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Datum

2020-09-18
Kommunstyrelsen
Björn Arrias

Kommunstyrelsens ledamöter
Ersättare för kännedom

Kommunstyrelsen

Kommunhuset Plenisalen Tisdagen den 29 september 2020 kl. 13.00 

Information
På förmiddagen är det informationsmöte i kommunhusets plenisal med start 
kl. 09.00. Vi kommer bland annat få information från IT-avdelningen. Mer 
information lämnas närmare sammanträdet.  
Av smittskyddsskäl ser vi gärna att icke tjänstgörande deltar vid 
sammanträdet och informationsmötet på distans. Även ledamöter som så 
önskar kan delta på detta sätt. Separat länk kommer att skickas ut och samma 
länk kan användas för både informationsmötet och sammanträdet.

Ärenden med förslag till beslut

1 Val av justerare

2 Kommundirektören informerar

3 Utskottsordförandena informerar

4 Helårsprognos per den 31 augusti 2020
Förslag till beslut

Kommunstyrelsens beslut
1. Godkänna rapporteringen.
Underlag lämnas till sammanträdet.

2020/266

5 Markanvisning del av Noret 2:27
Förslag till beslut

Kommunstyrelsens beslut
1. Godkänna markanvisningsavtal mellan Leksands kommun 

och ICA Fastigheter AB.

2020/258
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6 Förlängning av samverkansbeslut avseende 
tillnyktringsverksamhet
Förslag till beslut

Kommunstyrelsens beslut
1. Förlänga ”Samverkansbeslut avseende 

tillnyktringsverksamhet” per den 24 maj 2017 (reviderad 
2017-09-22) innebärande att beslutet gäller t.o.m. 2021-11-30 
samt att en ny utvärdering ska vara genomförd innan 
2021-03-30. Om inte ett nytt samverkansbeslut träffas innan 
2021-06-30 upphör verksamheten 2021-11-30. 

2. Beslutet gäller under förutsättning att samtliga ingående parter 
fattar likalydande beslut. 

2020/845

7 Dataskyddsombud för överförmyndaren
Förslag till beslut

Kommunstyrelsens förslag till beslut i kommunfullmäktige
1. Utse Andrew Tutt-Wixner till dataskyddsombud för 

överförmyndaren i Leksands kommun. 

2020/1026

8 Rapportering av ej verkställda beslut enligt 4 kapitlet 1 
§ socialtjänstlagen - biståndshandläggningen kvartal 
2/2020
Förslag till beslut

Kommunstyrelsens förslag till beslut i kommunfullmäktige
1. Godkänna rapporteringen.

2020/857

9 Rapportering av ej verkställda beslut enligt 4 kapitlet 1 
§ socialtjänstlagen - individ- och familjeomsorgen 
kvartal 2/2020
Förslag till beslut

Kommunstyrelsens förslag till beslut i kommunfullmäktige
1. Godkänna rapporteringen.

2020/856

10 Anmälan av fattade delegationsbeslut
Förslag till beslut

Kommunstyrelsens beslut
1. Godkänna redovisning av de delegationsbeslut som förtecknas 

i protokoll och listor per den 17 september 2020.

2020/19
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11 Kommunstyrelsens ordförande informerar

Ulrika Liljeberg (C)

Ordförande
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Sammanträdesdatum
2020-09-07

Allmänna utskottet

Justeras Utdrag bestyrks

§ 54 Dnr 2020/258

Markanvisning del av Noret 2:27

Beskrivning av ärendet
ICA Fastigheter AB, org.nr 556033–8518, har tillsammans med ägaren till 
Leksandsmålet AB, 556778–3146 (ICA Mårtas i Leksand) till Leksands 
kommun framställt en begäran om att få etablera en dagligvarubutik på del 
av fastigheten Leksand Noret 2:27, kallat Limsjöänget.
Etableringen är endast möjlig genom att detaljplanen för området görs om. 
Kommunfullmäktige beslutade 2014-06-09 (dnr 2014/050 §52) att ge 
näringslivsavdelningen i uppdrag att söka planbesked för ändring av 
detaljplan så att dagligvaruhandel kan tillåtas på området.
Planbesked beviljades 2014-09-09 §107 av samhällsbyggnadsutskottet (dnr 
2014/760). Arbetet med detaljplanen fortgår och är just nu under prövning av 
Mark och miljödomstolen efter överklagande av beslut fattat av 
Länsstyrelsen gällande markanvändningen.
Under början av 2020 har ett slutligt markanvisningsavtal upprättats mellan 
parterna med tillhörande illustration av bebyggelse. Markanvisningsavtalet 
innebär att ICA Fastigheter AB, fram till och med 2022-02-28, har rätt att 
ensam förhandla med kommunen om marköverlåtelseavtal, samt att ensamt 
för egen del, eller för ett till bolaget helägt dotterbolag, teckna 
marköverlåtelseavtal för området enligt de villkor som anges i 
markanvisningsavtalet. 
Den preliminära köpeskillingen för området är ca 3 210 000 kronor och 
baseras på det överenskomna priset om 300 kr/m². Den slutgiltiga 
köpeskillingen kommer beräknas på områdets storlek efter att 
fastighetsbildning genomförts. En redogörelse för fastställande av priset 
framgår av bilagan ”PM prissättning Limsjöänget” daterad 2019-08-21. 
Avtalet är giltigt under förutsättning att kommunstyrelsen i Leksands 
kommun senast 2020-12-31 beslutar om att godkänna detta 
markanvisningsavtal och att detta beslut vinner laga kraft.

Sektorns/avdelningens bedömning
Sektorn har bedömt etablering som genomförbar med en lämplig 
exploateringsgrad och med en resursstark exploatör. 
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Sammanträdesdatum
2020-09-07

Allmänna utskottet

Justeras Utdrag bestyrks

Markanvisningen sker i linje med av kommunfullmäktige tidigare beslut om 
exploatering av området och överensstämmer med godkänt planprogram. 
Markanvisningen är att betrakta som en direktanvisning enligt antagna 
riktlinjer för markanvisningar i Leksands kommun. Markanvisningen ska 
beslutas och tilldelas av kommunstyrelsen. 

Beslutsunderlag
Markanvisningsavtal med bilagor
PM Prissättning Limsjöänget

Allmänna utskottets förslag för beslut i kommunstyrelsen
Godkänna markanvisningsavtal mellan Leksands kommun och ICA 
Fastigheter AB.

Deltar inte i beslutet
I ovanstående beslut deltar inte Viktor Zakrisson (S) och Ingrid Rönnblad 
(S).

Beslutet skickas till
Kommunstyrelsen
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  Sign:________ 

 

MARKANVISNINGSAVTAL 

 
Mellan Leksands kommun, org.nr 212000–2163, nedan kallad Kommunen, och ICA 
Fastigheter AB, org.nr 556033–8518, nedan kallad Bolaget, har under de 
förutsättningar som anges nedan träffat följande. 
 

1. Till avtalet hörande handlingar  
Bilaga 1.  Karta över Området, daterad 2020-02-11.  
Bilaga 2. Bebyggelseförslag enligt markanvisning. 
  

