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Närvarolista 
Beslutande  

Ledamöter 
 

Ulrika Liljeberg (C), ordf, (via länk) 
Sebastian Larsson (M) (via länk) 
Viktor Zakrisson (S) (via länk) 
Kenneth Dahlström (C) (via länk) 
Karin Byström (C) (via länk) 
Tomas Bergsten C (via länk) kl. 13.00-14.00 
Karin Mikkonen (C) (via länk) 
Sara Shahryari (M) (via länk) 
Kerstin Marits (M) (via länk)  
Ingrid Rönnblad (S) (via länk) 
Inga Westlund (V) (via länk) 
Anna-Lena Blomkvist (SD) (via länk) 
 

 

Tjänstgörande ersättare Elisabet Ingels (C) ers: Jimmy Karlsson (BP) (via länk) 
Björn Larsson (C) ers: Tomas Bergsten (C) kl. 14.00-15.30 (via länk) 
Lars Halvarson (S) ers. Jan-Olof Karlsson (S) (via länk) 
Per Wiman (KD) ers: Kia Rolands (KD) (via länk) 
 

Övriga närvarande  

Ej tjänstgörande ersättare 
 

PG Gregard (M) (via länk) 
Yvonne Ineteg (V) (via länk) 
Margareta Jobs (KD) (via länk) 
Per Florén (L) (via länk) 
 

Tjänstemän Kommundirektör Caroline Smitmanis Smids (via länk) 
Kommunsekreterare Lena Ryen-Laxton (via länk) 
Ekonomichef Ann-Charlotte Zackrisson, § 73 (via länk) 

Övriga - 

2Digital justering KS protokoll från 210616
(Signerat, SHA-256 6ECA9706C95984A64689FE47B38D81FE88ED50D2ED1970C38738D141B7F45243)

Sida 2 av 45



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 
3(3) 

Sammanträdesdatum 
2021-06-16 

 
  

Kommunstyrelsen   

 
 Utdrag bestyrks 
  

Ärendelista 
 

 § 70 Kommundirektören informerar 
 § 71 Utskottsordförandena informerar 
 § 72 Coronaviruset och Leksands kommun 
 § 73 Aprilprognos 2021 
 § 74 Medfinansiering Leader Dalarnas utvecklingsområde 
 § 75 Ansökan om ekonomiskt bidrag för 2021 - Munthes Hildasholm Leksand 
 § 76 Kommunalt ansvar för returpapper 
 § 77 Belysning/gatlampor i Leksands kommun - upphandling av drift och 

underhåll 
 § 78 Avtal operatörs-id drönare 
 § 79 Återrapport - Utvecklingsgrupp för Djurabygden 
 § 80 F.d. Djura skola - nytt användningsområde 
 § 81 Revidering av länsövergripande överenskommelse om samverkan missbruk 

beroende - Välfärdsrådet 
 § 82 Revidering av länsövergripande överenskommelse HVB - Välfärdsrådet 
 § 83 Gallringsbeslut för inkomna pappershandlingar Elevhälsans medicinska 

insatser 
 § 84 Avsägelse och fyllnadsval - utbildningsutskottet 
 § 85 Representant i Nya Granbergsvägarnas samfällighetsförening samt revisor 
 § 86 Anmälan av fattade delegeringsbeslut 2021 
 § 87 Revidering av länsövergripande överenskommelse personer med psykisk 

funktionsnedsättning - Välfärdsrådet 
 § 88 Kommunstyrelsens ordförande informerar 
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§ 70  

Kommundirektören informerar 

Beskrivning av ärendet 
Vid dagens sammanträde informerar kommundirektör Caroline Smitmanis 
Smids om följande: 

- Det har varit många ungdomar och en del nedskräpning och 
förstörelse på Siljansvallen under senvåren/försommaren. Vi arbetar 
tillsammans med polisen och inom förvaltningen med att åtgärda 
men även förebygga. Fritidsavdelningen ska sammanställa alla 
tidigare förebyggande åtgärder och ge förslag på fler och vi ser över 
möjligheterna till kameraövervakning. Under studenthelgen var det 
lugnt och ungdomarna skötte sig bra enligt polis, skola och fritid. 
 

- Lokalfrågorna på Sammilsdal – arbetsmiljöverket har varit på besök 
och mötet visade att flera av åtgärderna som krävs redan är 
åtgärdade. Vi arbetar med steg 2 som handlar om hösten 2022 och 
steg 3 som handlar om de centrala skolornas kommande elevunderlag 
och status 
 

- Ett möte har hållits med utvecklingsbygden för Djurabygden. 
Kommunen representerades av kommundirektör, sektorschef för 
samhällsbyggnad samt näringslivsutvecklare. 
 

- En arbetsvärdering pågår som kommer att ligga till grund för kunna 
se om vi har oskäliga skillnader i lön utifrån kön. 
 

- Vi har haft dialogmöte med Svenskt näringsliv angående deras 
enkätundersökning. Resultatet visar att Leksand har utvecklats 
gällande alla frågor. Det framkommer samtidigt att kommunens 
upphandlingsarbete kan utvecklas enligt enkätsvaren. 
 

- Midsommarfirandet kommer inte att firas som normalt utan ersättas 
av en möjlighet att delta i digitalt firande där man kan dela sina 
midsommarupplevelser. Det digitala firandet arrangeras i av 
kommunen tillsammans med Visit Dalarna och näringslivet.   
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Kommunstyrelsens beslut 
1. Lägga informationen till handlingarna. 
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§ 71  

Utskottsordförandena informerar 

Beskrivning av ärendet 
Ordföranden i utbildningsutskottet, Tomas Bergsten (C), informerar om 
följande: 

- Arbetsmiljöverket har varit på besök med anledning av anmälan om 
arbetsmiljöproblem på Sammilsdalsskolan bl.a. gällande trängsel. 
Anmälan har reviderats i och med att ett antal åtgärder har vidtagits. 
Det finns en plan för att lösa akuta problem snabbt samt en mer 
långsiktig plan. Ett förslag på åtgärd för att minska trängseln är att 
flytta skolbiblioteket till Flexhuset, andra är byte av beslysning samt 
bullerdämpande inredning. 

- Prognosen för årets resultat är att sektorns budgetram kommer att 
hållas. 

- Ett arbete pågår för att skapa ökad likvärdighet mellan förskolor. 
- Kommunens digitaliseringsarbete inom skolan har nominerats till 

utmärkelsen ”Guldtrappan” 
 
Ordföranden i socialutskottet, Kenneth Dahlström (C), informerar om 
följande:  

- Utskottet har tagit del av medarbetarenkäten för sociala sektorn.  
Svarsfrekvensen har överlag varit god, 72 % i genomsnitt. En analys 
kommer att göras gällande de enheter som haft en låg svarsfrekvens.  

- Två nya enhetschefer tillsätts och ytterligare en enhetschef diskuteras 
som kan förstärka organisationen på nya äldreboendet i Tibble.  

- Medel från omställningsfonden har använts för att utbilda två 
undersköterskor till s.k. Silviasystrar, som har specialkompetens nom 
området demens. En Silviasjuksköterska har också utbildats.  

- Statsbidrag har används till aktivitetsombud som utses på varje 
boende samt inköp av parcyklar och I-pads som kan användas både 
inom verksamheten och för boende för att t.ex. kommunicera via 
Skype med närstående. 
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- Kraven för att en kommun ska kunna ansöka om prestationsbaserade 
statsbidrag för äldreomsorgen håller på att förtydligas. 

- Tjänsten som medicinskt ansvarig sjuksköterska har utökats till en 
heltid och en medicinskt ansvarig rehabiliteringsansvarig har tillsatts. 
Denna tjänst delas med Rättvik.  

- Äldreomsorgsutbildningen inom vuxenutbildningen är populär och 
har utbildat 15-20 personer som kan vikariera i sommar som 
vårdbiträden eller undersköterskor. För att kunna ta emot fler 
studenter behöver sektorn öka kapaciteten gällande handledare.  

 
Ordföranden i samhällsbyggnadsutskottet, Sebastian Larsson (M), 
informerar om följande: 

- Utskottet planerar en heldag med fokus på miljöfrågor. 
- Byggärendena är fortsatt många till antalet. Just nu har 299 

byggärenden inkommit jämfört med 254 vid samma tid år 2020 och 
206 år 2019.  

- Två av de större bygglovsärendena gäller lokal för ett besiktnings och 
bilvårdsföretag samt en större lagerlokal vid Limavägen. 

- Sibylla invigs imorgon. 
- En cykelplan är ute på remiss. Planen kommer att komma till 

kommunfullmäktige för beslut. 
- Kulturmiljöprogrammet har antagits av utskottet och finns nu att läsa 

på kommunens webbsida. Programmet ska arbetas in i ny 
översiktsplan. 

- Detaljplanen för bostadsområdet Lummerhöjden är ute på samråd. 
- Arbete pågår med att ta fram den miljökonsekvensbeskrivning som 

Länsstyrelsen begärt gällande bostäderna vid Åkerö brofäste.  
- Nästa vecka är ett möte inplanerat med Trafikverket för att diskutera 

strategisk planering för Leksand och regionen. 

Kommunstyrelsens beslut 
1. Lägga informationen till handlingarna. 
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§ 72 Dnr 2020/324 

Coronaviruset och Leksands kommun 

Beskrivning av ärendet 
Kommundirektör Caroline Smitmanis Smids informerar om pandemiläget i 
kommunen. 

- Bibliotek och simhall öppnade igen den 1 juni och det har fungerat 
utmärkt. Biblioteket har haft många och uppskattade besök. 
Sporthallen har bara haft bokade besök och det har också fungerat 
problemfritt.   
 

- Skolavslutning och student var trevliga och lugna tillställningar. 
Ungdomarna skötte sig bra på Siljansvallen och det var trevligt, 
enligt uppgift. Inga rapporter om smittspridning har inkommit ännu, 
men regionen har flaggat för risk efter studentfirandena. 
Sommarförskolan är i år på Källbacken. De problem som upplevdes 
sommartid tidigare år med för varma lokaler på Källbacken har 
åtgärdats.  
 

- Inom äldreomsorgen har personal fortsatt testats positivt för covid. 
Detta har skett vid något tillfälle trots att personal varit fullgott 
vaccinerade. Vecka 23 hände det på två av våra särskilda boenden, så 
regionens rutiner för smittspårning följs. Smittspårningen för både 
personal och omsorgstagare har hittills inte påvisat någon ytterligare 
person som fått ett positivt testresultat för covid. 
 

- Lokalvårdarna som städar på de boenden där det är personal som 
testats positiv för covid kommer att använda visir/munskydd enligt 
rekommendation från MAS. 
 

-  Alla vikarier inom äldreomsorgen och LSS som är 18 år eller äldre 
 erbjuds vaccin. Det är en hög täckningsgrad och många som vill  
 vaccinera sig. Detta sker i tätt samarbete med Region Dalarna.   
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- Den 14/6 kom nya riktlinjer från Region Dalarna vad gäller ”source 
control”. Det innebär att munskydd inte rekommenderas som ”source 
control” vid ansiktsnära arbete (inom ca 1 meter) hos en patient eller 
omsorgstagare. Detta gäller för personal som är fullvaccinerad, det 
vill säga med två doser covidvaccin och där det gått minst två veckor 
sedan dos 2. För personal som ännu inte är fullvaccinerade 
rekommenderas munskydd som source control precis som tidigare, 
det vill säga när ett avstånd på minst 2 meter inte kan hållas till andra 
personer eller när fler personer behöver samlas i ett rum. 
 

- Vad gäller bemanningen för sjuksköterskor så är det i år mycket 
ansträngt p.g.a. tre avhopp med mycket kort varsel inför sommaren. 
Sedan tidigare är det planerat att en bemanningssköterska kommer att 
arbeta i sex veckor. Kommunens demenssjuksköterska kommer att 
arbeta som sjuksköterska i sommar, eventuellt även samordnare och 
MAS. Omsorgspersonal erbjuds flytta sin semester någon/några 
veckor mot en ekonomisk ersättning. Hittills har flera medarbetare 
flyttat sin semester, men det finns ingen samlad bild ännu. 
 

- Rekommendation att arbeta hemifrån har förlängts till den 19 
september. En arbetsgrupp ledd av kommundirektören ser över 
stegvis återgång och tillbakagång, rekommendationer för resor, 
konferenser, kurser, beredskap för klustersmitta och åtgärder för 
minskad trängsel på arbetsplatserna. Fortsatt fysisk distans till 
varandra kan komma att rekommenderas under en lång tid framöver. 

Kommunstyrelsens beslut 
1. Lägga informationen till handlingarna. 

Beslutet skickas till 
Caroline Smitmanis Smids, kommundirektör, 
Maria Bond, biträdande kommundirektör, 
Hanna Trädgårdh Oscarsson, HR- och säkerhetsskyddschef
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§ 73 Dnr 2021/728 

Aprilprognos 2021 

Beskrivning av ärendet 
Förvaltningen har sammanställt en prognos per den 30/4. Prognosen är att 
förvaltningen gör ett överskott på 5 mkr jämfört med ändringsbudgeten på 
0,8 mkr. 
Jämfört med prognosen i februari är det en förbättring med ca 11,5 mkr.  
Sektorernas prognoser har förbättrats under våren. Samhällsutveckling och 
sociala sektorn prognostiserar fortsatt underskott, men detta motsvarar under 
1 % av respektive sektors budget, så avvikelsen är låg.  
Prognosen är fortsatt osäker då pandemin påverkar flera verksamheter. 
Ersättningen för sjuklönekostnader förlängs till september och hittills har 
kommunen fått ersättning med 3 mkr då sjukskrivningarna under våren 
fortsatt varit höga. Det råder fortsatt viss oklarhet i vilken utsträckning 
kommunen kommer kunna ta del av det prestationsbaserade bidraget till 
äldreomsorgen som beslutades i april i samband med ändringsbudgeten. 
Äldreomsorgssatsningen är medräknad, men inte det prestationsbaserade 
bidraget eller äldreomsorgslyftet som inte har någon budgeteffekt.  
Under våren beslutades om nya livslängdsantagande för pensioner vilket gör 
att pensionskostnaderna beräknas öka med ca 5 %. Kommunen har även fått 
betala retroaktiva premier för en pensionslösning som inte varit budgeterad 
vilket gör att prognosen för pensionerna ökar.  
Senaste skatteunderlagsprognosen indikerar en ökning av skatteintäkterna 
med 2,4 mkr.  
Investeringarna följer i stort plan med undantag för ombyggnation av köket i 
Edshult och infrastruktur Lummerhöjden som skjuts till 2022. Prognosen för 
investeringar är 170 mkr på helåret och utfallet per april är 42 mkr.  

Sektorns/avdelningens bedömning 
Avdelningen bedömer att prognosen fortsatt är osäker på grund av 
pandemin. Personalkostnaderna följer budget på totalen och sektorernas 
prognosticerade budgetavvikelse är mycket låg.  

10Digital justering KS protokoll från 210616
(Signerat, SHA-256 6ECA9706C95984A64689FE47B38D81FE88ED50D2ED1970C38738D141B7F45243)

Sida 10 av 45



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 
2(2) 

Sammanträdesdatum 
2021-06-16 

 
  

Kommunstyrelsen   

 
 Utdrag bestyrks 
  

Investeringstakten under inledningen av året är relativt hög och äldreboendet 
i Tibble och Nya sporthallen går i stort enligt plan vilket innebär att 
merparten av investeringsbudgeten troligen kommer utnyttjas under året.  

Beslutsunderlag 
Tjänsteutlåtande daterat 2021-05-30 
Presentation daterad 2021-06-02 

Kommunstyrelsens förslag till beslut i kommunfullmäktige  
1. Lägga informationen till handlingarna. 

