutskottet enligt 
sammanträdesprotokoll 2021-10-21 

 Delegeringsbeslut av utbildningsutskottet enligt 
sammanträdesprotokoll 2021-11-15 
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Leksands kommun 

Datum 
2021-11-26 
 

Referens 
Dnr 2021/23 

Sida 
2(2) 

Personalärenden 
 Personalärenden 2021-10-27 – 2021–11-26  

 
Kommunledning 
 
Verksamhetsstöd 

Sektorchef verksamhetsstöd och service samt biträdande kommundirektör Maria 
Bond. 

 Överklagande av Skatteverkets beslut 20TD143415 daterat 2020-10-28 - 
omprövningsbeslut arbetsgivaravgift. 

 

Ange vilket beslutsunderlag som ska skickas med till politiken 
1. Protokoll och listor 

 
Kommunstyrelsens beslut 
1. Godkänna redovisning av de delegeringsbeslut som förtecknas i 

protokoll och listor per den 26 november 2021. 
 

Slutligt beslut skickas till 
Administrativ service 
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