2. Markanvisning 
Till Bolaget anvisas markområdet, nedan kallad Området, inom del av fastigheten 
Leksand Noret 2:27, illustrerat med blått på bifogad karta, se bilaga 1.  
Områdets yta är ca 10 700 kvm. Områdets exakta gränser och yta kommer att 
fastställas i arbetet med ny detaljplan. Genomförandet av ny detaljplan kommer att 
kräva fastighetsbildning. 

Denna markanvisning innebär att Bolaget, fram till och med 2022-02-28, har rätt att 
ensam förhandla med Kommunen om marköverlåtelseavtal, samt att ensamt för egen 
del, eller för ett till Bolaget helägt dotterbolag, teckna marköverlåtelseavtal för 
området enligt de villkor som anges i detta markanvisningsavtal.  

Denna markanvisning medger även Bolaget rätt att inom Området, efter samråd med 
Kommunen, ta området i anspråk för geotekniska, miljötekniska och liknande 
undersökningar. Ovanstående fråntar inte Bolaget skyldighet att inhämta erforderliga 
tillstånd från berörda myndigheter som kan krävas för att genomföra utredningar.  

Bolaget står för all egen ekonomisk risk avseende planering och projektering inom 
ramen för markanvisning och detta avtal.  

 

3. Grundläggande och projektspecifika villkor 

- Kvartersmarken ska bebyggas med dagligvaruhandel 

- All parkering för områdets behov anordnas inom kvartersmark.  

- Området ska utformas med god hållbarhet, såväl social samt miljömässig. I 
området bör infrastruktur för exempelvis laddning av elfordon möjliggöras. 

- Området ska utformas med god tillgänglighet. Personer med olika 
funktionshinder ska lätt kunna orientera sig samt enkelt, självständigt och 
utan fara ta sig fram till och inom områdena. Markbeläggning, belysning, 
väghållning och skyltning ska underlätta framkomligheten.  

 

4. Markförvärv 
Inför antagandet av detaljplan för området avser Kommunen ingå ett 
marköverlåtelseavtal med Bolaget, eller med ett till Bolaget helägt dotterbolag, med 
bland annat villkor för marköverlåtelse, genomförande, tillträde och exploatering.  
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  Sign:________ 
 

 
Den preliminära köpeskillingen för området är ca 3 210 000 kronor och baseras på 
den överenskomna köpeskillingen om 300 kr/kvm. Den slutgiltiga köpeskillingen 
kommer beräknas på Områdets storlek efter fastighetsbildning genomförts. 
 

5. Giltighet 
Detta markanvisningsavtal är för sin giltighet beroende av att: 

1. Kommunstyrelsen i Leksands kommun senast 2020-12-31 beslutar om att 
godkänna detta markanvisningsavtal och att detta beslut vinner laga kraft. 

2. Marköverlåtelseavtal undertecknas av parterna senast 2022-02-28. 

Om detta avtal inte följs eller Bolaget i övrigt inte uppfyller sina förpliktelser enligt 
detta avtal har kommunen rätt att återta markanvisningen. 
 
Innan Kommunen får återta markanvisningen ska Kommunen skriftligen anmoda 
Bolaget att vidta rättelse. Om rättelse inte sker inom (10) bankdagar därefter äger 
Kommunen rätt att omedelbart återta markanvisningen, 
 
Om Bolaget och Kommunen inte kommer överens om formerna och villkoren för 
överlåtelsen av marken äger Kommunen rätt att återta markanvisningen utan någon 
rätt till ersättning för Bolaget av vad slag det må vara. 
 
Detsamma gäller om Bolaget väljer att avstå från att utnyttja markanvisningen eller 
uppenbart inte avser eller förmår att genomföra projektet i den takt eller på det sätt 
som avses. 

Meddelande om återtagen/återlämnad markanvisning ska ske skriftligt och anses 
efter avsändandet ha kommit den andra parten tillhanda.  

Om Kommunen återtar markanvisningen har kommunen rätt att genast anvisa 
området till annan intressent.   

Om särskilda skäl föreligger kan Parterna skriftligen överenskomma om en 

förlängning av detta markanvisningsavtals giltighet, bolaget ska senast en (1) månad 

innan markanvisningens upphörande skriftligt meddela Kommunen om förlängning 

önskas. 

 

6. Överlåtelse  

Detta avtal får inte överlåtas av Bolaget till annan utan Kommunens skriftliga 

godkännande. För att Kommunen ska medge en överlåtelse krävs att den överlåtande 

parten tydligt redovisar för Kommunen att den som överlåtelsen sker till både har 

goda ekonomiska möjligheter och en dokumenterad erfarenhet av att genomföra 

projekt av denna omfattning. 

______________________ 

Signatursida följer. 
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Detta avtal har upprättats i två likalydande exemplar av vilka parterna tagit var sitt. 

 

Leksand           2020- 

 
 

……………………………………….. 

För Leksands kommun  

Ulrika Liljeberg 

 

 

 

 

Ort                      2020- 

 
 

………………………………………….. 

För ICA Fastigheter AB 

 

 

 

Ort                      2020- 

 

…………………………………………… 

För ICA Fastigheter AB 

 

 

  

 

Leksands kommun behandla dina personuppgifter enligt dataskyddsförordningen artikel 6.1b. Behandlingen är 

nödvändig för att kunna fullgöra avtalet. Vid teknisk behandling kan dina personuppgifter delas med ett 

personuppgiftsbiträde. Dina uppgifter kan delas med andra organisationer samt berörd verksamhet, dock endast i 

syfte att fullgöra avtalet. Dina personuppgifter kommer att bevaras. Leksands kommunstyrelse är 

personuppgiftsansvarig för behandlingen.  

Du har rätt enligt dataskyddslagen att få upplysningar om hur dina uppgifter har behandlats. Du får begära ett 

utdrag av dina personuppgiftsbehandlingar. Du får begära att behandlingen upphör när som helst genom att 

kontakta Leksands kommuns personuppgiftsombud via brev eller mejl (kommun@leksand.se). Du kan få dina 

uppgifter raderade eller rättade. Du har rätt att få flytta dina personuppgifter. Du har rätt att inge klagomål till 

datainspektionen. Dessa rättigheter kan begränsas av dataskyddsförordningen 
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Bilaga 1 
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Bilaga 2 
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Datum
2020-09-10