Beslutet skickas till 
Ann-Charlotte Zackrisson, ekonomichef 
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§ 74 Dnr 2021/298 

Medfinansiering Leader Dalarnas utvecklingsområde 

Beskrivning av ärendet 
Leksands kommun har tillsammans med nio andra kommuner i Dalarna 
under programperioden 2014–2020 varit medfinansiär i det gemensamma 
Dalarnas Utvecklingsområde (DUO). Privat, ideell och offentlig sektor har 
gemensamt tagit fram en lokal utvecklingsstrategi där man kommit överens 
om vilka insatser som ska prioriteras för att utveckla utifrån lokala 
förutsättningar. Medfinansieringen har varit en förutsättning för att kunna ta 
del av EU:s struktur- och investeringsfonder. Medfinansieringen faller ut 
budgetmässigt 2016-2022 då programperioden i praktiken startades först 
2016. 
EU har förlängt nuvarande programperiod med två år och Dalarnas 
kommuner har därmed möjlighet att delta i förlängningen. Förutsättningar 
för detta är att det sker en kommunal medfinansiering som för perioden 
kommer att medföra utbetalningar under 2023 och 2024. 
Den kommunala medfinansieringen utgör 33% av de totala möjliga 
projektmedlen att fördela. Enligt sedan tidigare fastställd fördelningsmodell 
ska Leksands kommun bidra med 724 100 kronor under den tvååriga 
förlängningen. Detta innebär 362 050 kronor per år. 

Sektorns/avdelningens bedömning 
Möjligheten att skapa tillväxt, utveckling och förnyelse genom samordnade 
insatser är bra. För att realisera enskilda projekt är finansieringen direkt 
avgörande om de ska bli verklighet eller inte. Genom DUO har sammantaget 
betydande belopp tillskapats för att finansiera olika projekt fördelade i de tio 
kommunerna. 
Näringslivsavdelningen upplever att DUO varit en verksamhet som varit 
svår att få insyn i. Det har inte varit självklart att slussa initiativ och 
idéskapare till DUO eftersom kriterierna för att få ett projekt varit otydliga 
och svåra att tolka.  
Bristen på insyn och återrapportering har sänkt tilltron till att beviljade 
projekt har skapat värden som gynnar helheten i samhällsutvecklingen både 
lokalt och regionalt. 
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De kommuner som haft förmånen att ha en av dem utsedd tjänsteperson i 
styrelsen upplever vi har haft betydligt större möjligheter till inflytande och 
påverkan på vilka projekt som beviljats stöd och på vilka grunder.  
Brist på insyn och representation i beslutande organ riskerar också att 
möjligheter till samordning och samverkan uteblir på kommunal nivå. Vid 
en fortsättning av medfinansiering av DUO är det en självklarhet att det 
säkerställs att alla kommuner ska vara representerade och ha full insyn i 
verksamheten.  
Klara förbättringar har skett sedan tidigare verksamhetsperioder i fråga om 
tydligare krav på projektens fortlevnad och framför allt i att stötta projekten 
med administrativt stöd.  
Även om det finns brister i dialogen mellan kommunen och DUO är 
näringslivsavdelningens bedömning att finns det god förutsättningar för att 
möjliggöra projekt som gynnar samhällsutvecklingen.  
Med tydligare krav på delaktighet, transparens, förankring och bättre 
kommunikation/återrapportering föreslås en fortsatt medfinansiering. 

Beslutsunderlag 
Utdrag ur allmänna utskottets sammanträdesprotokoll,  
daterat 2021-05-17 § 55 
Skrivelse från Dalälvarnas Utvecklingsområde om förlängning och 
erbjudande om nya ekonomiska möjligheter, daterat 2021-03-10 

Kommunstyrelsens beslut 
1. Förlänga medfinansieringen för två års förlängningsperiod av 

Dalälvarnas utvecklingsområde vilket innebär en medfinansiering med 
årligen 362 050 kronor under åren 2023 och 2024 på sammanlagt 
724 100 kronor. 

2. Som villkor för medfinansiering ska följande krav uppfyllas: 

 Regelbunden och tydliggjord kontakt mellan styrelsen för DUO 
och Leksands kommun ska finnas. 

 Rutiner ska finnas där berörd kommun är remissinstans innan 
medel beviljas till ett projekt. 

 Kvartalsrapporter ska tillställas medfinansiärerna där det framgår 
vilka projekt som sökt, beviljats och på vilka grunder medel 
beviljats. 

3. Medfinansieringen med 362 050 kronor per år ska arbetas in i kommande 
budgetarbete för 2023 och 2024. 
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Beslutet skickas till 
Per Strid, näringslivschef 
Dalälvarnas utvecklingsområde (DUO) 
Ann-Charlotte Zakrisson, ekonomichef 
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§ 75 Dnr 2021/350 

Ansökan om ekonomiskt bidrag för 2021 - Munthes 
Hildasholm Leksand 

Beskrivning av ärendet 
Hildasholms stiftelse ansöker för år 2021 om 125 000 kr i bidrag till skötsel 
och underhåll av park och trädgårdar. 
Munthes Hildasholm har under senare år fått 500 000 kronor i bidrag från 
Leksands kommun; 125 000 per år i bidrag utbetalt för åren 2016, 2017, 
2018 och 2019.  

Sektorns/avdelningens bedömning 
Ekonomiskt bidrag till skötsel av Hildasholms park och trädgårdar kan inte 
motiveras inom de ramar sektorn för samhällsutveckling beviljar bidrag. 

Underhåll är inte ändamålsenligt kriterium för varken bidrag för nyskapande 
kultur (via Kulturavdelningen) eller för evenemangsutveckling via 
Evenemangsrådet). 

Ett särskilt och riktat bidrag till enskild aktör inom besöksnäringen kan 
sektorn heller inte motivera utifrån att Munthes Hildasholm inte betraktas 
som viktigare än något annat besöksmål i Leksands kommun. 

Munthes Hildasholm hittar istället ekonomiska bidrag att söka hos 
Länsstyrelsen, Visit Dalarna AB och Kulturrådet, vilka har ändamålsenliga 
stöd och bidrag relevanta för verksamhetens behov, rörelse och målsättning. 

Sektorns näringslivsavdelning erbjuder stöd och rådgivning för utveckling av 
verksamheter med funktionen Företagslots. 
 
Alternativ till ekonomiskt stöd är att Munthes Hildasholm erbjuds 
Företagslots tillsammans med näringslivsutvecklare och därigenom stöttar 
stiftelsen och verksamhetens målsättning. 

Beslutsunderlag 
Utdrag ur allmänna utskottets sammanträdesprotokoll,  
daterat 2021-05-17 § 56 
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Ansökan om ekonomiskt bistånd från Munthes Hildasholm 
Beslut KS 2017-01-30 § 14 Ansökan om utökat stöd till Munthes 
Hildasholm i Leksand 

Yrkanden 
Ordföranden yrkar att ansökan avslås. 
Inga Westlund (V) yrkar bifall till ansökan. 

Propositionsordning 
Ordföranden ställer sitt yrkande avseende ansökan mot yrkandet från Inga 
Westlunds (V) och finner att kommunstyrelsen beslutar i enlighet med 
ordförandes yrkande. 

Kommunstyrelsens beslut 
1. Avslå ansökan om ekonomiskt bidrag till stiftelsen Munthes Hildasholm. 

Beslutet skickas till 
Åke Sjöberg, sektorschef samhällsutveckling 
Brita Klingberg, näringslivsutvecklare 
Stiftelsen Hildasholm
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§ 76 Dnr 2021/496 

Kommunalt ansvar för returpapper 

Beskrivning av ärendet 
Regeringen har beslutat att ansvaret för insamling och behandling av 
returpapper ska övergå till kommunerna från 1 januari 2022.  
 
Beslutet innebär att kommunen behöver ha ett fungerande insamlings- och 
återvinningssystem för returpapper på plats senast den 1 januari 2022. 
 
Beslutet innebär också att taxan för avfall kommer att öka. Hur stor 
taxehöjningen blir beror bland annat på kommunens läge, storlek och 
avstånd till pappersbruk. En grov uppskattning är att det handlar om en 
taxehöjning på ca 250 kronor per år och hushåll i Leksands kommun.  
 
Dala Vatten och Avfall AB har ställt frågan till sina ägarkommuner om de 
ska ansvara för framtagande och planering av insamlingssystem inklusive 
uträkning av ny avfallstaxa.  

Sektorns/avdelningens bedömning 
Förvaltningens bedömning är att Dala Vatten och Avfall AB är experter på 
området och därför är bäst lämpade att ansvara för utredning och planering 
gällande returpapper. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteutlåtande, daterat 2021-05-07 
Protokollsutdrag Dala Vatten och Avfall AB, daterat 2021-04-07 
PM Returpapper, daterat 2021-02-24 

Kommunstyrelsens beslut 
1. Instruera Leksand Vatten AB att ge Dala Vatten och Avfall AB i uppdrag 
att ta fram ett fungerande insamlings- och återvinningssystem för 
returpapper. 
2. Instruera Leksand Vatten AB att ge Dala Vatten och Avfall AB i uppdrag 
att räkna på ny avfallstaxa. 
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Beslutet skickas till 
Caroline Smitmanis-Smids, kommundirektör 
Dala Vatten och Avfall AB 
Leksand Vatten AB
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§ 77 Dnr 2021/520 

Belysning/gatlampor i Leksands kommun - 
upphandling av drift och underhåll 

Beskrivning av ärendet 
Kommunen har sedan lång tid etablerat god samverkan med Dala Energi AB 
gällande drift och underhåll av kommunens gatubelysningsanläggning. Stor 
del av vår belysningsanläggning har ursprungligen uppförts av tidigare 
belysningsföreningar och senare kommunalt elbolag. Ett resultat av den 
historiken är att väsentliga delar av kommunens belysningsanläggning är 
sammanbygg med Dala Energi AB:s anläggning. 
 
Den kommunala gatubelysningen består av: 

 ca 5 900 ljuspunkter/gatlampor med tillhörande stolpar och 
fundament, varav ca 900 sitter längs statlig väg. 

 ca 250 tändpunkter (en punkt där ström tillförs anläggningen) samt 
lika många elabonnemang  

 uppskattningsvis minst 150 km elledningar (såväl luftledningar som 
nedgrävda ledningar). 

 övrig elektrisk utrustning såsom astrour, ljussensorer, reläer, styrning 
för nattsänkning (upp till 50 % lägre effekt nattetid) mm. 

 
Belysningen är geografiskt spridd över stor del av kommunen så att i stort 
sett alla våra byar har tillgång till kommunal gatubelysning. 
 
Det finns gällande avtal mellan kommunen och Dala Energi AB gällande 
drift och underhåll av gatubelysningen. Leksand och Rättviks kommun har 
samma form av avtal med Dala Energi AB.  
 
Då avtalet har många år på nacken är det med den teknikutveckling som 
skett (t.ex. LED-armaturer, digital styrning etc.) idag ett otidsenligt avtal. 
Det täcker inte in och reglerar lagkrav och andra nödvändiga delar för en god 
förvaltning av vår belysningsanläggning vilket innebär att det kan uppstå en 
hel del oklarheter mellan avtalets parter. Dala Energi AB har informerat 
såväl Leksands som Rättviks kommun att våra respektive avtal kommer att 
sägas upp under innevarande år. Något ”nollalternativ”, d.v.s. fortsätta som 
idag, finns därför inte.  
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Vår belysningsanläggning behöver anpassas till lagkrav gällande mätning av 
den ström som förbrukas. Idag sker mätning av elförbrukning genom så 
kallad schablonberäkning baserat på anläggningens märkeffekt och årliga 
brinntid. För att leva upp till lagkravet behöver alla punkter där ström tillförs 
till anläggningen (tändpunkter) ha separat elmätare som från år 2025 även 
ska klarar av timavräkning. Som ett första steg i denna anpassning mot 
gällande krav har varje tändpunkt (ca 250 stycken) nu fått ett eget 
abonnemang med årlig kostnad på ca 1500 kronor per abonnemang. 
Eftersom våra tändpunkter ofta är inbyggda i Dala Energis anläggning krävs 
ett omfattande arbete om anläggningarna ska separeras med egna 
vägbelysningsskåp för elmätare, tändning och annan utrustning till 
vägbelysningen. Nya vägbelysningsskåp och tillhörande arbete med 
separering av vägbelysningen från Dala Energis anläggning bör ingå i nytt 
avtal. 

 
 
Teknikutvecklingen går fort och det finns stor potential för ytterligare 
energieffektivisering i vår anläggning utöver det vi redan gjort. Vissa delar 
av vår anläggning är även mycket ålderstigen och behöver av detta skäl 
förnyas, inte minst för att uppfylla krav på elsäkerhet. Investeringar för 
fortsatt förnyelse av vår belysningsanläggning med till exempel 
energisnålare armaturer, effektstyrning (nattsänkning) m.m. bör täckas in i 
ett nytt avtal.  
 
För att trygga en säker och effektiv förvaltning av vår kommunala 
belysningsanläggning behöver nytt avtal rörande drift och underhåll 
upprättas.  
Exempel på vad som behöver täckas in i framtida avtal utöver sedvanlig drift 
och underhåll är även tjänster såsom kundkontakt-support/felanmälan, 
felsökning, felavhjälpning, projektering, utbyggnad, förnyelse, eldistribution, 
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abonnemang, separering, mätning, stolpbesiktningar, elsäkerhet och 
dokumentation.  
För detta krävs en ny upphandling i någon form, vilken med fördel kan göras 
gemensamt med Rättviks kommun. Därför föreslås att ge förvaltningen i 
uppdrag att gå vidare med att genomföra upphandling som inkluderar 
nödvändiga tjänster för en effektiv förvaltning av den kommunala 
belysningsanläggningen.  

Beslutsunderlag 
Utdrag ur allmänna utskottets sammanträdesprotokoll,  
daterat 2021-05-17 § 62 
Tjänsteutlåtande från trafikingenjör Lars Lindblom, daterat 2021-05-28 

Kommunstyrelsens beslut 
1. Ge förvaltningen i uppdrag att gå vidare med att genomföra upphandling 

som inkluderar nödvändiga tjänster för en effektiv förvaltning av den 
kommunala belysningsanläggningen.  
 

2. I kommande budgetarbete ta höjd för kostnad för vägbelysning på ca 4,6 
miljoner kronor per år från år 2022. 

Beslutet skickas till 
Trafikenheten 
Åke Sjöberg, samhällsbyggnadschef 
Ekonomiavdelningen
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§ 78 Dnr 2021/755 

Avtal operatörs-id drönare 

Beskrivning av ärendet 
Drönare används allt mer inom samhällsbyggnadsbranschen och i 
kommunernas verksamhet och utvecklingen på området går snabbt.  
  
Sedan den 1 januari 2021 gäller nya regler beträffande drönare och hur de får 
användas, regelverket är gemensamt inom hela EU. Det nya regelverket 
syftar till att underlätta utvecklingen av drönare samtidigt som den höga 
säkerheten behålls i takt med att drönartrafiken ökar.   
Enligt de nya reglerna ska det vid all flygning med drönare finnas en 
ansvarig operatör (juridisk person) som ansvarar för all användning av 
drönare inom den kommunala verksamheten. Operatören ansvarar för att 
flygningen genomförs på ett säkert sätt och att fjärrpiloten som utför 
flygningen har rätt kompetens. Operatören ska vara registrerad hos 
Transportstyrelsen och ansvarar för organisationens fjärrpiloter och alla 
flygningar som genomförs så att dessa genomförs på rätt sätt, följer gällande 
regler samt att fjärrpiloter har giltigt behörighetsbevis och är utbildad.  
  
Registreringen för ett operatörs-ID sker av kommunen behörig firmatecknare 
med hjälp av mobilt-bankID och kommunens 
organisationsnummer och ett unikt operatörs-ID utfärdas som kommer att 
gälla för alla drönare inom kommunen oavsett sektorstillhörighet. Detta 
unika operatörs-ID är endast möjligt för en juridisk person att inneha vilket 
innebär att kommunen som förvaltning endast kan ha ett operatörs-ID. 
Kommunens operatör blir därmed ansvarig för alla flygningar inom alla 
kommunens verksamheter.   
  
Leksands kommun blir den juridiska person som i sin tur får delegera 
ansvaret för själva drönarflygningar till behöriga fjärrpiloter tillhörande de 
utskott/nämnder som ska genomföra flygningarna. Det är viktigt att det 
framgår inom vilka verksamheter drönarflygning får ske samt vilka regler 
och riktlinjer som måste beaktas när en flygning genomförs. En sådan 
organisation med tillhörande regler och riktlinjer behöver nu tas fram 
för förvaltningen.  
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Sektorns/avdelningens bedömning 
Behovet och nyttan av att använda drönare som arbetsredskap är stort 
och spänner över ett flertal områden. Vi har tidigare använt drönare inom 
förvaltningen för bland annat uppdatering av vår primärkarta, 
markmodellering, översiktsbilder/ortofoton till detaljplaner, broinspektion, 
informationsmaterial mm. 
Nyttjande av drönare kan effektivisera, tillgängliggöra och säkra 
kommunens arbete inom många områden, exempelvis:    

 För framställning av flygbilder och ortofoton för ajourhållning av 
kartor och för visualisering/modellering 

 Som hjälpmedel vid olika typer av inspektioner, broar, byggnader 
mm.  

 För att göra massaberäkningar (av till exempel snöhögar och 
schaktmassor).  

 För att mäta in fastigheters gränspunkter (vid exempelvis planarbete).  

 För visualisering av föroreningar, miljövård och 
översvämningsdokumentation.  

 För att ta översiktsbilder för trafikövervakning, flödesmätning samt 
parkeringsbeläggning mm.  

 I syfte att dokumentera vattendrag, viltbestånd, bäverbestånd, 
fiskvandring med mera.  

 Inom bygglovsanknuten verksamhet.  

 För att inspektera tillståndet på asfaltsvägar, exempelvis 
sprickbildningar.   

Vår bedömning är att vi, i den digitala samhällsbyggnadsprocess vi nu 
befinner oss i, är beroende av att kunna nyttja drönare som verktyg för att 
kunna effektivisera, säkra och även tillgängliggöra data som kan samlas in 
via drönare. För att detta ska vara möjligt krävs nu en organisation för detta 
med behöriga fjärrpiloter samt en ansvarig registrerad operatör för 
förvaltningen. 
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Beslutsunderlag 
Tjänsteutlåtande daterat 2021-05-20 
Information finns under nedanstående sidlänkar hos Transportstyrelsen 
https://transportstyrelsen.se/sv/Nyhetsarkiv/2020/nu-galler-nya-dronarregler-
i-sverige/ 
https://dronarsidan.transportstyrelsen.se/ 
https://transportstyrelsen.se/sv/luftfart/Luftfartyg-och-
luftvardighet/dronare/registrering-av-operator/ 

Kommunstyrelsens beslut 
1. Ingå avtal om operatörs-ID för Leksands kommuns räkning genom 

behörig firmatecknare, 
2. Ge förvaltningen i uppdrag att skapa en organisation kring 

användandet av drönare inom förvaltningen Leksands kommun som 
ska hantera operatörsfrågan gentemot Transportstyrelsen. 

Beslutet skickas till 
Malin Bengtsson, plan- och kartchef 
Kristina Backlund, lommunikations- och beredskapschef
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§ 79 Dnr 2017/1515 

Återrapport - Utvecklingsgrupp för Djurabygden 

Beskrivning av ärendet 
I samband med kommunfullmäktiges beslut 2019-04-08 kring grundskolans 
framtida organisation och arbetsformer, med bland annat nedläggning av 
Djura skola, fick förvaltningen i uppdrag att arbeta vidare med utvecklingen 
av Djurabygden. Uppdraget gavs till dåvarande kommundirektören Göran 
Wigert.  

Sektorns/avdelningens bedömning 
En intressegrupp för Djurabygden har skapats och ett möte hanns med innan 
pandemin slog till.  
Leksandsbostäder AB har i uppdrag att se över olika användningsområden 
för den före detta skollokalen. De olika alternativen redovisas i ett separat 
ärende till politiken.  
Näringslivsavdelningen planerar för en workshop tillsammans med 
intressegruppen för Djurabygden för att se vilka styrkor och svagheter som 
finns. Det ska sedan visa inriktning för fortsatt arbete där utvecklingsmedel 
kan sökas.  

Beslutsunderlag 
Utdrag ur allmänna utskottets sammanträdesprotokoll,  
daterat 2021-05-17 § 63 
Tjänsteutlåtande, daterat 2021-04-28 
Återrapport utvecklingsgruppen Djura, daterat 2021-04-28 

Yrkanden 
Viktor Zakrisson (S) yrkar bifall till förslaget. 

Kommunstyrelsens förslag till beslut i kommunfullmäktige  
1. Överföra ansvaret för det uppdrag som kommundirektören tilldelades av 

kommunfullmäktige den 8 april 2019 till näringslivsavdelningen för 
fortsatt hantering och dialog. 
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Beslutet skickas till 
Maria Bond, sektorschef verksamhetsstöd och service, vice kommundirektör 
Per Strid, näringslivschef 
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§ 80 Dnr 2021/522 

F.d. Djura skola - nytt användningsområde 

Beskrivning av ärendet 
Bakgrund 
Förvaltningen har fått i uppdrag att se över alternativ för användning av f.d. 
Djura skola i framtiden. 
Målet är att hitta ett bra och långsiktigt användningsområde för fastigheten. 
En förutsättning är att förskolan ska vara kvar i lokalen.  
Nuläge 
Större delen av byggnaden har stått tom sedan grundskolans verksamhet 
avslutades 2019. Byggnaden består av en tvåvåningsbyggnad som är ihop-
byggd med en mindre idrottssal med en 1-vånings länkbyggnad.  
Skicket på byggnaderna är bra. Driftskostnad i dagsläget är 750 000 kr per 
år. Förskolan betalar 300 000 kronor i årlig hyra. Tomtstorleken är 9628 m2. 
I den lägre länkbygganden huserar förskolan som också disponerar vissa ytor 
i den stora tvåvåningsbyggnaden (totalt nyttjar förskolan 260 kvadratmeter) 
där också mottagningsköket till förskola finns. På förskolan går idag ett 
trettiotal barn och bemanningen är fem förskollärare. Bedömningen är att 
behovet även i den närmaste framtiden är på samma nivå. Köket serverar 
frukost, lunch och mellanmål där antalet portioner i dagsläget är cirka 30 
stycken. 
I övrigt har delar av lokalen hyrts eller lånats ut till olika verksamheter.   
Idrottshallen hyrs ut vid förfrågan, intresset har varit lågt. Under 2021 har 
bågskytteklubben tränat i lokalen. 
Utemiljön innefattar bland annat en ute-rink. 
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.  

Sektorns/avdelningens bedömning 
Följande alternativ för framtida användning av Djura skola har utretts: 
Alternativ 1. Försäljning till privat aktör 
Ett alternativ kan vara att sälja ut fastigheten till extern intressent som skulle 
kunna bedriva en friskola. Kommunen skulle kunna vara kvar som hyresgäst 
(hyresgaranti) för förskolan.  
En annan möjlighet är att den framtida köparen medverkar till att en ny 
detaljplan tas fram för att möjliggöra att kunna bygga om byggnaden till 
lägenheter, vandrarhem eller verksamhetslokal av någon form. Med en ny 
detaljplan kan eventuellt den stora tomten möjliggöra nyproduktion av 
mindre mått.  
Alternativ 2. Försäljning till Leksandsbostäder AB  
Leksandsbostäder tar över byggnaden och låter bygga om tvåvånings- 
byggnaden till lägenheter. Bolaget har sen tidigare marklägenheter i Djura 
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som är attraktiva. Ett förslag har tagits fram. Förslaget medger 11 alternativt 
16 lägenheter beroende på om man använder befintlig korridor som 
lägenhetsyta eller inte. Ombyggnation kräver att en ny detaljplan tas fram 
som tillåter bostadsändamål. Tidplanen för detta är att arbetet med en ny 
detaljplan kan påbörjas 2022 och skulle kunna vara klar, i bästa fall, hösten 
2023.  
Förskolan blir kvar i lokalen inklusive mottagningskök i nytt läge i 
anslutning till förskolan då nuvarande placering av mottagningsköket inte är 
möjlig vid byggnation av lägenheter. Flytt av och byggande av nytt 
mottagningskök måste kostnadsberäknas i detalj men är relativt kostsamt. 
Även här skulle en ny detaljplan eventuellt medge en viss nyproduktion eller 
så används tomten av allmänheten (ute-rink).  
Leksandsbostäder kan även utreda behovet av externa kontorslokaler i del av 
byggnaden i samarbete med näringslivsavdelningen. 
Alternativ 3. Fastigheten behålls av kommunen 
Förvaltningen har utrett möjligheten att nyttja lokalerna med annan 
kommunal verksamhet men inte funnit några alternativ. Ett alternativ är att 
hitta en annan intressent som hyr de delar som inte förskolan använder. 

Beslutsunderlag 
Utdrag ur allmänna utskottets sammanträdesprotokoll,  
daterat 2021-05-17 § 64 
Tjänsteutlåtande daterat 2021-06-02 
Yrkanden 
 Ordförande yrkar att förvaltningen får i uppdrag att närmare utreda  
 alternativ 2 och återkomma med nödvändiga förslag till beslut avseende  
 bl.a. finansiering samt fastighets- och planfrågor.   
 
 Inga Westlund (V) yrkar att en utredning görs om möjligheten att öppna en  
 F-3 skola i Djura. 
 

Propositionsordning 
Ordföranden ställer sitt förslag till beslut avseende utredningsuppdrag mot 
yrkandet från Inga Westlunds (V) och finner att kommunstyrelsen beslutar i 
enlighet med ordförandes förslag till beslut 

Kommunstyrelsens beslut  
1. Ge förvaltningen i uppdrag att närmare utreda alternativ 2 och  
    återkomma med nödvändiga förslag till beslut avseende bl.a.  
   finansiering samt fastighets- och planfrågor. 
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Beslutet skickas till 
Åke Sjöberg, samhällsbyggnadschef 
Per Strid, näringslivschef 
Leksandsbostäder AB
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§ 81 Dnr 2021/405 

Revidering av länsövergripande överenskommelse om 
samverkan missbruk beroende - Välfärdsrådet 

Beskrivning av ärendet 
Kommuner och regioner har en lagstadgad skyldighet att ingå samarbete i 
fråga om personer som missbrukar alkohol, narkotika, andra 
beroendeframkallande medel, läkemedel, dopningsmedel eller spel om 
pengar (5 kap. 9 a § SoL och 16 kap. 3 § HSL). I länet regleras samarbetet 
genom en länsövergripande överenskommelse mellan kommunerna i 
Dalarna och Region Dalarna.  
En revidering har skett av överenskommelsen och ersätter tidigare 
överenskommelse från 2016. Arbetet har skett i en arbetsgrupp och 
referensgrupp med representanter från kommunerna, Region Dalarna och 
från brukarrörelsen.  
De största förändringarna är att överenskommelsen omfattar barn och unga 
samt spelberoende/spelproblem (spel om pengar). Vidare har det tidigare 
regionala vårdprogrammet utgått och i stället hänvisas till det nya nationella 
vård- och insatsprogrammet (VIP) för missbruk och beroende.  
En förändring avseende avtalstiden har införts till en period om tre (3) år. 
Överenskommelsen föreslås träda i kraft 1 juli 2021. 
Denna länsövergripande överenskommelse utgör ett lagstadgat styrdokument 
för att stödja den regionala och lokala nivån, det vill säga Region Dalarna 
och Dalarnas 15 kommuner, avseende samverkan rörande personer med 
missbruk och beroende av alkohol, narkotika, andra beroendeframkallande 
medel, läkemedel, dopningsmedel eller spel om pengar.  
Syftet med samverkansöverenskommelse är att: 
- stärka samverkan 
- tydliggöra ansvarsfördelningen mellan huvudmännen 
 - tillgodose individens behov av vård och omsorg utifrån ett 
helhetsperspektiv 
- utveckla verksamheter genom att tillämpa bästa tillgängliga evidens- och 
erfarenhetsbaserad kunskap i mötet med den enskilda individen.  
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Ytterst sett handlar det om att tillsammans utveckla en behovsanpassad, 
personcentrerad och sammanhållen vård- och omsorgskedja av hög kvalitet 
för alla olika grupper av kvinnor, män, flickor, pojkar och personer av annat 
kön.  
Det övergripande målet med samverkansöverenskommelsen är att:  
- huvudmännen tillsammans främjar en effektiv, kunskapsbaserad, jämlik, 
jämställd och likvärdig vård och omsorg för missbruk och beroende, oavsett 
för vem du är och var i länet du bor 
- överenskommelsen ska utgöra grund för framtagande och implementering 
av lokala samverkansöverenskommelser i varje enskild kommun, mellan den 
kommunen och regionen.  
Målgruppen för överenskommelsen är personer, män, kvinnor, flickor, 
pojkar och personer av annat kön, som missbrukar alkohol, narkotika, andra 
beroendeframkallande medel, läkemedel, dopningsmedel eller spel om 
pengar. Överenskommelsen gäller således för både barn (upp till 18 år) och 
vuxna. I överenskommelsen tydliggörs dels huvudmännens lagstadgade 
ansvarsområden enskilt och gemensamt i samverkan, dels hur arbetet kan 
utvecklas och genomföras utifrån bästa tillgängliga evidens- och 
erfarenhetsbaserad kunskap (vetenskap, professionell erfarenhet och den 
enskildes erfarenheter, önskemål och situation). Vidare utgör den regionala 
samverkansöverenskommelsen en grund och ett stöd för att ta fram lokala 
samverkansöverenskommelser inom varje kommun. 

Sektorns/avdelningens bedömning 

Sociala sektorn ställer sig bakom revideringen av överenskommelsen på 
regional nivå utifrån att tydligheten gällande de olika överenskommelserna 
säkerställs i en samlad överenskommelse. Vilket leder till en stärkt 
utveckling av en behovsanpassad, personcentrerad och sammanhållen stöd- 
och vårdkedja av hög kvalitet för berörda. Det stärker även det fortsatta 
arbetet och utvecklingen av befintliga lokala överenskommelser.  

Beslutsunderlag 
Utdrag ur sociala utskottets sammanträdesprotokoll daterat 2021-05-12 §20 
Tjänsteutlåtande, daterat 2021-04-29 
Länsövergripande överenskommelse om samverkan missbruk och beroende, 
daterad 2021-04-22 
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Yrkanden 
Kenneth Dahlström (C) yrkar bifall till beslutet. 