Referens
Dnr 2020/258 2020.7239

Näringslivsavdelningen
Björn Arrias, 80080
bjorn.arrias@leksand.se

Markanvisning del av Noret 2:27

Beskrivning av ärendet
ICA Fastigheter AB, org.nr 556033–8518, har tillsammans med ägaren till 
Leksandsmålet AB, 556778–3146 (ICA Mårtas i Leksand) till Leksands 
kommun framställt en begäran om att få etablera en dagligvarubutik på del 
av fastigheten Leksand Noret 2:27, kallat Limsjöänget.
Etableringen är endast möjlig genom att detaljplanen för området görs om. 
Kommunfullmäktige beslutade 2014-06-09 (dnr 2014/050 §52) att ge 
näringslivsavdelningen i uppdrag att söka planbesked för ändring av 
detaljplan så att dagligvaruhandel kan tillåtas på området.
Planbesked beviljades 2014-09-09 §107 av samhällsbyggnadsutskottet (dnr 
2014/760). Arbetet med detaljplanen fortgår och är just nu under prövning av 
Mark och miljödomstolen efter överklagande av beslut fattat av 
Länsstyrelsen gällande markanvändningen.
Under början av 2020 har ett slutligt markanvisningsavtal upprättats mellan 
parterna med tillhörande illustration av bebyggelse. Markanvisningsavtalet 
innebär att ICA Fastigheter AB, fram till och med 2022-02-28, har rätt att 
ensam förhandla med kommunen om marköverlåtelseavtal, samt att ensamt 
för egen del, eller för ett till bolaget helägt dotterbolag, teckna 
marköverlåtelseavtal för området enligt de villkor som anges i 
markanvisningsavtalet. 
Den preliminära köpeskillingen för området är ca 3 210 000 kronor och 
baseras på det överenskomna priset om 300 kr/m². Den slutgiltiga 
köpeskillingen kommer beräknas på områdets storlek efter att 
fastighetsbildning genomförts. En redogörelse för fastställande av priset 
framgår av bilagan ”PM prissättning Limsjöänget” daterad 2019-08-21. 
Avtalet är giltigt under förutsättning att kommunstyrelsen i Leksands 
kommun senast 2020-12-31 beslutar om att godkänna detta 
markanvisningsavtal och att detta beslut vinner laga kraft.

Sektorns/avdelningens bedömning
Sektorn har bedömt etablering som genomförbar med en lämplig 
exploateringsgrad och med en resursstark exploatör. 
Markanvisningen sker i linje med av kommunfullmäktige tidigare beslut om 
exploatering av området och överensstämmer med godkänt planprogram. 
Markanvisningen är att betrakta som en direktanvisning enligt antagna 
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Leksands kommun

Datum
2020-09-10 Referens

Dnr 2020/258
Sida
2(2)

riktlinjer för markanvisningar i Leksands kommun. Markanvisningen ska 
beslutas och tilldelas av kommunstyrelsen. 

Förslag till beslut
Godkänna markanvisningsavtal mellan Leksands kommun och ICA 
Fastigheter AB.

Ange vilket beslutsunderlag som ska skickas med till politiken
Markanvisningsavtal med bilagor
PM Prissättning Limsjöänget

Slutligt beslut expedieras (skickas) till
Sektorchef samhällsutveckling
Näringslivschef
Mark & exploateringsingenjör
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        2019-08-21 

 
 

PM prissättning Limsjöänget 

Leksands kommun har under de senaste åren jobbat med en ny detaljplan för Limsjöänget i syfte att 

tillskapa mark för dagligvaruhandel. Arbetet med detaljplanen har medfört stora 

utredningskostnader för kommunen vilket föranleder ett avsteg från de riktlinjer som tidigare 

tillämpats i markförsäljningar.  

I ”Riktlinjer och rutiner för prissättning och försäljning av mark ägd av Leksands kommun” 

(Antagen av KF 2014-04-28 § 32) anges rekommendationer för prissättning av tomtmark för 

verksamheter enligt följande: 

”Tomtmark för verksamheter avser mark inom detaljplan. Priset delas in i tre grupper beroende på 

geografiskt läge och graden av exponeringsmöjligheter mot potentiella kunder: 

1. Centrala Leksand och Insjön med högt exponeringsvärde 75 - 100 kr/kvm 

2. Leksands och Insjöns tätort 50 kr/kvm 

3. Kommunen i övrigt 25 kr/kvm.  

Priset är ett riktpris och gäller för ”normal” verksamhetsmark exklusive anslutningsavgifter och 

eventuella förrättningskostnader. För verksamheter med speciella förutsättningar, till exempel behov 

av stora ytor eller mark med gott exponeringsläge, ska priset kunna sättas högre eller lägre. Vid 

prissättning av tomter för verksamheter ska kostnadsmetoden eftersträvas så långt som möjligt även 

om de positiva samhällsekonomiska effekterna av exploateringen har betydelse. Därför är prisnivån 

en rekommendation.” 

Denna mark bedöms till kategori 1 utifrån det höga exponeringsläget. Marken har kommunens bästa 

skyltläge från rv70 och har god tillgänglighet från centrala Leksand.  Prissättning av området bör ske 

utifrån exploateringskalkyl baserad på kommunens kostnader men justeras för att motsvara ett 

marknadsvärde.  

En tidigt upprättat exploateringskalkyl för området visar att kommunens plan- och 

utredningskostnader uppgår till 1,6 Mkr motsvarande 115 kr/m² tomtyta. Utöver dessa kostnader 

kommer kommunen få kostnader för flytt av återvinningscentral, stängsel mot järnväg, 

uppställningsplats, dagvattenlösning samt ev. gång- och cykelväg inom området.  

En ortsprisanalys av Leksands tätort visar endast på ett relevant köp. Bolist köpte under 2017 

Övermo 6:20 för motsvarande 265 kr/m² tomtarea, vilket avser mark för byggnation av bygghandel.  

I regionen i övrigt finns några jämförbara exempel: 

- Sedan 5 år tillbaka pågår även utbyggnad av Mora Norets handelsområde där  prisnivå har 

varierat mellan 50 och 1500 kr/m² tomtyta. Den senaste försäljningen genomfördes 2016 då 

LIDL köpte ett område för motsvarande 150 kr/m² för att omlokalisera sin befintliga 

verksamhet från Mora centrum.   

- 2006 etablerade sig ICA Maxi i Falun och betalade då motsvarande 2 275 kr/m² tomtyta. 

Tomtytan upptas till 90 % av själva byggnaden samt inlastningsyta för varutransporter. 

Parkeringsplatser för kunder samnyttjas i en gemensamhetsanläggning med ytterligare 4 

aktörer inom området.  Omräknat för hela handelsområdet motsvarar det 855 kr/m². 

Mittemot ICAs etablering pågår försäljning och byggnation för bilförsäljning/reparation, 

kontor och industri i handelsplats Kolonnen, köpeskillingarna ligger där på 360-450 kr/m² 
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tomtyta. Även i området vid Tallen i Falun har försäljningar genomfört under året, den tomt 

som enligt gällande detaljplan är tillgänglig för handel såldes utan kommunens inblandning 

för 200 kr/m². På den pågår byggnation för en nyetablering av Dollarstore.  

- De allra flesta försäljningar av mark för kommersiellt ändamål som sker, genomförs med 

kommunen som säljare. Det är troligt att det förekommer viss subventionering av markpriset 

för att locka etableringar till orten.  

Med hänsyn till kommunens exploateringskalkyl och det försäljningar som ändå genomförts i Dalarna 

bedöms markpriset för dagligvaruhandel på Limsjöänget vara 300 kr/m² exkl. anslutningsavgifter.  