Kommunstyrelsens beslut 
1. Anta revideringen av länsövergripande överenskommelse om samverkan 

missbruk beroende 

Beslutet skickas till 
Ulrika Gärdsback, sektorschef sociala sektorn för vidarebefordran till Region 
Dalarna
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§ 82 Dnr 2021/406 

Revidering av länsövergripande överenskommelse 
HVB - Välfärdsrådet 

Beskrivning av ärendet 
Styrgruppen för Länsnätverket för förvaltningschefer (Länschefsnätverket) 
har haft i uppdrag att genomföra en revidering har av tidigare 
samverkansöverenskommelse (från 2016). Arbetet har skett med stöd av 
Avdelningen för hälsa och välfärd, RSS Dalarna.  
Revideringen består av redaktionella justeringar gällande 
överenskommelsens disposition och rubriksättning, ändring av obsolet 
terminologi med mera. Vissa avsnitt är utvecklade och/ eller nya varvid 
syftet har varit en anpassning till övriga länsövergripande 
samverkansöverenskommelser i vissa avseenden.  
En förändring avseende avtalstiden har införts till en period om tre (3) år. 
Överenskommelsen föreslås träda i kraft 1 juli 2021. Länschefsnätverket 
beslutade att godkänna den reviderade överenskommelsen på sammanträde 
2021-02-19 och skicka vidare beslutet för Välfärdsrådets ställningstagande 
och beslut om rekommendation.  
Syftet med denna länsövergripande överenskommelse är att tydliggöra 
ansvaret för kommun och region gällande enskilda personer som 
kommunernas socialnämnder beslutar att placera på hem för vård eller 
boende (HVB) och där den enskilde har behov av såväl sociala som hälso- 
och sjukvårdsinsatser.  
Länschefsnätverket konstaterade på sammanträde 2020-10-23 att 
överenskommelsen är ett nödvändigt instrument för att tydliggöra samverkan 
mellan huvudmännen i samband med HVB-placeringar och att 
överenskommelsens innehåll endast krävde vissa redaktionella ändringar. 
Mot denna bakgrund fick Styrgruppen för Länschefsnätverket i uppdrag av 
Länschefsnätverket att tillse ändringarna av överenskommelsen. Arbetet har 
utförts på Avdelningen för hälsa och välfärd, RSS Dalarna. I 
överenskommelsen tydliggörs främst huvudmännens respektive 
ansvarsområden och fördelning av kostnadsansvar vid placering på HVB.  
Revideringen består av justeringar avseende överenskommelsens disposition, 
rubriksättning, ändring av obsolet terminologi med mera. Vissa avsnitt är 
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utvecklade och/ eller nya varvid syftet har varit en anpassning till den 
länsövergripande överenskommelsen om samverkan rörande personer som 
missbrukar samt till den kommande länsöverenskommelsen om samverkan 
kring barns och ungas hälsa.  
Länschefsnätverket beslutade att godkänna den reviderade 
överenskommelsen på sammanträde 2021-02-19 och skicka vidare beslutet 
för Välfärdsrådets ställningstagande och beslut om rekommendation. 

Sektorns/avdelningens bedömning 
Att denna länsövergripande överenskommelse tydliggör ansvaret för 
kommun och region gällande enskilda personer som kommunernas 
individnämnder beslutar att placera på hem för vård eller boende (HVB) och 
där den enskilde har behov av såväl sociala som hälso- och 
sjukvårdsinsatser. Överenskommelsen är även ett nödvändigt instrument för 
att tydliggöra samverkan mellan huvudmännen i samband med HVB-
placeringar och att överenskommelsens innehåll endast krävde vissa 
redaktionella ändringar. 

Beslutsunderlag 
Utdrag ur sociala utskottets sammanträdesprotokoll daterat 2021-05-12 § 21 
Tjänsteutlåtande daterat 2021-04-29 
Remiss om länsövergripande överenskommelse HVB, daterad 2021-03-16 

Yrkanden 
Kenneth Dahlström (C) yrkar bifall till beslutet. 

Kommunstyrelsens beslut 
1. Anta revideringen av länsövergripande överenskommelse HVB. 

Beslutet skickas till 
Ulrika Gärdsback, sektorschef sociala sektorn för vidarebefordran till Region 
Dalarna 
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§ 83 Dnr 2021/754 

Gallringsbeslut för inkomna pappershandlingar 
Elevhälsans medicinska insatser 

Beskrivning av ärendet 
Funktionen Elevhälsans medicinska insatser arbetar mot att bli helt 
pappersfria. Detta görs delvis via att skapa heldigitala processer och delvis 
genom att skanna in inkomna och upprättade pappershandlingar till 
funktionens verksamhetssystem PMO.  
I och med att dessa handlingar både skannas in och förvaras i pappersformat 
bevaras dessa handlingar dubbelt. Att förvara handlingar i dubbelt är tids- 
och kostnadsdrivande för förvaltningen. För att få till smidigare processer 
och undvika onödiga leveranser till kommunhusets arkiv föreslås det att 
funktionens inkomna och upprättade pappershandlingar få gallras efter 
inskanning. För att kunna gallra allmänna handlingar krävs ett 
gallringsbeslut. 
Kommunen har ett system för långsiktig bevarande av digital information (e-
arkiv) och medicinsk lednings ansvarig skolsköterska 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 funktionens arkivinformation. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteutlåtande från arkivarie Andrew Tutt-Wixner, daterat 2021-05-27. 

Kommunstyrelsens beslut 
1. Elevhälsans medicinska insatsers inkomna och upprättade 

pappershandlingar kan gallras omgående efter inskanning. 

Beslutet skickas till 
Andrew Tutt-Wixner, arkivarie för vidarebefordran till berörda
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§ 84 Dnr 2018/1555 

Avsägelse och fyllnadsval - utbildningsutskottet 

Beskrivning av ärendet 
Lennart Ljung (S) har inkommit med en avsägelse gällande uppdraget som 
ledamot i utbildningsutskottet. 

Beslutsunderlag 
Avsägelse daterat 2021-05-21 

Kommunstyrelsens beslut 
1. Bevilja avsägelse från Lennart Ljung (S). 

Beslutet skickas till 
Viktor Zackrisson (S), oppositionsråd 
Tomas Bergsten (C), ordförande utbildningsutskottet 
Anna-Carin Ingels, nämndsekreterare utbildningsutskottet
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§ 85 Dnr 2018/1486 

Representant i Nya Granbergsvägarnas 
samfällighetsförening samt revisor 

Beskrivning av ärendet 
Kommunen är största delägare i Nya Granbergsvägarnas 
samfälligetsförening. Tidigare representant i styrelsen har varit f.d. 
kommundirektör Göran Wigert. En ny representant behöver utses. 
Tidigare revisor för Nya Granbergsvägarnas samfällighetsförening, Ingemar 
Löfnäs har avsagt sig uppdraget. En ny revisor ska utses, inom sig, bland 
kommunens fem valda revisorer. Detta görs av revisonen själva som 
meddelar Nya Granbergsvägens samfällighetsförening. 

Beslut 
1. Utse fritidschef Torkel Holst till kommunens representant i Nya 

Granbergsvägarnas samfällighetsförening. 

Beslutet skickas till 
Nya Granbergsvägarnas samfällighetsförening 
Kerstin Furöstam, samordnare för kommunrevisionen  
Torkel Holst, fritidschef 
Anna-Carin Ingels, administrativ service,
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§ 86 Dnr 2021/23 

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 och 
bostadsanpassare: 

− Bostadsanpassningsärenden enligt bostadsanpassningslagen april & 
maj 2021 

− Byggärenden enligt plan- och bygglagen maj 2021 
Trafikärenden 

− Trafikärenden maj 2021 
Näringsliv 

− Köpekontrakt/köpebrev maj 2021 
Miljö/livsmedel 

− Tillsynsärenden enligt livsmedelslagen och miljöbalken februari och 
april-maj 2021 

Utbildningssektorn 
- 

Utskotten 
− Sammanträdesprotokoll samhällsbyggnadsutskottet daterat 2021-04-

22 
− Sammanträdesprotokoll samhällsbyggnadsutskottet daterat 2021-05-

27 
− Sammanträdesprotokoll socialutskottet daterat 2021-05-12  
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− Sammanträdesprotokoll utbildningsutskottet daterat 2021-05-24 

Personalärenden 
- Personalärenden 2021-05-01-2021-05-31 

Kommunledning 
- 

Beslutsunderlag 
Protokoll och listor 

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

och listor per den 16 juni 2021. 

Beslutet skickas till 
Administrativ service
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§ 87 Dnr 2021/735 

Revidering av länsövergripande överenskommelse 
personer med psykisk funktionsnedsättning - 
Välfärdsrådet 

Beskrivning av ärendet 
I oktober 2019 gav Länschefsnätverket dess styrgrupp i uppdrag att sätta 
samman en arbetsgrupp och formulera ett uppdrag att revidera den 
länsövergripande överenskommelsen om samverkan mellan kommuner och 
region i Dalarna kring personer från 18 år med psykiska 
funktionsnedsättningar.  
Syftet var att genomföra en översyn av den tidigare överenskommelsen som 
löpte ut 2019-12-31. En arbetsgrupp tillsattes med ansvar att genomföra 
revideringen. Till arbetsgruppen har en referensgrupp funnits som inkluderat 
brukarrepresentanter. Arbetet har utförts med stöd av Avdelningen för hälsa 
och välfärd, RSS Dalarna.  
De största förändringarna avser formuleringar avseende överenskommelsens 
syfte, mål och målgrupp. Vidare har avsnitt kring huvudmännens skyldighet 
att samverka tydliggjorts, liksom införande av nya avsnitt som hänvisar till 
andra relevanta kunskapsstöd avseende vuxna personer med psykisk 
funktionsnedsättning.  
En förändring avseende avtalstiden har införts till en period om tre (3) år. 
Överenskommelsen föreslås träda i kraft 1 juli 2021. Länschefsnätverket 
beslutade att godkänna den reviderade överenskommelsen på möte 2021-04-
16 och skicka vidare beslutet för Välfärdsrådets ställningstagande och beslut 
om rekommendation. 
Beskrivning av ärendet och skälen för förslaget 
Denna länsövergripande överenskommelse utgör ett styrdokument för att 
stödja den regionala och lokala nivån, det vill säga Region Dalarna och 
Dalarnas 15 kommuner, avseende samverkan rörande personer från 18 år 
med psykiska funktionsnedsättningar.  
Syftet med samverkansöverenskommelsen är att:  

 tydliggöra ansvarsfördelningen mellan huvudmännen  

 stärka samverkan mellan huvudmännen 
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 genom tydliggörande och reglering av samverkan undvika att 
personer med funktionsnedsättning ”hamnar mellan stolarna” 

 tillgodose individens behov av vård och stöd utifrån ett 
helhetsperspektiv. 

När huvudmännen har olika uppfattningar om vem som ska göra vad eller 
vad man ska göra tillsammans, ska överenskommelsen ge vägledning. 
Ytterst sett handlar det om att tillsammans utveckla en behovsanpassad, 
personcentrerad och sammanhållen vård- och omsorgskedja av hög kvalitet 
för personer med psykiska funktionsnedsättningar.  
De övergripande målen med samverkansöverenskommelsen är att: 

 samverkan ska genom en sömlös vård- och stödkedja främja 
förbättrad psykisk och fysisk hälsa 

 samverkan ska främja individens möjligheter att uppnå ett 
självständigt liv och att individens egna resurser ska tillvaratas 

 de insatser som erbjuds ska utgå ifrån ett helhetsperspektiv där 
individen är delaktig och där individens integritet och 
självbestämmande respekteras 

 huvudmännen ska tillsammans främja en effektiv, kunskapsbaserad, 
jämlik, jämställd och likvärdig vård och omsorg för personer med 
psykisk funktionsnedsättning, oavsett var i länet du bor 

 överenskommelsen ska utgöra en grund för framtagande och 
implementering av lokala samverkansöverenskommelser i varje 
enskild kommun, mellan den enskilda kommunen och regionen.  

Målgruppen för överenskommelsen är personer från 18 år som till följd av 
psykiska funktionsnedsättningar är i behov av vård- och stödinsatser från 
både kommun och region. Exempel på grupper där samverkan är särskilt 
viktig är personer med psykisk funktionsnedsättning och samtida missbruk, 
personer med intellektuell funktionsnedsättning samt äldre personer med 
psykiska funktionsnedsättningar. Behovet av samverkade insatser ska inte 
vara beroende av diagnos utan det är graden av funktionsnedsättning som är 
avgörande.  
I överenskommelsen tydliggörs dels huvudmännens lagstadgade 
ansvarsområden enskilt och gemensamt i samverkan, dels hur arbetet kan 
utvecklas och genomföras utifrån bästa tillgängliga evidens- och 
erfarenhetsbaserad kunskap (vetenskap, professionell erfarenhet och den 
enskildes erfarenheter, önskemål och situation). Vidare utgör den regionala 
samverkansöverenskommelsen en grund och ett stöd för att ta fram lokala 
samverkansöverenskommelser inom varje kommun. 
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De största förändringarna avser formuleringar avseende överenskommelsens 
syfte, mål och målgrupp. Vidare har avsnitt kring huvudmännens skyldighet 
att samverka tydliggjorts liksom införande av nya avsnitt som hänvisar till 
andra relevanta kunskapsstöd avseende vuxna personer med psykisk 
funktionsnedsättning. Avsnitten kring uppföljning, lokala 
överenskommelser, implementering med mera är utvecklade och anpassade 
till övriga länsövergripande samverkansöverenskommelser.  
Överenskommelsen är framtagen i bred samverkan mellan kommunerna i 
Dalarna och Region Dalarna. En arbetsgrupp fick i uppdrag av styrgruppen 
för Länsnätverket för förvaltningschefer (Länschefsnätverket) att revidera 
överenskommelsen och till arbetet tillsattes även en referensgrupp som stöd i 
arbetet. I både arbetsgruppen och i referensgruppen har representanter från 
brukarrörelsen funnits med. Den regionala samverkans- och stödstrukturen, 
RSS Dalarna har varit ett stöd i arbetet. RSS Dalarna verkar på länsnivå med 
kunskapsstyrning inom socialtjänst och hälso- och sjukvård samt med att 
stödja samverkan mellan länets femton kommuner och Region Dalarna. RSS 
drivs genom Avdelningen för Hälsa och välfärd i Region Dalarna.  

Sektorns/avdelningens bedömning 
Att denna länsövergripande överenskommelse tydliggör ansvarsfördelningen 
mellan huvudmännen, leder till att stärka samverkan mellan huvudmännen 
och att genom tydliggörande och reglering av samverkan undvika att 
personer med funktionsnedsättning ”hamnar mellan stolarna” samt att 
tillgodose individens behov av vård och stöd utifrån ett helhetsperspektiv. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteutlåtande daterat 2021-06-02 
Underlag för rekommendation – Revidering av länsövergripande 
överenskommelse om samverkan för kommuner och region i Dalarnas län 
kring personer från 18 år med psykiska funktionsnedsättningar, daterad 
2021-05-21. 

Yrkanden 
Kenneth Dahlström (C) yrkar bifall till beslutet. 

Kommunstyrelsens beslut 
1. Anta revideringen av länsövergripande överenskommelse om samverkan 

för kommuner och region i Dalarnas län kring personer från 18 år med 
psykiska funktionsnedsättningar. 

Beslutet skickas till 
Ulrika Gärdsback, sektorschef sociala sektorn för vidarebefordran till  
Region Dalarna avdelningen hälsa och välfärd, RSS
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§ 88  

Kommunstyrelsens ordförande informerar 

Beskrivning av ärendet 
Kommunstyrelsens ordförande Ulrika Liljeberg (C) informerar på 
sammanträdet om följande: 

- År 2022 är det jubileumsår för Hugo Alfvén. Alfvengården har bjudit 
in till ett första möte för att diskutera 150-års jubiléet.  

- Den 21 juni kommer Japans ambassadör att besöka Leksand.  
- Nästa vecka kommer representanter från kommunen att träffa 

Trafikverket för diskussion om framtida strategisk planering och 
samarbete. 

- Bolagsstämma för Visit Dalarna AB och förbundsstämma för 
Brandkåren norra Dalarna kommer att hållas inom kort. 

Kommunstyrelsens beslut 
1. Lägga informationen till handlingarna 
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Närvarolista 
Beslutande  


Ledamöter 
 


Ulrika Liljeberg (C), ordf, (via länk) 
Sebastian Larsson (M) (via länk) 
Viktor Zakrisson (S) (via länk) 
Kenneth Dahlström (C) (via länk) 
Karin Byström (C) (via länk) 
Tomas Bergsten C (via länk) kl. 13.00-14.00 
Karin Mikkonen (C) (via länk) 
Sara Shahryari (M) (via länk) 
Kerstin Marits (M) (via länk)  
Ingrid Rönnblad (S) (via länk) 
Inga Westlund (V) (via länk) 
Anna-Lena Blomkvist (SD) (via länk) 
 


 


Tjänstgörande ersättare Elisabet Ingels (C) ers: Jimmy Karlsson (BP) (via länk) 
Björn Larsson (C) ers: Tomas Bergsten (C) kl. 14.00-15.30 (via länk) 
Lars Halvarson (S) ers. Jan-Olof Karlsson (S) (via länk) 
Per Wiman (KD) ers: Kia Rolands (KD) (via länk) 
 


Övriga närvarande  


Ej tjänstgörande ersättare 
 


PG Gregard (M) (via länk) 
Yvonne Ineteg (V) (via länk) 
Margareta Jobs (KD) (via länk) 
Per Florén (L) (via länk) 
 


Tjänstemän Kommundirektör Caroline Smitmanis Smids (via länk) 
Kommunsekreterare Lena Ryen-Laxton (via länk) 
Ekonomichef Ann-Charlotte Zackrisson, § 73 (via länk) 


Övriga - 
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 § 70 Kommundirektören informerar 
 § 71 Utskottsordförandena informerar 
 § 72 Coronaviruset och Leksands kommun 
 § 73 Aprilprognos 2021 
 § 74 Medfinansiering Leader Dalarnas utvecklingsområde 
 § 75 Ansökan om ekonomiskt bidrag för 2021 - Munthes Hildasholm Leksand 
 § 76 Kommunalt ansvar för returpapper 
 § 77 Belysning/gatlampor i Leksands kommun - upphandling av drift och 


underhåll 
 § 78 Avtal operatörs-id drönare 
 § 79 Återrapport - Utvecklingsgrupp för Djurabygden 
 § 80 F.d. Djura skola - nytt användningsområde 
 § 81 Revidering av länsövergripande överenskommelse om samverkan missbruk 


beroende - Välfärdsrådet 
 § 82 Revidering av länsövergripande överenskommelse HVB - Välfärdsrådet 
 § 83 Gallringsbeslut för inkomna pappershandlingar Elevhälsans medicinska 


insatser 
 § 84 Avsägelse och fyllnadsval - utbildningsutskottet 
 § 85 Representant i Nya Granbergsvägarnas samfällighetsförening samt revisor 
 § 86 Anmälan av fattade delegeringsbeslut 2021 
 § 87 Revidering av länsövergripande överenskommelse personer med psykisk 


funktionsnedsättning - Välfärdsrådet 
 § 88 Kommunstyrelsens ordförande informerar 
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§ 70  


Kommundirektören informerar 


Beskrivning av ärendet 
Vid dagens sammanträde informerar kommundirektör Caroline Smitmanis 
Smids om följande: 


- Det har varit många ungdomar och en del nedskräpning och 
förstörelse på Siljansvallen under senvåren/försommaren. Vi arbetar 
tillsammans med polisen och inom förvaltningen med att åtgärda 
men även förebygga. Fritidsavdelningen ska sammanställa alla 
tidigare förebyggande åtgärder och ge förslag på fler och vi ser över 
möjligheterna till kameraövervakning. Under studenthelgen var det 
lugnt och ungdomarna skötte sig bra enligt polis, skola och fritid. 
 


- Lokalfrågorna på Sammilsdal – arbetsmiljöverket har varit på besök 
och mötet visade att flera av åtgärderna som krävs redan är 
åtgärdade. Vi arbetar med steg 2 som handlar om hösten 2022 och 
steg 3 som handlar om de centrala skolornas kommande elevunderlag 
och status 
 


- Ett möte har hållits med utvecklingsbygden för Djurabygden. 
Kommunen representerades av kommundirektör, sektorschef för 
samhällsbyggnad samt näringslivsutvecklare. 
 


- En arbetsvärdering pågår som kommer att ligga till grund för kunna 
se om vi har oskäliga skillnader i lön utifrån kön. 
 


- Vi har haft dialogmöte med Svenskt näringsliv angående deras 
enkätundersökning. Resultatet visar att Leksand har utvecklats 
gällande alla frågor. Det framkommer samtidigt att kommunens 
upphandlingsarbete kan utvecklas enligt enkätsvaren. 
 


- Midsommarfirandet kommer inte att firas som normalt utan ersättas 
av en möjlighet att delta i digitalt firande där man kan dela sina 
midsommarupplevelser. Det digitala firandet arrangeras i av 
kommunen tillsammans med Visit Dalarna och näringslivet.   
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Kommunstyrelsens beslut 
1. Lägga informationen till handlingarna. 
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§ 71  


Utskottsordförandena informerar 


Beskrivning av ärendet 
Ordföranden i utbildningsutskottet, Tomas Bergsten (C), informerar om 
följande: 


- Arbetsmiljöverket har varit på besök med anledning av anmälan om 
arbetsmiljöproblem på Sammilsdalsskolan bl.a. gällande trängsel. 
Anmälan har reviderats i och med att ett antal åtgärder har vidtagits. 
Det finns en plan för att lösa akuta problem snabbt samt en mer 
långsiktig plan. Ett förslag på åtgärd för att minska trängseln är att 
flytta skolbiblioteket till Flexhuset, andra är byte av beslysning samt 
bullerdämpande inredning. 


- Prognosen för årets resultat är att sektorns budgetram kommer att 
hållas. 


- Ett arbete pågår för att skapa ökad likvärdighet mellan förskolor. 
- Kommunens digitaliseringsarbete inom skolan har nominerats till 


utmärkelsen ”Guldtrappan” 
 
Ordföranden i socialutskottet, Kenneth Dahlström (C), informerar om 
följande:  


- Utskottet har tagit del av medarbetarenkäten för sociala sektorn.  
Svarsfrekvensen har överlag varit god, 72 % i genomsnitt. En analys 
kommer att göras gällande de enheter som haft en låg svarsfrekvens.  


- Två nya enhetschefer tillsätts och ytterligare en enhetschef diskuteras 
som kan förstärka organisationen på nya äldreboendet i Tibble.  


- Medel från omställningsfonden har använts för att utbilda två 
undersköterskor till s.k. Silviasystrar, som har specialkompetens nom 
området demens. En Silviasjuksköterska har också utbildats.  


- Statsbidrag har används till aktivitetsombud som utses på varje 
boende samt inköp av parcyklar och I-pads som kan användas både 
inom verksamheten och för boende för att t.ex. kommunicera via 
Skype med närstående. 
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- Kraven för att en kommun ska kunna ansöka om prestationsbaserade 
statsbidrag för äldreomsorgen håller på att förtydligas. 


- Tjänsten som medicinskt ansvarig sjuksköterska har utökats till en 
heltid och en medicinskt ansvarig rehabiliteringsansvarig har tillsatts. 
Denna tjänst delas med Rättvik.  


- Äldreomsorgsutbildningen inom vuxenutbildningen är populär och 
har utbildat 15-20 personer som kan vikariera i sommar som 
vårdbiträden eller undersköterskor. För att kunna ta emot fler 
studenter behöver sektorn öka kapaciteten gällande handledare.  


 
Ordföranden i samhällsbyggnadsutskottet, Sebastian Larsson (M), 
informerar om följande: 


- Utskottet planerar en heldag med fokus på miljöfrågor. 
- Byggärendena är fortsatt många till antalet. Just nu har 299 


byggärenden inkommit jämfört med 254 vid samma tid år 2020 och 
206 år 2019.  


- Två av de större bygglovsärendena gäller lokal för ett besiktnings och 
bilvårdsföretag samt en större lagerlokal vid Limavägen. 


- Sibylla invigs imorgon. 
- En cykelplan är ute på remiss. Planen kommer att komma till 


kommunfullmäktige för beslut. 
- Kulturmiljöprogrammet har antagits av utskottet och finns nu att läsa 


på kommunens webbsida. Programmet ska arbetas in i ny 
översiktsplan. 


- Detaljplanen för bostadsområdet Lummerhöjden är ute på samråd. 
- Arbete pågår med att ta fram den miljökonsekvensbeskrivning som 


Länsstyrelsen begärt gällande bostäderna vid Åkerö brofäste.  
- Nästa vecka är ett möte inplanerat med Trafikverket för att diskutera 


strategisk planering för Leksand och regionen. 


Kommunstyrelsens beslut 
1. Lägga informationen till handlingarna. 
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§ 72 Dnr 2020/324 


Coronaviruset och Leksands kommun 


Beskrivning av ärendet 
Kommundirektör Caroline Smitmanis Smids informerar om pandemiläget i 
kommunen. 


- Bibliotek och simhall öppnade igen den 1 juni och det har fungerat 
utmärkt. Biblioteket har haft många och uppskattade besök. 
Sporthallen har bara haft bokade besök och det har också fungerat 
problemfritt.   
 


- Skolavslutning och student var trevliga och lugna tillställningar. 
Ungdomarna skötte sig bra på Siljansvallen och det var trevligt, 
enligt uppgift. Inga rapporter om smittspridning har inkommit ännu, 
men regionen har flaggat för risk efter studentfirandena. 
Sommarförskolan är i år på Källbacken. De problem som upplevdes 
sommartid tidigare år med för varma lokaler på Källbacken har 
åtgärdats.  
 


- Inom äldreomsorgen har personal fortsatt testats positivt för covid. 
Detta har skett vid något tillfälle trots att personal varit fullgott 
vaccinerade. Vecka 23 hände det på två av våra särskilda boenden, så 
regionens rutiner för smittspårning följs. Smittspårningen för både 
personal och omsorgstagare har hittills inte påvisat någon ytterligare 
person som fått ett positivt testresultat för covid. 
 


- Lokalvårdarna som städar på de boenden där det är personal som 
testats positiv för covid kommer att använda visir/munskydd enligt 
rekommendation från MAS. 
 


-  Alla vikarier inom äldreomsorgen och LSS som är 18 år eller äldre 
 erbjuds vaccin. Det är en hög täckningsgrad och många som vill  
 vaccinera sig. Detta sker i tätt samarbete med Region Dalarna.   
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- Den 14/6 kom nya riktlinjer från Region Dalarna vad gäller ”source 
control”. Det innebär att munskydd inte rekommenderas som ”source 
control” vid ansiktsnära arbete (inom ca 1 meter) hos en patient eller 
omsorgstagare. Detta gäller för personal som är fullvaccinerad, det 
vill säga med två doser covidvaccin och där det gått minst två veckor 
sedan dos 2. För personal som ännu inte är fullvaccinerade 
rekommenderas munskydd som source control precis som tidigare, 
det vill säga när ett avstånd på minst 2 meter inte kan hållas till andra 
personer eller när fler personer behöver samlas i ett rum. 
 


- Vad gäller bemanningen för sjuksköterskor så är det i år mycket 
ansträngt p.g.a. tre avhopp med mycket kort varsel inför sommaren. 
Sedan tidigare är det planerat att en bemanningssköterska kommer att 
arbeta i sex veckor. Kommunens demenssjuksköterska kommer att 
arbeta som sjuksköterska i sommar, eventuellt även samordnare och 
MAS. Omsorgspersonal erbjuds flytta sin semester någon/några 
veckor mot en ekonomisk ersättning. Hittills har flera medarbetare 
flyttat sin semester, men det finns ingen samlad bild ännu. 
 


- Rekommendation att arbeta hemifrån har förlängts till den 19 
september. En arbetsgrupp ledd av kommundirektören ser över 
stegvis återgång och tillbakagång, rekommendationer för resor, 
konferenser, kurser, beredskap för klustersmitta och åtgärder för 
minskad trängsel på arbetsplatserna. Fortsatt fysisk distans till 
varandra kan komma att rekommenderas under en lång tid framöver. 


Kommunstyrelsens beslut 
1. Lägga informationen till handlingarna. 


Beslutet skickas till 
Caroline Smitmanis Smids, kommundirektör, 
Maria Bond, biträdande kommundirektör, 
Hanna Trädgårdh Oscarsson, HR- och säkerhetsskyddschef
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§ 73 Dnr 2021/728 


Aprilprognos 2021 


Beskrivning av ärendet 
Förvaltningen har sammanställt en prognos per den 30/4. Prognosen är att 
förvaltningen gör ett överskott på 5 mkr jämfört med ändringsbudgeten på 
0,8 mkr. 
Jämfört med prognosen i februari är det en förbättring med ca 11,5 mkr.  
Sektorernas prognoser har förbättrats under våren. Samhällsutveckling och 
sociala sektorn prognostiserar fortsatt underskott, men detta motsvarar under 
1 % av respektive sektors budget, så avvikelsen är låg.  
Prognosen är fortsatt osäker då pandemin påverkar flera verksamheter. 
Ersättningen för sjuklönekostnader förlängs till september och hittills har 
kommunen fått ersättning med 3 mkr då sjukskrivningarna under våren 
fortsatt varit höga. Det råder fortsatt viss oklarhet i vilken utsträckning 
kommunen kommer kunna ta del av det prestationsbaserade bidraget till 
äldreomsorgen som beslutades i april i samband med ändringsbudgeten. 
Äldreomsorgssatsningen är medräknad, men inte det prestationsbaserade 
bidraget eller äldreomsorgslyftet som inte har någon budgeteffekt.  
Under våren beslutades om nya livslängdsantagande för pensioner vilket gör 
att pensionskostnaderna beräknas öka med ca 5 %. Kommunen har även fått 
betala retroaktiva premier för en pensionslösning som inte varit budgeterad 
vilket gör att prognosen för pensionerna ökar.  
Senaste skatteunderlagsprognosen indikerar en ökning av skatteintäkterna 
med 2,4 mkr.  
Investeringarna följer i stort plan med undantag för ombyggnation av köket i 
Edshult och infrastruktur Lummerhöjden som skjuts till 2022. Prognosen för 
investeringar är 170 mkr på helåret och utfallet per april är 42 mkr.  


Sektorns/avdelningens bedömning 
Avdelningen bedömer att prognosen fortsatt är osäker på grund av 
pandemin. Personalkostnaderna följer budget på totalen och sektorernas 
prognosticerade budgetavvikelse är mycket låg.  
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Investeringstakten under inledningen av året är relativt hög och äldreboendet 
i Tibble och Nya sporthallen går i stort enligt plan vilket innebär att 
merparten av investeringsbudgeten troligen kommer utnyttjas under året.  


Beslutsunderlag 
Tjänsteutlåtande daterat 2021-05-30 
Presentation daterad 2021-06-02 


Kommunstyrelsens förslag till beslut i kommunfullmäktige  
1. Lägga informationen till handlingarna. 