2019-08-21 

Per Strid, näringslivschef 

Sammanställt i samråd med konsult Jennie Åkerström, Norrbryggan AB  
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Sammanträdesdatum
2020-08-25

Utskottet för vård och omsorg

Justeras Utdrag bestyrks

§ 15 Dnr 2020/845

Förlängning av samverkansbeslut avseende 
tillnyktringsverksamhet

Beskrivning av ärendet
Samtliga kommuner och dåvarande Region Dalarna har godkänt 
tillskapandet av en tillnyktringsverksamhet (s.k. TN-platser) enligt 
”Samverkansbeslut avseende tillnyktringsplatser” per den 24 maj 2017 
(reviderad 170922). Direktionen i Region Dalarna rekommenderade då 
kommuner och landsting att godkänna ett förslag om att starta 
tillnyktringsplatser i Dalarna (Direktionen 2017-09-13 § 210 RD 2015/181).   
En ändring av samverkansbeslutet per den 5 december 2018 medförde att 
avtalstiden förlängdes t.o.m. 2020-11-30 varvid en utvärdering av avtalet 
(samverkansbeslutet) skulle ske under första kvartalet 2020. Om inte ett nytt 
avtal träffades innan 2020-06-30 skulle verksamheten upphöra vid 
avtalstidens utgång. 
Tillnyktringsplatser har skapats i Avesta (1), Mora (1) och Falun (4). Syftet 
är att kunna ge personer som omhändertagits enligt Lagen (1976:511) om 
omhändertagande av berusade personer (LOB) en medicinskt säker 
tillnyktring under övervakning av sjukvårdspersonal. Verksamheten startade 
under september 2019.  
Under första kvartalet 2020 har en arbetsgrupp, bestående av representanter 
från kommun och region, haft i uppdrag att genomföra en utvärdering av 
tillnyktringsverksamheten. Då verksamheten startade först i september 2019 
har tillräckligt underlag saknats för att genomföra en fullständig utvärdering. 
Arbetsgruppen har mot denna bakgrund föreslagit att nuvarande avtal 
(samverkansbeslutet) förlängs t.o.m. 2021-11-30 samt att en ny utvärdering 
av avtalet ska vara genomförd innan 2021-03-30. Om inte ett nytt avtal 
träffas innan 2021-06-30, upphör verksamheten 2021-11-30. 
Ärendet behandlades på Länsnätverket för förvaltningschefer 
(Chefsnätverket) på möte 2020-03-06. Beslut fattades om att hänföra 
utvärderingen och ställningstagande om en förlängning av avtalet till 
Välfärdsrådets möte den 11 mars. Ärendet återtogs emellertid för fortsatt 
behandling på Chefsnätverkets möte den 3 april. Detta för att ge mer 
utrymme för huvudmännen att ta del av utvärderingen och arbetsgruppens 
förslag, samt få möjlighet att förankra ärendet internt. Mot bakgrund av den 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
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Sammanträdesdatum
2020-08-25

Utskottet för vård och omsorg

Justeras Utdrag bestyrks

uppkomna situationen med Covid-19 utgick ärendet på Chefsnätverkets möte 
den 3 april.  
 
Välfärdsrådet fick en redovisning av ärendet på möte den 11 mars. 
Välfärdsrådet beslutade att godkänna redovisningen och framhöll att 
förutsättningar måste skapas för att kunna genomföra en ordentlig 
utvärdering av avtalet och verksamheten, varvid det krävs längre tid än de 
knappa sex månader som förflutit sedan verksamheten startade. 
Välfärdsrådet betonade att utvärderingen även ska se över en framtida 
finansieringsmodell. Under en förlängning av samverkansbeslutet skulle 
rådande finansieringsmodell alltjämt gälla. Att formella politiska beslut om 
en förlängning av samverkansbeslutet kommer skulle kunna fattas först efter 
att nuvarande frist har löpt ut, dvs. den 30 juni 2020, var en omständighet 
som inte fanns tid att hantera men som Välfärdsrådet hade en samsyn i och 
gemensam förståelse för. 
På möte den 8 maj 2020 beslutade Länsnätverket för förvaltningschefer att 
godkänna utvärderingen i sin nuvarande utformning och tillstyrkte 
arbetsgruppens förslag om en förlängning av samverkansbeslutet för att 
möjliggöra en ny utvärdering under första kvartalet 2021. Det framhölls att 
en kommande utvärdering ska innehålla en noggrann redogörelse av 
verksamhetens resultat, förslag till finansieringsmodell samt identifierade 
förbättringar och/eller utveckling av verksamheten. Chefsnätverket beslutade 
vidare att skicka ärendet till Välfärdsrådet för ställningstagande och beslut 
om rekommendation. 
Under 2019 – (juni) 2020 har en kostnadsfördelning tillämpats enligt en 
50/50-princip mellan regionen och kommunerna, fördelat enligt 
befolkningsunderlag för sistnämnda part. Beloppet har utgått ifrån 2019 års 
beräknade kostnader om 7 228 299 kr med en uppräkning enligt LPI. 
Förslaget om en förlängning samverkansbeslutet medför en kostnad om 2 
665 900 kr/år. Den högre kostnaden 2019 är hänförligt till bl.a. 
ombyggnadskostnader. En 50/50-fördelning medför 1 332 950 kr/huvudman.  
Fördelning enligt befolkningsunderlag per kommun framgår av 
nedanstående tabell.  
Befolkning per kommun 
December 2019 Leksand: 15 807 invånare och ersättningen för Leksand 
73 168 kr.
Välfärdsrådet beslutade 2020-06-23 att rekommendera kommunerna och 
regionen att förlänga ”Samverkansbeslut avseende tillnyktringsverksamhet” 
per den 24 maj 2017 (reviderad 170922) innebärande att beslutet gäller 
t.o.m. 2021-11-30 samt att en ny utvärdering ska vara genomförd innan 
2021-03-30. Om inte ett nytt samverkansbeslut träffas innan 2021-06-30 
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3(3)

Sammanträdesdatum
2020-08-25

Utskottet för vård och omsorg

Justeras Utdrag bestyrks

upphör verksamheten 2021-11-30 samt att beslutet gäller under förutsättning 
att samtliga ingående parter fattar likalydande beslut.