Beslutet skickas till 
Ann-Charlotte Zackrisson, ekonomichef 
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§ 74 Dnr 2021/298 


Medfinansiering Leader Dalarnas utvecklingsområde 


Beskrivning av ärendet 
Leksands kommun har tillsammans med nio andra kommuner i Dalarna 
under programperioden 2014–2020 varit medfinansiär i det gemensamma 
Dalarnas Utvecklingsområde (DUO). Privat, ideell och offentlig sektor har 
gemensamt tagit fram en lokal utvecklingsstrategi där man kommit överens 
om vilka insatser som ska prioriteras för att utveckla utifrån lokala 
förutsättningar. Medfinansieringen har varit en förutsättning för att kunna ta 
del av EU:s struktur- och investeringsfonder. Medfinansieringen faller ut 
budgetmässigt 2016-2022 då programperioden i praktiken startades först 
2016. 
EU har förlängt nuvarande programperiod med två år och Dalarnas 
kommuner har därmed möjlighet att delta i förlängningen. Förutsättningar 
för detta är att det sker en kommunal medfinansiering som för perioden 
kommer att medföra utbetalningar under 2023 och 2024. 
Den kommunala medfinansieringen utgör 33% av de totala möjliga 
projektmedlen att fördela. Enligt sedan tidigare fastställd fördelningsmodell 
ska Leksands kommun bidra med 724 100 kronor under den tvååriga 
förlängningen. Detta innebär 362 050 kronor per år. 


Sektorns/avdelningens bedömning 
Möjligheten att skapa tillväxt, utveckling och förnyelse genom samordnade 
insatser är bra. För att realisera enskilda projekt är finansieringen direkt 
avgörande om de ska bli verklighet eller inte. Genom DUO har sammantaget 
betydande belopp tillskapats för att finansiera olika projekt fördelade i de tio 
kommunerna. 
Näringslivsavdelningen upplever att DUO varit en verksamhet som varit 
svår att få insyn i. Det har inte varit självklart att slussa initiativ och 
idéskapare till DUO eftersom kriterierna för att få ett projekt varit otydliga 
och svåra att tolka.  
Bristen på insyn och återrapportering har sänkt tilltron till att beviljade 
projekt har skapat värden som gynnar helheten i samhällsutvecklingen både 
lokalt och regionalt. 
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De kommuner som haft förmånen att ha en av dem utsedd tjänsteperson i 
styrelsen upplever vi har haft betydligt större möjligheter till inflytande och 
påverkan på vilka projekt som beviljats stöd och på vilka grunder.  
Brist på insyn och representation i beslutande organ riskerar också att 
möjligheter till samordning och samverkan uteblir på kommunal nivå. Vid 
en fortsättning av medfinansiering av DUO är det en självklarhet att det 
säkerställs att alla kommuner ska vara representerade och ha full insyn i 
verksamheten.  
Klara förbättringar har skett sedan tidigare verksamhetsperioder i fråga om 
tydligare krav på projektens fortlevnad och framför allt i att stötta projekten 
med administrativt stöd.  
Även om det finns brister i dialogen mellan kommunen och DUO är 
näringslivsavdelningens bedömning att finns det god förutsättningar för att 
möjliggöra projekt som gynnar samhällsutvecklingen.  
Med tydligare krav på delaktighet, transparens, förankring och bättre 
kommunikation/återrapportering föreslås en fortsatt medfinansiering. 


Beslutsunderlag 
Utdrag ur allmänna utskottets sammanträdesprotokoll,  
daterat 2021-05-17 § 55 
Skrivelse från Dalälvarnas Utvecklingsområde om förlängning och 
erbjudande om nya ekonomiska möjligheter, daterat 2021-03-10 


Kommunstyrelsens beslut 
1. Förlänga medfinansieringen för två års förlängningsperiod av 


Dalälvarnas utvecklingsområde vilket innebär en medfinansiering med 
årligen 362 050 kronor under åren 2023 och 2024 på sammanlagt 
724 100 kronor. 


2. Som villkor för medfinansiering ska följande krav uppfyllas: 


 Regelbunden och tydliggjord kontakt mellan styrelsen för DUO 
och Leksands kommun ska finnas. 


 Rutiner ska finnas där berörd kommun är remissinstans innan 
medel beviljas till ett projekt. 


 Kvartalsrapporter ska tillställas medfinansiärerna där det framgår 
vilka projekt som sökt, beviljats och på vilka grunder medel 
beviljats. 


3. Medfinansieringen med 362 050 kronor per år ska arbetas in i kommande 
budgetarbete för 2023 och 2024. 
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Beslutet skickas till 
Per Strid, näringslivschef 
Dalälvarnas utvecklingsområde (DUO) 
Ann-Charlotte Zakrisson, ekonomichef 
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§ 75 Dnr 2021/350 


Ansökan om ekonomiskt bidrag för 2021 - Munthes 
Hildasholm Leksand 


Beskrivning av ärendet 
Hildasholms stiftelse ansöker för år 2021 om 125 000 kr i bidrag till skötsel 
och underhåll av park och trädgårdar. 
Munthes Hildasholm har under senare år fått 500 000 kronor i bidrag från 
Leksands kommun; 125 000 per år i bidrag utbetalt för åren 2016, 2017, 
2018 och 2019.  


Sektorns/avdelningens bedömning 
Ekonomiskt bidrag till skötsel av Hildasholms park och trädgårdar kan inte 
motiveras inom de ramar sektorn för samhällsutveckling beviljar bidrag. 


Underhåll är inte ändamålsenligt kriterium för varken bidrag för nyskapande 
kultur (via Kulturavdelningen) eller för evenemangsutveckling via 
Evenemangsrådet). 


Ett särskilt och riktat bidrag till enskild aktör inom besöksnäringen kan 
sektorn heller inte motivera utifrån att Munthes Hildasholm inte betraktas 
som viktigare än något annat besöksmål i Leksands kommun. 


Munthes Hildasholm hittar istället ekonomiska bidrag att söka hos 
Länsstyrelsen, Visit Dalarna AB och Kulturrådet, vilka har ändamålsenliga 
stöd och bidrag relevanta för verksamhetens behov, rörelse och målsättning. 


Sektorns näringslivsavdelning erbjuder stöd och rådgivning för utveckling av 
verksamheter med funktionen Företagslots. 
 
Alternativ till ekonomiskt stöd är att Munthes Hildasholm erbjuds 
Företagslots tillsammans med näringslivsutvecklare och därigenom stöttar 
stiftelsen och verksamhetens målsättning. 


Beslutsunderlag 
Utdrag ur allmänna utskottets sammanträdesprotokoll,  
daterat 2021-05-17 § 56 
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Ansökan om ekonomiskt bistånd från Munthes Hildasholm 
Beslut KS 2017-01-30 § 14 Ansökan om utökat stöd till Munthes 
Hildasholm i Leksand 


Yrkanden 
Ordföranden yrkar att ansökan avslås. 
Inga Westlund (V) yrkar bifall till ansökan. 


Propositionsordning 
Ordföranden ställer sitt yrkande avseende ansökan mot yrkandet från Inga 
Westlunds (V) och finner att kommunstyrelsen beslutar i enlighet med 
ordförandes yrkande. 


Kommunstyrelsens beslut 
1. Avslå ansökan om ekonomiskt bidrag till stiftelsen Munthes Hildasholm. 


Beslutet skickas till 
Åke Sjöberg, sektorschef samhällsutveckling 
Brita Klingberg, näringslivsutvecklare 
Stiftelsen Hildasholm
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§ 76 Dnr 2021/496 


Kommunalt ansvar för returpapper 


Beskrivning av ärendet 
Regeringen har beslutat att ansvaret för insamling och behandling av 
returpapper ska övergå till kommunerna från 1 januari 2022.  
 
Beslutet innebär att kommunen behöver ha ett fungerande insamlings- och 
återvinningssystem för returpapper på plats senast den 1 januari 2022. 
 
Beslutet innebär också att taxan för avfall kommer att öka. Hur stor 
taxehöjningen blir beror bland annat på kommunens läge, storlek och 
avstånd till pappersbruk. En grov uppskattning är att det handlar om en 
taxehöjning på ca 250 kronor per år och hushåll i Leksands kommun.  
 
Dala Vatten och Avfall AB har ställt frågan till sina ägarkommuner om de 
ska ansvara för framtagande och planering av insamlingssystem inklusive 
uträkning av ny avfallstaxa.  


Sektorns/avdelningens bedömning 
Förvaltningens bedömning är att Dala Vatten och Avfall AB är experter på 
området och därför är bäst lämpade att ansvara för utredning och planering 
gällande returpapper. 


Beslutsunderlag 
Tjänsteutlåtande, daterat 2021-05-07 
Protokollsutdrag Dala Vatten och Avfall AB, daterat 2021-04-07 
PM Returpapper, daterat 2021-02-24 


Kommunstyrelsens beslut 
1. Instruera Leksand Vatten AB att ge Dala Vatten och Avfall AB i uppdrag 
att ta fram ett fungerande insamlings- och återvinningssystem för 
returpapper. 
2. Instruera Leksand Vatten AB att ge Dala Vatten och Avfall AB i uppdrag 
att räkna på ny avfallstaxa. 
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Beslutet skickas till 
Caroline Smitmanis-Smids, kommundirektör 
Dala Vatten och Avfall AB 
Leksand Vatten AB
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§ 77 Dnr 2021/520 


Belysning/gatlampor i Leksands kommun - 
upphandling av drift och underhåll 


Beskrivning av ärendet 
Kommunen har sedan lång tid etablerat god samverkan med Dala Energi AB 
gällande drift och underhåll av kommunens gatubelysningsanläggning. Stor 
del av vår belysningsanläggning har ursprungligen uppförts av tidigare 
belysningsföreningar och senare kommunalt elbolag. Ett resultat av den 
historiken är att väsentliga delar av kommunens belysningsanläggning är 
sammanbygg med Dala Energi AB:s anläggning. 
 
Den kommunala gatubelysningen består av: 


 ca 5 900 ljuspunkter/gatlampor med tillhörande stolpar och 
fundament, varav ca 900 sitter längs statlig väg. 


 ca 250 tändpunkter (en punkt där ström tillförs anläggningen) samt 
lika många elabonnemang  


 uppskattningsvis minst 150 km elledningar (såväl luftledningar som 
nedgrävda ledningar). 


 övrig elektrisk utrustning såsom astrour, ljussensorer, reläer, styrning 
för nattsänkning (upp till 50 % lägre effekt nattetid) mm. 


 
Belysningen är geografiskt spridd över stor del av kommunen så att i stort 
sett alla våra byar har tillgång till kommunal gatubelysning. 
 
Det finns gällande avtal mellan kommunen och Dala Energi AB gällande 
drift och underhåll av gatubelysningen. Leksand och Rättviks kommun har 
samma form av avtal med Dala Energi AB.  
 
Då avtalet har många år på nacken är det med den teknikutveckling som 
skett (t.ex. LED-armaturer, digital styrning etc.) idag ett otidsenligt avtal. 
Det täcker inte in och reglerar lagkrav och andra nödvändiga delar för en god 
förvaltning av vår belysningsanläggning vilket innebär att det kan uppstå en 
hel del oklarheter mellan avtalets parter. Dala Energi AB har informerat 
såväl Leksands som Rättviks kommun att våra respektive avtal kommer att 
sägas upp under innevarande år. Något ”nollalternativ”, d.v.s. fortsätta som 
idag, finns därför inte.  
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Vår belysningsanläggning behöver anpassas till lagkrav gällande mätning av 
den ström som förbrukas. Idag sker mätning av elförbrukning genom så 
kallad schablonberäkning baserat på anläggningens märkeffekt och årliga 
brinntid. För att leva upp till lagkravet behöver alla punkter där ström tillförs 
till anläggningen (tändpunkter) ha separat elmätare som från år 2025 även 
ska klarar av timavräkning. Som ett första steg i denna anpassning mot 
gällande krav har varje tändpunkt (ca 250 stycken) nu fått ett eget 
abonnemang med årlig kostnad på ca 1500 kronor per abonnemang. 
Eftersom våra tändpunkter ofta är inbyggda i Dala Energis anläggning krävs 
ett omfattande arbete om anläggningarna ska separeras med egna 
vägbelysningsskåp för elmätare, tändning och annan utrustning till 
vägbelysningen. Nya vägbelysningsskåp och tillhörande arbete med 
separering av vägbelysningen från Dala Energis anläggning bör ingå i nytt 
avtal. 


 
 
Teknikutvecklingen går fort och det finns stor potential för ytterligare 
energieffektivisering i vår anläggning utöver det vi redan gjort. Vissa delar 
av vår anläggning är även mycket ålderstigen och behöver av detta skäl 
förnyas, inte minst för att uppfylla krav på elsäkerhet. Investeringar för 
fortsatt förnyelse av vår belysningsanläggning med till exempel 
energisnålare armaturer, effektstyrning (nattsänkning) m.m. bör täckas in i 
ett nytt avtal.  
 
För att trygga en säker och effektiv förvaltning av vår kommunala 
belysningsanläggning behöver nytt avtal rörande drift och underhåll 
upprättas.  
Exempel på vad som behöver täckas in i framtida avtal utöver sedvanlig drift 
och underhåll är även tjänster såsom kundkontakt-support/felanmälan, 
felsökning, felavhjälpning, projektering, utbyggnad, förnyelse, eldistribution, 
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abonnemang, separering, mätning, stolpbesiktningar, elsäkerhet och 
dokumentation.  
För detta krävs en ny upphandling i någon form, vilken med fördel kan göras 
gemensamt med Rättviks kommun. Därför föreslås att ge förvaltningen i 
uppdrag att gå vidare med att genomföra upphandling som inkluderar 
nödvändiga tjänster för en effektiv förvaltning av den kommunala 
belysningsanläggningen.  


Beslutsunderlag 
Utdrag ur allmänna utskottets sammanträdesprotokoll,  
daterat 2021-05-17 § 62 
Tjänsteutlåtande från trafikingenjör Lars Lindblom, daterat 2021-05-28 


Kommunstyrelsens beslut 
1. Ge förvaltningen i uppdrag att gå vidare med att genomföra upphandling 


som inkluderar nödvändiga tjänster för en effektiv förvaltning av den 
kommunala belysningsanläggningen.  
 


2. I kommande budgetarbete ta höjd för kostnad för vägbelysning på ca 4,6 
miljoner kronor per år från år 2022. 


Beslutet skickas till 
Trafikenheten 
Åke Sjöberg, samhällsbyggnadschef 
Ekonomiavdelningen
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§ 78 Dnr 2021/755 


Avtal operatörs-id drönare 


Beskrivning av ärendet 
Drönare används allt mer inom samhällsbyggnadsbranschen och i 
kommunernas verksamhet och utvecklingen på området går snabbt.  
  
Sedan den 1 januari 2021 gäller nya regler beträffande drönare och hur de får 
användas, regelverket är gemensamt inom hela EU. Det nya regelverket 
syftar till att underlätta utvecklingen av drönare samtidigt som den höga 
säkerheten behålls i takt med att drönartrafiken ökar.   
Enligt de nya reglerna ska det vid all flygning med drönare finnas en 
ansvarig operatör (juridisk person) som ansvarar för all användning av 
drönare inom den kommunala verksamheten. Operatören ansvarar för att 
flygningen genomförs på ett säkert sätt och att fjärrpiloten som utför 
flygningen har rätt kompetens. Operatören ska vara registrerad hos 
Transportstyrelsen och ansvarar för organisationens fjärrpiloter och alla 
flygningar som genomförs så att dessa genomförs på rätt sätt, följer gällande 
regler samt att fjärrpiloter har giltigt behörighetsbevis och är utbildad.  
  
Registreringen för ett operatörs-ID sker av kommunen behörig firmatecknare 
med hjälp av mobilt-bankID och kommunens 
organisationsnummer och ett unikt operatörs-ID utfärdas som kommer att 
gälla för alla drönare inom kommunen oavsett sektorstillhörighet. Detta 
unika operatörs-ID är endast möjligt för en juridisk person att inneha vilket 
innebär att kommunen som förvaltning endast kan ha ett operatörs-ID. 
Kommunens operatör blir därmed ansvarig för alla flygningar inom alla 
kommunens verksamheter.   
  