Sektorns/avdelningens bedömning
Samtliga kommuner och tidigare Region Dalarna har godkänt tillskapandet 
av en tillnyktringsverksamhet genom ”Samverkansbeslut avseende 
tillnyktringsverksamhet” per den 24 maj 2017 (reviderad 170922). 
Direktionen i Region Dalarna rekommenderade då kommuner och landsting 
att godkänna ett förslag om att starta tillnyktringsplatser i Dalarna 
(Direktionen 2017-09-13 § 210 RD 2015/181).  
En ändring av samverkansbeslutet per den 5 december 2018 medförde att 
avtalstiden förlängdes t.o.m. 2020-11-30 varvid en utvärdering av avtalet 
(samverkansbeslutet) skulle ske under första kvartalet 2020. Om inte ett nytt 
avtal träffades innan 2020-06-30 skulle verksamheten upphöra vid 
avtalstidens utgång. Verksamheten startade i september 2019.  För att 
möjliggöra en fullständig utvärdering av verksamheten föreslås att 
samverkansbeslutet förlängs t.o.m. 2021-11-30 samt att en ny utvärdering av 
avtalet ska vara genomförd senast 2021-03-30. Om inte ett nytt avtal träffas 
innan 2021-06-30, upphör verksamheten 2021-11-30.  Förslaget om en 
förlängning av samverkansbeslutet medför en kostnad om 2 665 900 kr/år. 
En 50/50-fördelning medför 1 332 950 kr/huvudman. Fördelning mellan 
kommunerna sker enligt befolkningsunderlag.

Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande, daterat 2020-07-22
Samverkansbeslut 2017-05-24 (reviderat 2017-09-22) 
Underlag för rekommendation 
Arbetsgruppens utvärdering

Utskottets förslag för beslut i kommunstyrelsen
1. Förlänga ”Samverkansbeslut avseende tillnyktringsverksamhet” per den 

24 maj 2017 (reviderad 2017-09-22) innebärande att beslutet gäller t.o.m. 
2021-11-30 samt att en ny utvärdering ska vara genomförd innan 
2021-03-30. Om inte ett nytt samverkansbeslut träffas innan 2021-06-30 
upphör verksamheten 2021-11-30. 

2. Beslutet gäller under förutsättning att samtliga ingående parter fattar 
likalydande beslut. 

Beslutet skickas till
Kommunstyrelsen
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TJÄNSTEUTLÅTANDE
Sida
1(4)

Datum
2020-07-27

Referens
Dnr 2020/845  

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

Förlängning av samverkansbeslut avseende 
tillnyktringsverksamhet

Beskrivning av ärendet
Samtliga kommuner och dåvarande Region Dalarna har godkänt 
tillskapandet av en tillnyktringsverksamhet (s.k. TN-platser) enligt 
”Samverkansbeslut avseende tillnyktringsplatser” per den 24 maj 2017 
(reviderad 170922). Direktionen i Region Dalarna rekommenderade då 
kommuner och landsting att godkänna ett förslag om att starta 
tillnyktringsplatser i Dalarna (Direktionen 2017-09-13 § 210 RD 2015/181).   
En ändring av samverkansbeslutet per den 5 december 2018 medförde att 
avtalstiden förlängdes t.o.m. 2020-11-30 varvid en utvärdering av avtalet 
(samverkansbeslutet) skulle ske under första kvartalet 2020. Om inte ett nytt 
avtal träffades innan 2020-06-30 skulle verksamheten upphöra vid 
avtalstidens utgång. 
Tillnyktringsplatser har skapats i Avesta (1), Mora (1) och Falun (4). Syftet 
är att kunna ge personer som omhändertagits enligt Lagen (1976:511) om 
omhändertagande av berusade personer (LOB) en medicinskt säker 
tillnyktring under övervakning av sjukvårdspersonal. Verksamheten startade 
under september 2019.  
Under första kvartalet 2020 har en arbetsgrupp, bestående av representanter 
från kommun och region, haft i uppdrag att genomföra en utvärdering av 
tillnyktringsverksamheten. Då verksamheten startade först i september 2019 
har tillräckligt underlag saknats för att genomföra en fullständig utvärdering. 
Arbetsgruppen har mot denna bakgrund föreslagit att nuvarande avtal 
(samverkansbeslutet) förlängs t.o.m. 2021-11-30 samt att en ny utvärdering 
av avtalet ska vara genomförd innan 2021-03-30. Om inte ett nytt avtal 
träffas innan 2021-06-30, upphör verksamheten 2021-11-30. 
Ärendet behandlades på Länsnätverket för förvaltningschefer 
(Chefsnätverket) på möte 2020-03-06. Beslut fattades om att hänföra 
utvärderingen och ställningstagande om en förlängning av avtalet till 
Välfärdsrådets möte den 11 mars. Ärendet återtogs emellertid för fortsatt 
behandling på Chefsnätverkets möte den 3 april. Detta för att ge mer 
utrymme för huvudmännen att ta del av utvärderingen och arbetsgruppens 
förslag, samt få möjlighet att förankra ärendet internt. Mot bakgrund av den 
uppkomna situationen med Covid-19 utgick ärendet på Chefsnätverkets möte 
den 3 april.  
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Leksands kommun
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2020-07-27 Referens

Dnr 2020/845
Sida
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Välfärdsrådet fick en redovisning av ärendet på möte den 11 mars. 
Välfärdsrådet beslutade att godkänna redovisningen och framhöll att 
förutsättningar måste skapas för att kunna genomföra en ordentlig 
utvärdering av avtalet och verksamheten, varvid det krävs längre tid än de 
knappa sex månader som förflutit sedan verksamheten startade. 
Välfärdsrådet betonade att utvärderingen även ska se över en framtida 
finansieringsmodell. Under en förlängning av samverkansbeslutet skulle 
rådande finansieringsmodell alltjämt gälla. Att formella politiska beslut om 
en förlängning av samverkansbeslutet kommer skulle kunna fattas först efter 
att nuvarande frist har löpt ut, dvs. den 30 juni 2020, var en omständighet 
som inte fanns tid att hantera men som Välfärdsrådet hade en samsyn i och 
gemensam förståelse för. 
På möte den 8 maj 2020 beslutade Länsnätverket för förvaltningschefer att 
godkänna utvärderingen i sin nuvarande utformning och tillstyrkte 
arbetsgruppens förslag om en förlängning av samverkansbeslutet för att 
möjliggöra en ny utvärdering under första kvartalet 2021. Det framhölls att 
en kommande utvärdering ska innehålla en noggrann redogörelse av 
verksamhetens resultat, förslag till finansieringsmodell samt identifierade 
förbättringar och/eller utveckling av verksamheten. Chefsnätverket beslutade 
vidare att skicka ärendet till Välfärdsrådet för ställningstagande och beslut 
om rekommendation. 
Under 2019 – (juni) 2020 har en kostnadsfördelning tillämpats enligt en 
50/50-princip mellan regionen och kommunerna, fördelat enligt 
befolkningsunderlag för sistnämnda part. Beloppet har utgått ifrån 2019 års 
beräknade kostnader om 7 228 299 kr med en uppräkning enligt LPI. 
Förslaget om en förlängning samverkansbeslutet medför en kostnad om 2 
665 900 kr/år. Den högre kostnaden 2019 är hänförligt till bl.a. 
ombyggnadskostnader. En 50/50-fördelning medför 1 332 950 kr/huvudman.  
Fördelning enligt befolkningsunderlag per kommun framgår av 
nedanstående tabell.  
Befolkning per kommun 
Dec 2019 Leksand 15 807 invånare och ersättningen för Leksand 73 168 kr.
Välfärdsrådet beslutade 2020-06-23 att rekommendera kommunerna och 
regionen att förlänga ”Samverkansbeslut avseende tillnyktringsverksamhet” 
per den 24 maj 2017 (reviderad 170922) innebärande att beslutet gäller 
t.o.m. 2021-11-30 samt att en ny utvärdering ska vara genomförd innan 
2021-03-30. Om inte ett nytt samverkansbeslut träffas innan 2021-06-30 
upphör verksamheten 2021-11-30 samt att beslutet gäller under förutsättning 
att samtliga ingående parter fattar likalydande beslut.