Leksands kommun blir den juridiska person som i sin tur får delegera 
ansvaret för själva drönarflygningar till behöriga fjärrpiloter tillhörande de 
utskott/nämnder som ska genomföra flygningarna. Det är viktigt att det 
framgår inom vilka verksamheter drönarflygning får ske samt vilka regler 
och riktlinjer som måste beaktas när en flygning genomförs. En sådan 
organisation med tillhörande regler och riktlinjer behöver nu tas fram 
för förvaltningen.  
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Sektorns/avdelningens bedömning 
Behovet och nyttan av att använda drönare som arbetsredskap är stort 
och spänner över ett flertal områden. Vi har tidigare använt drönare inom 
förvaltningen för bland annat uppdatering av vår primärkarta, 
markmodellering, översiktsbilder/ortofoton till detaljplaner, broinspektion, 
informationsmaterial mm. 
Nyttjande av drönare kan effektivisera, tillgängliggöra och säkra 
kommunens arbete inom många områden, exempelvis:    


 För framställning av flygbilder och ortofoton för ajourhållning av 
kartor och för visualisering/modellering 


 Som hjälpmedel vid olika typer av inspektioner, broar, byggnader 
mm.  


 För att göra massaberäkningar (av till exempel snöhögar och 
schaktmassor).  


 För att mäta in fastigheters gränspunkter (vid exempelvis planarbete).  


 För visualisering av föroreningar, miljövård och 
översvämningsdokumentation.  


 För att ta översiktsbilder för trafikövervakning, flödesmätning samt 
parkeringsbeläggning mm.  


 I syfte att dokumentera vattendrag, viltbestånd, bäverbestånd, 
fiskvandring med mera.  


 Inom bygglovsanknuten verksamhet.  


 För att inspektera tillståndet på asfaltsvägar, exempelvis 
sprickbildningar.   


Vår bedömning är att vi, i den digitala samhällsbyggnadsprocess vi nu 
befinner oss i, är beroende av att kunna nyttja drönare som verktyg för att 
kunna effektivisera, säkra och även tillgängliggöra data som kan samlas in 
via drönare. För att detta ska vara möjligt krävs nu en organisation för detta 
med behöriga fjärrpiloter samt en ansvarig registrerad operatör för 
förvaltningen. 
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Beslutsunderlag 
Tjänsteutlåtande daterat 2021-05-20 
Information finns under nedanstående sidlänkar hos Transportstyrelsen 
https://transportstyrelsen.se/sv/Nyhetsarkiv/2020/nu-galler-nya-dronarregler-
i-sverige/ 
https://dronarsidan.transportstyrelsen.se/ 
https://transportstyrelsen.se/sv/luftfart/Luftfartyg-och-
luftvardighet/dronare/registrering-av-operator/ 


Kommunstyrelsens beslut 
1. Ingå avtal om operatörs-ID för Leksands kommuns räkning genom 


behörig firmatecknare, 
2. Ge förvaltningen i uppdrag att skapa en organisation kring 


användandet av drönare inom förvaltningen Leksands kommun som 
ska hantera operatörsfrågan gentemot Transportstyrelsen. 


Beslutet skickas till 
Malin Bengtsson, plan- och kartchef 
Kristina Backlund, lommunikations- och beredskapschef
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§ 79 Dnr 2017/1515 


Återrapport - Utvecklingsgrupp för Djurabygden 


Beskrivning av ärendet 
I samband med kommunfullmäktiges beslut 2019-04-08 kring grundskolans 
framtida organisation och arbetsformer, med bland annat nedläggning av 
Djura skola, fick förvaltningen i uppdrag att arbeta vidare med utvecklingen 
av Djurabygden. Uppdraget gavs till dåvarande kommundirektören Göran 
Wigert.  


Sektorns/avdelningens bedömning 
En intressegrupp för Djurabygden har skapats och ett möte hanns med innan 
pandemin slog till.  
Leksandsbostäder AB har i uppdrag att se över olika användningsområden 
för den före detta skollokalen. De olika alternativen redovisas i ett separat 
ärende till politiken.  
Näringslivsavdelningen planerar för en workshop tillsammans med 
intressegruppen för Djurabygden för att se vilka styrkor och svagheter som 
finns. Det ska sedan visa inriktning för fortsatt arbete där utvecklingsmedel 
kan sökas.  


Beslutsunderlag 
Utdrag ur allmänna utskottets sammanträdesprotokoll,  
daterat 2021-05-17 § 63 
Tjänsteutlåtande, daterat 2021-04-28 
Återrapport utvecklingsgruppen Djura, daterat 2021-04-28 


Yrkanden 
Viktor Zakrisson (S) yrkar bifall till förslaget. 


Kommunstyrelsens förslag till beslut i kommunfullmäktige  
1. Överföra ansvaret för det uppdrag som kommundirektören tilldelades av 


kommunfullmäktige den 8 april 2019 till näringslivsavdelningen för 
fortsatt hantering och dialog. 
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Beslutet skickas till 
Maria Bond, sektorschef verksamhetsstöd och service, vice kommundirektör 
Per Strid, näringslivschef 
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§ 80 Dnr 2021/522 


F.d. Djura skola - nytt användningsområde 


Beskrivning av ärendet 
Bakgrund 
Förvaltningen har fått i uppdrag att se över alternativ för användning av f.d. 
Djura skola i framtiden. 
Målet är att hitta ett bra och långsiktigt användningsområde för fastigheten. 
En förutsättning är att förskolan ska vara kvar i lokalen.  
Nuläge 
Större delen av byggnaden har stått tom sedan grundskolans verksamhet 
avslutades 2019. Byggnaden består av en tvåvåningsbyggnad som är ihop-
byggd med en mindre idrottssal med en 1-vånings länkbyggnad.  
Skicket på byggnaderna är bra. Driftskostnad i dagsläget är 750 000 kr per 
år. Förskolan betalar 300 000 kronor i årlig hyra. Tomtstorleken är 9628 m2. 
I den lägre länkbygganden huserar förskolan som också disponerar vissa ytor 
i den stora tvåvåningsbyggnaden (totalt nyttjar förskolan 260 kvadratmeter) 
där också mottagningsköket till förskola finns. På förskolan går idag ett 
trettiotal barn och bemanningen är fem förskollärare. Bedömningen är att 
behovet även i den närmaste framtiden är på samma nivå. Köket serverar 
frukost, lunch och mellanmål där antalet portioner i dagsläget är cirka 30 
stycken. 
I övrigt har delar av lokalen hyrts eller lånats ut till olika verksamheter.   
Idrottshallen hyrs ut vid förfrågan, intresset har varit lågt. Under 2021 har 
bågskytteklubben tränat i lokalen. 
Utemiljön innefattar bland annat en ute-rink. 
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.  


Sektorns/avdelningens bedömning 
Följande alternativ för framtida användning av Djura skola har utretts: 
Alternativ 1. Försäljning till privat aktör 
Ett alternativ kan vara att sälja ut fastigheten till extern intressent som skulle 
kunna bedriva en friskola. Kommunen skulle kunna vara kvar som hyresgäst 
(hyresgaranti) för förskolan.  
En annan möjlighet är att den framtida köparen medverkar till att en ny 
detaljplan tas fram för att möjliggöra att kunna bygga om byggnaden till 
lägenheter, vandrarhem eller verksamhetslokal av någon form. Med en ny 
detaljplan kan eventuellt den stora tomten möjliggöra nyproduktion av 
mindre mått.  
Alternativ 2. Försäljning till Leksandsbostäder AB  
Leksandsbostäder tar över byggnaden och låter bygga om tvåvånings- 
byggnaden till lägenheter. Bolaget har sen tidigare marklägenheter i Djura 
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som är attraktiva. Ett förslag har tagits fram. Förslaget medger 11 alternativt 
16 lägenheter beroende på om man använder befintlig korridor som 
lägenhetsyta eller inte. Ombyggnation kräver att en ny detaljplan tas fram 
som tillåter bostadsändamål. Tidplanen för detta är att arbetet med en ny 
detaljplan kan påbörjas 2022 och skulle kunna vara klar, i bästa fall, hösten 
2023.  
Förskolan blir kvar i lokalen inklusive mottagningskök i nytt läge i 
anslutning till förskolan då nuvarande placering av mottagningsköket inte är 
möjlig vid byggnation av lägenheter. Flytt av och byggande av nytt 
mottagningskök måste kostnadsberäknas i detalj men är relativt kostsamt. 
Även här skulle en ny detaljplan eventuellt medge en viss nyproduktion eller 
så används tomten av allmänheten (ute-rink).  
Leksandsbostäder kan även utreda behovet av externa kontorslokaler i del av 
byggnaden i samarbete med näringslivsavdelningen. 
Alternativ 3. Fastigheten behålls av kommunen 
Förvaltningen har utrett möjligheten att nyttja lokalerna med annan 
kommunal verksamhet men inte funnit några alternativ. Ett alternativ är att 
hitta en annan intressent som hyr de delar som inte förskolan använder. 


Beslutsunderlag 
Utdrag ur allmänna utskottets sammanträdesprotokoll,  
daterat 2021-05-17 § 64 
Tjänsteutlåtande daterat 2021-06-02 
Yrkanden 
 Ordförande yrkar att förvaltningen får i uppdrag att närmare utreda  
 alternativ 2 och återkomma med nödvändiga förslag till beslut avseende  
 bl.a. finansiering samt fastighets- och planfrågor.   
 
 Inga Westlund (V) yrkar att en utredning görs om möjligheten att öppna en  
 F-3 skola i Djura. 
 


Propositionsordning 
Ordföranden ställer sitt förslag till beslut avseende utredningsuppdrag mot 
yrkandet från Inga Westlunds (V) och finner att kommunstyrelsen beslutar i 
enlighet med ordförandes förslag till beslut 


Kommunstyrelsens beslut  
1. Ge förvaltningen i uppdrag att närmare utreda alternativ 2 och  
    återkomma med nödvändiga förslag till beslut avseende bl.a.  
   finansiering samt fastighets- och planfrågor. 
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Beslutet skickas till 
Åke Sjöberg, samhällsbyggnadschef 
Per Strid, näringslivschef 
Leksandsbostäder AB
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§ 81 Dnr 2021/405 


Revidering av länsövergripande överenskommelse om 
samverkan missbruk beroende - Välfärdsrådet 


Beskrivning av ärendet 
Kommuner och regioner har en lagstadgad skyldighet att ingå samarbete i 
fråga om personer som missbrukar alkohol, narkotika, andra 
beroendeframkallande medel, läkemedel, dopningsmedel eller spel om 
pengar (5 kap. 9 a § SoL och 16 kap. 3 § HSL). I länet regleras samarbetet 
genom en länsövergripande överenskommelse mellan kommunerna i 
Dalarna och Region Dalarna.  
En revidering har skett av överenskommelsen och ersätter tidigare 
överenskommelse från 2016. Arbetet har skett i en arbetsgrupp och 
referensgrupp med representanter från kommunerna, Region Dalarna och 
från brukarrörelsen.  
De största förändringarna är att överenskommelsen omfattar barn och unga 
samt spelberoende/spelproblem (spel om pengar). Vidare har det tidigare 
regionala vårdprogrammet utgått och i stället hänvisas till det nya nationella 
vård- och insatsprogrammet (VIP) för missbruk och beroende.  
En förändring avseende avtalstiden har införts till en period om tre (3) år. 
Överenskommelsen föreslås träda i kraft 1 juli 2021. 
Denna länsövergripande överenskommelse utgör ett lagstadgat styrdokument 
för att stödja den regionala och lokala nivån, det vill säga Region Dalarna 
och Dalarnas 15 kommuner, avseende samverkan rörande personer med 
missbruk och beroende av alkohol, narkotika, andra beroendeframkallande 
medel, läkemedel, dopningsmedel eller spel om pengar.  
Syftet med samverkansöverenskommelse är att: 
- stärka samverkan 
- tydliggöra ansvarsfördelningen mellan huvudmännen 
 - tillgodose individens behov av vård och omsorg utifrån ett 
helhetsperspektiv 
- utveckla verksamheter genom att tillämpa bästa tillgängliga evidens- och 
erfarenhetsbaserad kunskap i mötet med den enskilda individen.  
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Ytterst sett handlar det om att tillsammans utveckla en behovsanpassad, 
personcentrerad och sammanhållen vård- och omsorgskedja av hög kvalitet 
för alla olika grupper av kvinnor, män, flickor, pojkar och personer av annat 
kön.  
Det övergripande målet med samverkansöverenskommelsen är att:  
- huvudmännen tillsammans främjar en effektiv, kunskapsbaserad, jämlik, 
jämställd och likvärdig vård och omsorg för missbruk och beroende, oavsett 
för vem du är och var i länet du bor 
- överenskommelsen ska utgöra grund för framtagande och implementering 
av lokala samverkansöverenskommelser i varje enskild kommun, mellan den 
kommunen och regionen.  
Målgruppen för överenskommelsen är personer, män, kvinnor, flickor, 
pojkar och personer av annat kön, som missbrukar alkohol, narkotika, andra 
beroendeframkallande medel, läkemedel, dopningsmedel eller spel om 
pengar. Överenskommelsen gäller således för både barn (upp till 18 år) och 
vuxna. I överenskommelsen tydliggörs dels huvudmännens lagstadgade 
ansvarsområden enskilt och gemensamt i samverkan, dels hur arbetet kan 
utvecklas och genomföras utifrån bästa tillgängliga evidens- och 
erfarenhetsbaserad kunskap (vetenskap, professionell erfarenhet och den 
enskildes erfarenheter, önskemål och situation). Vidare utgör den regionala 
samverkansöverenskommelsen en grund och ett stöd för att ta fram lokala 
samverkansöverenskommelser inom varje kommun. 


Sektorns/avdelningens bedömning 


Sociala sektorn ställer sig bakom revideringen av överenskommelsen på 
regional nivå utifrån att tydligheten gällande de olika överenskommelserna 
säkerställs i en samlad överenskommelse. Vilket leder till en stärkt 
utveckling av en behovsanpassad, personcentrerad och sammanhållen stöd- 
och vårdkedja av hög kvalitet för berörda. Det stärker även det fortsatta 
arbetet och utvecklingen av befintliga lokala överenskommelser.  


Beslutsunderlag 
Utdrag ur sociala utskottets sammanträdesprotokoll daterat 2021-05-12 §20 
Tjänsteutlåtande, daterat 2021-04-29 
Länsövergripande överenskommelse om samverkan missbruk och beroende, 
daterad 2021-04-22 


32







SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 
3(3) 


Sammanträdesdatum 
2021-06-16 


 
  


Kommunstyrelsen   


 
 Utdrag bestyrks 
  


Yrkanden 
Kenneth Dahlström (C) yrkar bifall till beslutet. 