Sektorns/avdelningens bedömning
Samtliga kommuner och tidigare Region Dalarna har godkänt tillskapandet 
av en tillnyktringsverksamhet genom ”Samverkansbeslut avseende 
tillnyktringsverksamhet” per den 24 maj 2017 (reviderad 170922). 
Direktionen i Region Dalarna rekommenderade då kommuner och landsting 
att godkänna ett förslag om att starta tillnyktringsplatser i Dalarna 
(Direktionen 2017-09-13 § 210 RD 2015/181).  
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En ändring av samverkansbeslutet per den 5 december 2018 medförde att 
avtalstiden förlängdes t.o.m. 2020-11-30 varvid en utvärdering av avtalet 
(samverkansbeslutet) skulle ske under första kvartalet 2020. Om inte ett nytt 
avtal träffades innan 2020-06-30 skulle verksamheten upphöra vid 
avtalstidens utgång. Verksamheten startade i september 2019.  För att 
möjliggöra en fullständig utvärdering av verksamheten föreslås att 
samverkansbeslutet förlängs t.o.m. 2021-11-30 samt att en ny utvärdering av 
avtalet ska vara genomförd senast 2021-03-30. Om inte ett nytt avtal träffas 
innan 2021-06-30, upphör verksamheten 2021-11-30.  Förslaget om en 
förlängning samverkansbeslutet medför en kostnad om 2 665 900 kr/år. En 
50/50-fördelning medför 1 332 950 kr/huvudman. Fördelning mellan 
kommunerna sker enligt befolkningsunderlag.

Finansiering
Bidraget finansieras genom sociala sektorns budget.

Förslag till beslut
1. Förlänga ”Samverkansbeslut avseende tillnyktringsverksamhet” per den 

24 maj 2017 (reviderad 2017-09-22) innebärande att beslutet gäller t.o.m. 
2021-11-30 samt att en ny utvärdering ska vara genomförd innan 
2021-03-30. Om inte ett nytt samverkansbeslut träffas innan 2021-06-30 
upphör verksamheten 2021-11-30. 

2. Beslutet gäller under förutsättning att samtliga ingående parter fattar 
likalydande beslut. 

Ange vilket beslutsunderlag som ska skickas med till politiken
Tjänsteutlåtande, daterat 2020-07-22
Samverkansbeslut 2017-05-24 (reviderat 170922) 
Underlag för rekommendation 
Arbetsgruppens utvärdering

Slutligt beslut expedieras (skickas) till
Socialchef Ulrika Gärdsback
Region Dalarna, Central förvaltning
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Central förvaltning 
Hälso- och sjukvårdsenheten 
Avdelningen för Hälsa och välfärd 
 

Underlag för rekommendation 
200605 
Dnr: RD20/03171 

 

 

 

 

Förlängning av samverkansbeslut avseende tillnyktringsverksamhet 
 
Välfärdsrådet beslutar rekommendera kommunerna och regionen 
att förlänga ”Samverkansbeslut avseende tillnyktringsverksamhet” per den 
24 maj 2017 (reviderad 170922) innebärande att beslutet gäller t.o.m. 2021-
11-30 samt att en ny utvärdering ska vara genomförd innan 2021-03-30. Om 
inte ett nytt samverkansbeslut träffas innan 2021-06-30 upphör 
verksamheten 2021-11-30.  
att beslutet gäller under förutsättning att samtliga ingående parter fattar 
likalydande beslut. 
 
Sammanfattning  
Samtliga kommuner och tidigare Region Dalarna har godkänt tillskapandet av en 
tillnyktringsverksamhet genom ”Samverkansbeslut avseende tillnyktringsverksamhet” 
per den 24 maj 2017 (reviderad 170922). Direktionen i Region Dalarna 
rekommenderade då kommuner och landsting att godkänna ett förslag om att starta 
tillnyktringsplatser i Dalarna (Direktionen 20170913 § 210 RD 2015/181).  

En ändring av samverkansbeslutet per den 5 december 2018 medförde att 
avtalstiden förlängdes t.o.m. 2020-11-30 varvid en utvärdering av avtalet 
(samverkansbeslutet) skulle ske under första kvartalet 2020. Om inte ett nytt avtal 
träffades innan 2020-06-30 skulle verksamheten upphöra vid avtalstidens utgång. 

 
Verksamheten startade i september 2019.  
 
För att möjliggöra en fullständig utvärdering av verksamheten föreslås att 
samverkansbeslutet förlängs t.o.m. 2021-11-30 samt att en ny utvärdering av avtalet 
ska vara genomförd senast 2021-03-30. Om inte ett nytt avtal träffas innan 2021-06-
30, upphör verksamheten 2021-11-30.  

 

Förslaget om en förlängning samverkansbeslutet medför en kostnad om 2 665 900 
kr/år. En 50/50-fördelning medför 1 332 950 kr/huvudman. Fördelning mellan 
kommunerna sker enligt befolkningsunderlag.  

 
Beskrivning av ärendet och skälen för förslaget 

Samtliga kommuner och dåvarande Region Dalarna har godkänt tillskapandet av en 
tillnyktringsverksamhet (s.k. TN-platser) enligt ”Samverkansbeslut avseende 
tillnyktringsplatser” per den 24 maj 2017 (reviderad 170922). Direktionen i Region 
Dalarna rekommenderade då kommuner och landsting att godkänna ett förslag om 
att starta tillnyktringsplatser i Dalarna (Direktionen 20170913 § 210 RD 2015/181).   
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Central förvaltning 
Hälso- och sjukvårdsenheten 
Avdelningen för Hälsa och välfärd 
 

Underlag för rekommendation 
200605 
Dnr: RD20/03171 

 

 

 

 

En ändring av samverkansbeslutet per den 5 december 2018 medförde att 
avtalstiden förlängdes t.o.m. 2020-11-30 varvid en utvärdering av avtalet 
(samverkansbeslutet) skulle ske under första kvartalet 2020. Om inte ett nytt avtal 
träffades innan 2020-06-30 skulle verksamheten upphöra vid avtalstidens utgång. 
 
Tillnyktringsplatser har skapats i Avesta (1), Mora (1) och Falun (4). Syftet är att kunna 
ge personer som omhändertagits enligt Lagen (1976:511) om omhändertagande av 
berusade personer (LOB) en medicinskt säker tillnyktring under övervakning av 
sjukvårdspersonal. Verksamheten startade under september 2019.  

 

Under första kvartalet 2020 har en arbetsgrupp, bestående av representanter från 
kommun och region, haft i uppdrag att genomföra en utvärdering av 
tillnyktringsverksamheten. Då verksamheten startade först i september 2019 har 
tillräckligt underlag saknats för att genomföra en fullständig utvärdering. 
Arbetsgruppen har mot denna bakgrund föreslagit att nuvarande avtal 
(samverkansbeslutet) förlängs t.o.m. 2021-11-30 samt att en ny utvärdering av 
avtalet ska vara genomförd innan 2021-03-30. Om inte ett nytt avtal träffas innan 
2021-06-30, upphör verksamheten 2021-11-30. 
 
Ärendet behandlades på Länsnätverket för förvaltningschefer (Chefsnätverket) på 
möte 200306. Beslut fattades om att hänföra utvärderingen och ställningstagande om 
en förlängning av avtalet till Välfärdsrådets möte den 11 mars. Ärendet återtogs 
emellertid för fortsatt behandling på Chefsnätverkets möte den 3 april. Detta för att ge 
mer utrymme för huvudmännen att ta del av utvärderingen och arbetsgruppens 
förslag, samt få möjlighet att förankra ärendet internt. Mot bakgrund av den 
uppkomna situationen med Covid-19 utgick ärendet på Chefsnätverkets möte den 3 
april.  
 
Välfärdsrådet fick en redovisning av ärendet på möte den 11 mars. Välfärdsrådet 
beslutade att godkänna redovisningen och framhöll att förutsättningar måste skapas 
för att kunna genomföra en ordentlig utvärdering av avtalet och verksamheten, varvid 
det krävs längre tid än de knappa sex månader som förflutit sedan verksamheten 
startade. Välfärdsrådet betonade att utvärderingen även ska se över en framtida 
finansieringsmodell. Under en förlängning av samverkansbeslutet skulle rådande 
finansieringsmodell alltjämt gälla. Att formella politiska beslut om en förlängning av 
samverkansbeslutet kommer skulle kunna fattas först efter att nuvarande frist har löpt 
ut, dvs. den 30 juni 2020, var en omständighet som inte fanns tid att hantera men 
som Välfärdsrådet hade en samsyn i och gemensam förståelse för. 
 
På möte den 8 maj 2020 beslutade Länsnätverket för förvaltningschefer att godkänna 
utvärderingen i sin nuvarande utformning och tillstyrkte arbetsgruppens förslag om en 
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Central förvaltning 
Hälso- och sjukvårdsenheten 
Avdelningen för Hälsa och välfärd 
 

Underlag för rekommendation 
200605 
Dnr: RD20/03171 

 

 

 

 

förlängning av samverkansbeslutet för att möjliggöra en ny utvärdering under första 
kvartalet 2021. Det framhölls att en kommande utvärdering ska innehålla en 
noggrann redogörelse av verksamhetens resultat, förslag till finansieringsmodell samt 
identifierade förbättringar och/eller utveckling av verksamheten. Chefsnätverket 
beslutade vidare att skicka ärendet till Välfärdsrådet för ställningstagande och beslut 
om rekommendation. 
 
Under 2019 –(juni) 2020 har en kostnadsfördelning tillämpats enligt en 50/50-princip 
mellan regionen och kommunerna, fördelat enligt befolkningsunderlag för sistnämnda 
part. Beloppet har utgått ifrån 2019 års beräknade kostnader om 7 228 299 kr med 
en uppräkning enligt LPI. Förslaget om en förlängning samverkansbeslutet medför en 
kostnad om 2 665 900 kr/år. Den högre kostnaden 2019 är hänförligt till bl.a. 
ombyggnadskostnader. En 50/50-fördelning medför 1 332 950 kr/huvudman.  
Fördelning enligt befolkningsunderlag per kommun framgår av nedanstående tabell.  
 

Befolkning per kommun 

Dec 2019

Ers per 

kommun

Avesta 23 178 107 287

Borlänge 52 590 243 431

Falun 59 406 274 981

Gagnef 10 304 47 696

Hedemora 15 491 71 705

Leksand 15 807 73 168

Ludvika 26 898 124 507

Malung-Sälen 10 138 46 927

Mora 20 470 94 752

Orsa 6 911 31 990

Rättvik 10 950 50 686

Smedjebacken 10 894 50 427

Säter 11 093 51 348

Vansbro 6 805 31 499

Älvdalen 7 031 32 545

Summa 287 966 1 332 950

Summa att fördela 1 332 950
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Datum
2020-09-07

Referens
Dnr Dnr.  

Administrativ service
Andrew Tutt-Wixner, 80101
andrew.tutt-wixner@leksand.se

Antagande av dataskyddsombud

Beskrivning av ärendet
För att uppfylla artikel 37-39 i dataskyddsförordning (d.v.s. den nya PuL 
eller GDPR) behöver överförmyndaren utse ett dataskyddsombud. 
Kommunen har ett dataskyddsombud på plats (Andrew Tutt-Wixner). För att 
utse honom som dataskyddsombud för valnämnden krävs ett beslut om det.
Dataskyddsombudets roll inkluderar att ge råd till verksamheterna, att utföra 
tillsyn, att anmäla personuppgiftsincidenter och att vara kontaktperson 
mellan överförmyndaren och Datainspektionen. 
I och med att Dataskyddsombudet måste ha en oberoende ställning inom 
organisationen ska den placeras direkt under kommundirektören. Enligt 
dataskyddsförordningen är dataskyddsombudet en skyddad tjänst vilket 
innebär att personen inte kan sägas upp på fyra år. 

Finansiering
Kommunens dataskyddsombud har redan finansierats. Detta belastar inte 
valnämndens budget.  

Förslag till beslut
Utse Andrew Tutt-Wixner till dataskyddsombud för överförmyndaren i 
Leksands kommun. 

Slutligt beslut expedieras (skickas) till
Andrew Tutt-Wixner
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Datum
2020-08-06

Referens
Dnr 2020/8  

Vård och omsorg
Anna-Maria Jerström, 80204
anna-maria.jerstrom@leksand.se

Rapportering av ej verkställda beslut kvartal 2/2020 – 
biståndshandläggningen, äldreomsorg och LSS

Beskrivning av ärendet
Individnämnden ansvarar för utredning och beslut i ärenden som avser 
bistånd enligt 4 kapitlet 1 § socialtjänstlagen och insatser enligt 9 § LSS och 
har rapporteringsskyldighet till kommunfullmäktige enligt 16 § 6 f punkten 
socialtjänstlagen samt 28 § LSS. 
Rapporten ska avse de ärenden som utmynnat i ett gynnande beslut som inte 
verkställts inom tre månader. Rapporten ska även avse ärenden där 
verkställighet påbörjats men av någon anledning avbrutits och inte 
verkställts på nytt inom tre månader.
Rapporten ska rapporteras kvartalsvis. 
För andra kvartalet 2020 finns inga ej verkställda beslut att rapportera. 

Förslag till beslut
1. Godkänna rapporteringen.