Kommunstyrelsens beslut 
1. Anta revideringen av länsövergripande överenskommelse om samverkan 


missbruk beroende 


Beslutet skickas till 
Ulrika Gärdsback, sektorschef sociala sektorn för vidarebefordran till Region 
Dalarna
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§ 82 Dnr 2021/406 


Revidering av länsövergripande överenskommelse 
HVB - Välfärdsrådet 


Beskrivning av ärendet 
Styrgruppen för Länsnätverket för förvaltningschefer (Länschefsnätverket) 
har haft i uppdrag att genomföra en revidering har av tidigare 
samverkansöverenskommelse (från 2016). Arbetet har skett med stöd av 
Avdelningen för hälsa och välfärd, RSS Dalarna.  
Revideringen består av redaktionella justeringar gällande 
överenskommelsens disposition och rubriksättning, ändring av obsolet 
terminologi med mera. Vissa avsnitt är utvecklade och/ eller nya varvid 
syftet har varit en anpassning till övriga länsövergripande 
samverkansöverenskommelser i vissa avseenden.  
En förändring avseende avtalstiden har införts till en period om tre (3) år. 
Överenskommelsen föreslås träda i kraft 1 juli 2021. Länschefsnätverket 
beslutade att godkänna den reviderade överenskommelsen på sammanträde 
2021-02-19 och skicka vidare beslutet för Välfärdsrådets ställningstagande 
och beslut om rekommendation.  
Syftet med denna länsövergripande överenskommelse är att tydliggöra 
ansvaret för kommun och region gällande enskilda personer som 
kommunernas socialnämnder beslutar att placera på hem för vård eller 
boende (HVB) och där den enskilde har behov av såväl sociala som hälso- 
och sjukvårdsinsatser.  
Länschefsnätverket konstaterade på sammanträde 2020-10-23 att 
överenskommelsen är ett nödvändigt instrument för att tydliggöra samverkan 
mellan huvudmännen i samband med HVB-placeringar och att 
överenskommelsens innehåll endast krävde vissa redaktionella ändringar. 
Mot denna bakgrund fick Styrgruppen för Länschefsnätverket i uppdrag av 
Länschefsnätverket att tillse ändringarna av överenskommelsen. Arbetet har 
utförts på Avdelningen för hälsa och välfärd, RSS Dalarna. I 
överenskommelsen tydliggörs främst huvudmännens respektive 
ansvarsområden och fördelning av kostnadsansvar vid placering på HVB.  
Revideringen består av justeringar avseende överenskommelsens disposition, 
rubriksättning, ändring av obsolet terminologi med mera. Vissa avsnitt är 
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utvecklade och/ eller nya varvid syftet har varit en anpassning till den 
länsövergripande överenskommelsen om samverkan rörande personer som 
missbrukar samt till den kommande länsöverenskommelsen om samverkan 
kring barns och ungas hälsa.  
Länschefsnätverket beslutade att godkänna den reviderade 
överenskommelsen på sammanträde 2021-02-19 och skicka vidare beslutet 
för Välfärdsrådets ställningstagande och beslut om rekommendation. 


Sektorns/avdelningens bedömning 
Att denna länsövergripande överenskommelse tydliggör ansvaret för 
kommun och region gällande enskilda personer som kommunernas 
individnämnder beslutar att placera på hem för vård eller boende (HVB) och 
där den enskilde har behov av såväl sociala som hälso- och 
sjukvårdsinsatser. Överenskommelsen är även ett nödvändigt instrument för 
att tydliggöra samverkan mellan huvudmännen i samband med HVB-
placeringar och att överenskommelsens innehåll endast krävde vissa 
redaktionella ändringar. 


Beslutsunderlag 
Utdrag ur sociala utskottets sammanträdesprotokoll daterat 2021-05-12 § 21 
Tjänsteutlåtande daterat 2021-04-29 
Remiss om länsövergripande överenskommelse HVB, daterad 2021-03-16 


Yrkanden 
Kenneth Dahlström (C) yrkar bifall till beslutet. 


Kommunstyrelsens beslut 
1. Anta revideringen av länsövergripande överenskommelse HVB. 


Beslutet skickas till 
Ulrika Gärdsback, sektorschef sociala sektorn för vidarebefordran till Region 
Dalarna 


35







SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 
1(1) 


Sammanträdesdatum 
2021-06-16 


 
  


Kommunstyrelsen   


 
 Utdrag bestyrks 
  


§ 83 Dnr 2021/754 


Gallringsbeslut för inkomna pappershandlingar 
Elevhälsans medicinska insatser 


Beskrivning av ärendet 
Funktionen Elevhälsans medicinska insatser arbetar mot att bli helt 
pappersfria. Detta görs delvis via att skapa heldigitala processer och delvis 
genom att skanna in inkomna och upprättade pappershandlingar till 
funktionens verksamhetssystem PMO.  
I och med att dessa handlingar både skannas in och förvaras i pappersformat 
bevaras dessa handlingar dubbelt. Att förvara handlingar i dubbelt är tids- 
och kostnadsdrivande för förvaltningen. För att få till smidigare processer 
och undvika onödiga leveranser till kommunhusets arkiv föreslås det att 
funktionens inkomna och upprättade pappershandlingar få gallras efter 
inskanning. För att kunna gallra allmänna handlingar krävs ett 
gallringsbeslut. 
Kommunen har ett system för långsiktig bevarande av digital information (e-
arkiv) och medicinsk lednings ansvarig skolsköterska 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 funktionens arkivinformation. 


Beslutsunderlag 
Tjänsteutlåtande från arkivarie Andrew Tutt-Wixner, daterat 2021-05-27. 


Kommunstyrelsens beslut 
1. Elevhälsans medicinska insatsers inkomna och upprättade 


pappershandlingar kan gallras omgående efter inskanning. 


Beslutet skickas till 
Andrew Tutt-Wixner, arkivarie för vidarebefordran till berörda
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§ 84 Dnr 2018/1555 


Avsägelse och fyllnadsval - utbildningsutskottet 


Beskrivning av ärendet 
Lennart Ljung (S) har inkommit med en avsägelse gällande uppdraget som 
ledamot i utbildningsutskottet. 


Beslutsunderlag 
Avsägelse daterat 2021-05-21 


Kommunstyrelsens beslut 
1. Bevilja avsägelse från Lennart Ljung (S). 


Beslutet skickas till 
Viktor Zackrisson (S), oppositionsråd 
Tomas Bergsten (C), ordförande utbildningsutskottet 
Anna-Carin Ingels, nämndsekreterare utbildningsutskottet
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§ 85 Dnr 2018/1486 


Representant i Nya Granbergsvägarnas 
samfällighetsförening samt revisor 


Beskrivning av ärendet 
Kommunen är största delägare i Nya Granbergsvägarnas 
samfälligetsförening. Tidigare representant i styrelsen har varit f.d. 
kommundirektör Göran Wigert. En ny representant behöver utses. 
Tidigare revisor för Nya Granbergsvägarnas samfällighetsförening, Ingemar 
Löfnäs har avsagt sig uppdraget. En ny revisor ska utses, inom sig, bland 
kommunens fem valda revisorer. Detta görs av revisonen själva som 
meddelar Nya Granbergsvägens samfällighetsförening. 


Beslut 
1. Utse fritidschef Torkel Holst till kommunens representant i Nya 


Granbergsvägarnas samfällighetsförening. 


Beslutet skickas till 
Nya Granbergsvägarnas samfällighetsförening 
Kerstin Furöstam, samordnare för kommunrevisionen  
Torkel Holst, fritidschef 
Anna-Carin Ingels, administrativ service,
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§ 86 Dnr 2021/23 


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 och 
bostadsanpassare: 


− Bostadsanpassningsärenden enligt bostadsanpassningslagen april & 
maj 2021 


− Byggärenden enligt plan- och bygglagen maj 2021 
Trafikärenden 


− Trafikärenden maj 2021 
Näringsliv 


− Köpekontrakt/köpebrev maj 2021 
Miljö/livsmedel 


− Tillsynsärenden enligt livsmedelslagen och miljöbalken februari och 
april-maj 2021 


Utbildningssektorn 
- 


Utskotten 
− Sammanträdesprotokoll samhällsbyggnadsutskottet daterat 2021-04-


22 
− Sammanträdesprotokoll samhällsbyggnadsutskottet daterat 2021-05-


27 
− Sammanträdesprotokoll socialutskottet daterat 2021-05-12  
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− Sammanträdesprotokoll utbildningsutskottet daterat 2021-05-24 


Personalärenden 
- Personalärenden 2021-05-01-2021-05-31 


Kommunledning 
- 


Beslutsunderlag 
Protokoll och listor 


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


och listor per den 16 juni 2021. 


Beslutet skickas till 
Administrativ service
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§ 87 Dnr 2021/735 


Revidering av länsövergripande överenskommelse 
personer med psykisk funktionsnedsättning - 
Välfärdsrådet 


Beskrivning av ärendet 
I oktober 2019 gav Länschefsnätverket dess styrgrupp i uppdrag att sätta 
samman en arbetsgrupp och formulera ett uppdrag att revidera den 
länsövergripande överenskommelsen om samverkan mellan kommuner och 
region i Dalarna kring personer från 18 år med psykiska 
funktionsnedsättningar.  
Syftet var att genomföra en översyn av den tidigare överenskommelsen som 
löpte ut 2019-12-31. En arbetsgrupp tillsattes med ansvar att genomföra 
revideringen. Till arbetsgruppen har en referensgrupp funnits som inkluderat 
brukarrepresentanter. Arbetet har utförts med stöd av Avdelningen för hälsa 
och välfärd, RSS Dalarna.  
De största förändringarna avser formuleringar avseende överenskommelsens 
syfte, mål och målgrupp. Vidare har avsnitt kring huvudmännens skyldighet 
att samverka tydliggjorts, liksom införande av nya avsnitt som hänvisar till 
andra relevanta kunskapsstöd avseende vuxna personer med psykisk 
funktionsnedsättning.  
En förändring avseende avtalstiden har införts till en period om tre (3) år. 
Överenskommelsen föreslås träda i kraft 1 juli 2021. Länschefsnätverket 
beslutade att godkänna den reviderade överenskommelsen på möte 2021-04-
16 och skicka vidare beslutet för Välfärdsrådets ställningstagande och beslut 
om rekommendation. 
Beskrivning av ärendet och skälen för förslaget 
Denna länsövergripande överenskommelse utgör ett styrdokument för att 
stödja den regionala och lokala nivån, det vill säga Region Dalarna och 
Dalarnas 15 kommuner, avseende samverkan rörande personer från 18 år 
med psykiska funktionsnedsättningar.  
Syftet med samverkansöverenskommelsen är att:  


 tydliggöra ansvarsfördelningen mellan huvudmännen  


 stärka samverkan mellan huvudmännen 
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 genom tydliggörande och reglering av samverkan undvika att 
personer med funktionsnedsättning ”hamnar mellan stolarna” 


 tillgodose individens behov av vård och stöd utifrån ett 
helhetsperspektiv. 


När huvudmännen har olika uppfattningar om vem som ska göra vad eller 
vad man ska göra tillsammans, ska överenskommelsen ge vägledning. 
Ytterst sett handlar det om att tillsammans utveckla en behovsanpassad, 
personcentrerad och sammanhållen vård- och omsorgskedja av hög kvalitet 
för personer med psykiska funktionsnedsättningar.  
De övergripande målen med samverkansöverenskommelsen är att: 


 samverkan ska genom en sömlös vård- och stödkedja främja 
förbättrad psykisk och fysisk hälsa 


 samverkan ska främja individens möjligheter att uppnå ett 
självständigt liv och att individens egna resurser ska tillvaratas 


 de insatser som erbjuds ska utgå ifrån ett helhetsperspektiv där 
individen är delaktig och där individens integritet och 
självbestämmande respekteras 


 huvudmännen ska tillsammans främja en effektiv, kunskapsbaserad, 
jämlik, jämställd och likvärdig vård och omsorg för personer med 
psykisk funktionsnedsättning, oavsett var i länet du bor 


 överenskommelsen ska utgöra en grund för framtagande och 
implementering av lokala samverkansöverenskommelser i varje 
enskild kommun, mellan den enskilda kommunen och regionen.  


Målgruppen för överenskommelsen är personer från 18 år som till följd av 
psykiska funktionsnedsättningar är i behov av vård- och stödinsatser från 
både kommun och region. Exempel på grupper där samverkan är särskilt 
viktig är personer med psykisk funktionsnedsättning och samtida missbruk, 
personer med intellektuell funktionsnedsättning samt äldre personer med 
psykiska funktionsnedsättningar. Behovet av samverkade insatser ska inte 
vara beroende av diagnos utan det är graden av funktionsnedsättning som är 
avgörande.  
I överenskommelsen tydliggörs dels huvudmännens lagstadgade 
ansvarsområden enskilt och gemensamt i samverkan, dels hur arbetet kan 
utvecklas och genomföras utifrån bästa tillgängliga evidens- och 
erfarenhetsbaserad kunskap (vetenskap, professionell erfarenhet och den 
enskildes erfarenheter, önskemål och situation). Vidare utgör den regionala 
samverkansöverenskommelsen en grund och ett stöd för att ta fram lokala 
samverkansöverenskommelser inom varje kommun. 
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De största förändringarna avser formuleringar avseende överenskommelsens 
syfte, mål och målgrupp. Vidare har avsnitt kring huvudmännens skyldighet 
att samverka tydliggjorts liksom införande av nya avsnitt som hänvisar till 
andra relevanta kunskapsstöd avseende vuxna personer med psykisk 
funktionsnedsättning. Avsnitten kring uppföljning, lokala 
överenskommelser, implementering med mera är utvecklade och anpassade 
till övriga länsövergripande samverkansöverenskommelser.  
Överenskommelsen är framtagen i bred samverkan mellan kommunerna i 
Dalarna och Region Dalarna. En arbetsgrupp fick i uppdrag av styrgruppen 
för Länsnätverket för förvaltningschefer (Länschefsnätverket) att revidera 
överenskommelsen och till arbetet tillsattes även en referensgrupp som stöd i 
arbetet. I både arbetsgruppen och i referensgruppen har representanter från 
brukarrörelsen funnits med. Den regionala samverkans- och stödstrukturen, 
RSS Dalarna har varit ett stöd i arbetet. RSS Dalarna verkar på länsnivå med 
kunskapsstyrning inom socialtjänst och hälso- och sjukvård samt med att 
stödja samverkan mellan länets femton kommuner och Region Dalarna. RSS 
drivs genom Avdelningen för Hälsa och välfärd i Region Dalarna.  


Sektorns/avdelningens bedömning 
Att denna länsövergripande överenskommelse tydliggör ansvarsfördelningen 
mellan huvudmännen, leder till att stärka samverkan mellan huvudmännen 
och att genom tydliggörande och reglering av samverkan undvika att 
personer med funktionsnedsättning ”hamnar mellan stolarna” samt att 
tillgodose individens behov av vård och stöd utifrån ett helhetsperspektiv. 


Beslutsunderlag 
Tjänsteutlåtande daterat 2021-06-02 
Underlag för rekommendation – Revidering av länsövergripande 
överenskommelse om samverkan för kommuner och region i Dalarnas län 
kring personer från 18 år med psykiska funktionsnedsättningar, daterad 
2021-05-21. 


Yrkanden 
Kenneth Dahlström (C) yrkar bifall till beslutet. 


Kommunstyrelsens beslut 
1. Anta revideringen av länsövergripande överenskommelse om samverkan 


för kommuner och region i Dalarnas län kring personer från 18 år med 
psykiska funktionsnedsättningar. 


Beslutet skickas till 
Ulrika Gärdsback, sektorschef sociala sektorn för vidarebefordran till  
Region Dalarna avdelningen hälsa och välfärd, RSS
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§ 88  


Kommunstyrelsens ordförande informerar 


Beskrivning av ärendet 
Kommunstyrelsens ordförande Ulrika Liljeberg (C) informerar på 
sammanträdet om följande: 


- År 2022 är det jubileumsår för Hugo Alfvén. Alfvengården har bjudit 
in till ett första möte för att diskutera 150-års jubiléet.  


- Den 21 juni kommer Japans ambassadör att besöka Leksand.  
- Nästa vecka kommer representanter från kommunen att träffa 


Trafikverket för diskussion om framtida strategisk planering och 
samarbete. 


- Bolagsstämma för Visit Dalarna AB och förbundsstämma för 
Brandkåren norra Dalarna kommer att hållas inom kort. 


Kommunstyrelsens beslut 
1. Lägga informationen till handlingarna 
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