Ange vilket beslutsunderlag som ska skickas med till politiken
Tjänsteutlåtande, daterat 2020-08-06

Slutligt beslut expedieras (skickas) till
Socialchef, Ulrika Gärdsback
Avd-chef, Marie van Geffen Blomberg
Avd-chef, Katja Vestling
Systemansvarig, Anna-Maria Jerström
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Sammanträdesdatum
2020-09-01

Individnämnden

Justeras Utdrag bestyrks

§ 159 Dnr 2020/8

Rapportering av ej verkställda beslut - 
biståndshandläggningen kvartal 2/2020

Beskrivning av ärendet
Individnämnden ansvarar för utredning och beslut i ärenden som avser 
bistånd enligt 4 kapitlet 1 § socialtjänstlagen och insatser enligt 9 § LSS och 
har rapporteringsskyldighet till kommunfullmäktige enligt 16 kapitlet § 6 f 
punkten socialtjänstlagen samt 28 § LSS. 
Rapporten ska avse de ärenden som utmynnat i ett gynnande beslut som inte 
verkställts inom tre månader. Rapporten ska även avse ärenden där 
verkställighet påbörjats men av någon anledning avbrutits och inte 
verkställts på nytt inom tre månader.
Rapporten ska rapporteras kvartalsvis. 
För andra kvartalet 2020 finns inga ej verkställda beslut att rapportera. 

Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande, daterat 2020-08-06

Individnämndens förslag till kommunstyrelsen för beslut i 
kommunfullmäktige

1. Godkänna rapporteringen.

Beslutet skickas till
Kommunstyrelsen
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Datum
2020-08-17

Referens
Dnr 2020/6  

Individ- och familjeomsorgen
Gunilla Andersson, 80440
gunilla.andersson1@leksand.se

Rapportering av ej verkställda beslut kvartal 2/2020 – 
individ- och familjeomsorgen

Beskrivning av ärendet
Individnämnden ansvarar för utredning och beslut i ärenden som avser 
bistånd enligt 4 kapitlet 1 § socialtjänstlagen och insatser enligt 9 § LSS och 
har rapporteringsskyldighet till kommunfullmäktige enligt 16 kap 6 f § 
socialtjänstlagen samt 28 § LSS. 
Rapporten ska avse de ärenden som utmynnat i ett gynnande beslut som inte 
verkställts inom tre månader. Rapporten ska även avse ärenden där 
verkställighet påbörjats men av någon anledning avbrutits och inte 
verkställts på nytt inom tre månader.
Rapporten ska rapporteras kvartalsvis. 
För 2 kvartalet 2020 finns inga ej verkställda beslut att rapportera. 

Individnämndens förslag till kommunstyrelsen för beslut i 
kommunfullmäktige 
1. Godkänna rapporteringen.

Ange vilket beslutsunderlag som ska skickas med till politiken
Tjänsteutlåtande, daterat 2020-08-17

Slutligt beslut skickas till
Socialchef, Ulrika Gärdsback
Avd-chef, Katja Vestling
Socialsekreterare Gunilla Andersson
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sida
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Sammanträdesdatum
2020-09-01

Individnämnden

Justeras Utdrag bestyrks

§ 158 Dnr 2020/6

Rapportering av ej verkställda beslut – individ- och 
familjeomsorgen kvartal 2/2020

Beskrivning av ärendet
Individnämnden ansvarar för utredning och beslut i ärenden som avser 
bistånd enligt 4 kapitlet 1 § socialtjänstlagen och insatser enligt 9 § LSS och 
har rapporteringsskyldighet till kommunfullmäktige enligt 16 kapitlet 6 f § 
socialtjänstlagen samt 28 § LSS. 
Rapporten ska avse de ärenden som utmynnat i ett gynnande beslut som inte 
verkställts inom tre månader. Rapporten ska även avse ärenden där 
verkställighet påbörjats men av någon anledning avbrutits och inte 
verkställts på nytt inom tre månader.
För 2 kvartalet 2020 finns inga ej verkställda beslut att rapportera. 

Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande, daterat 2020-08-17

Individnämndens förslag till kommunstyrelsen för beslut i 
kommunfullmäktige

1. Godkänna rapporteringen.

Beslutet skickas till
Kommunstyrelsen
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Datum
2020-09-17

Referens
Dnr 2020/19  

Kommunstyrelsen
Björn Arrias, 80080
bjorn.arrias@leksand.se

Anmälan av fattade delegationsbeslut 

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 delegationsbeslut:

Sektor samhällsutveckling

Byggchef, byggnadsinspektör, bygglovhandläggare och 
bostadsanpassare:

 Bostadsanpassningsärenden enligt bostadsanpassningslagen augusti 
2020

 Byggärenden enligt plan- och bygglagen augusti 2020
Miljöchef och miljöinspektörer:

 Tillsynsärenden enligt livsmedelslagen och miljöbalken augusti 2020
Trafik

 Parkeringstillstånd augusti 2020

 Trafik tillstånd blomlådor, dnr 2020/776

 Trafik, ansökan om transportdispens - bred transport dnr 2020/815

 Trafik, yttrande tillstånd. Ansökan om tillstånd enligt ordningslagen 
och lokala föreskrifter. Löptävling, halvmaraton '' öppet lopp'', 
Tällberg - A356.514/2020, dnr 2020/854

 Trafik, yttrande tillstånd. Ansökan om tillstånd enligt ordningslagen 
och lokala föreskrifter. Posttrampet 2020, dnr 2020/778

 Trafik, Trafik - yttrande transportdispens, dnr 2020/870

 Trafik, yttrande tillstånd. Ansökan om tillstånd enligt ordningslagen 
och lokala föreskrifter. Byggställning. A363.422/2020, dnr 2020/861

 Trafik, yttrande tillstånd. Ansökan om tillstånd enligt ordningslagen 
och lokala
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 föreskrifter. Walk of Pain motionslopp - A379.713/2020, dnr 
2020/890

 Trafik - yttrande tillstånd om begagnande av offentlig
plats (A341.567/2020), Adnan Livs, dnr 2020/816

Personalärenden
Personalärenden enligt lista xxxx

Sociala sektorn
Sektorchef 

 Överklagan 2020-06-05 av Arbetsmiljöverkets beslut om förbud med 
vite 2020-05-20, dnr 2020/731

Utskotten
 Delegationsbeslut av utskottet för vård och omsorg enligt 

sammanträdesprotokoll daterat 2020-08-25

 Delegationsbeslut av utskottet för lärande och stöd enligt 
sammanträdesprotokoll daterat 2020-09-07

 Delegationsbeslut av utskottet för samhällsbyggnad enligt 
sammanträdesprotokoll daterat 2020-08-20

Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande av kommunsekreterare Björn Arrias, daterat 2020-09-17
Delegeringslistor och protokoll

Förslag till beslut
1. Godkänna redovisning av de delegationsbeslut som förtecknas i protokoll 

och listor per den 17 september 2020.

Ange vilket beslutsunderlag som ska skickas med till politiken
Tjänsteutlåtande av kommunsekreterare Björn Arrias, daterat 2020-09-17
Delegeringslistor och protokoll

Slutligt beslut expedieras (skickas) till
Administrativ service
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