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Sammanträdesdatum

2017-04-10
Kommunstyrelsen
Plats och tid

Plenisalen, Kommunhuset, 13.00-16.00

Beslutande

Ledamöter

Se närvarolista sidan 2

Övriga närvarande

Ej tjänstgörande ersättare

Se närvarolista sidan 2

Tjänstemän

Se närvarolista sidan 2
Övriga

Se närvarolista sidan 2

Justeringens plats och tid

Kommunhuset, Administrativ service 2017-04-12, Kl 16.30

Underskrifter

Paragrafer 37-62

Ordförande

Ulrika Liljeberg (C)
Justerare

Ingrid Rönnblad (S)
ANSLAG/BEVIS
Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.
Organ

Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum

2017-04-10

Datum då anslaget sätts upp

2017-04-13

Förvaringsplats för protokollet

Kommunhuset, Administrativ service

Datum då anslaget tas ned

Underskrift

Maria Skalk
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Sammanträdesdatum

2017-04-10
Kommunstyrelsen

Närvarolista
Beslutande
Ledamöter

Ulrika Liljeberg (C), ordf
Anne-Lie Stenberg (M), 1:e vice ordf
Mikael Kyller (KD), 2:e vice ordf
Kenneth Dahlström (C)
Karin Byström (C)
Aarno Magnusson (C)
Ingrid Rönnblad (S)
Birgitta Jansson (S)
Inga Westlund (V)

Tjänstgörande ersättare

Mats Stenmark (M) för Johanna Reichel (M)
Bengt Park (KD) för Erica Strid (KD), paragraf 37 till 46, samt paragraf 48-62
Margareta Jobs (KD) för Bengt Park (KD), paragraf 47
Lars Halvarson (S) för Viktor Zakrisson (S)
Liv Lunde-Andersson (S) för Krister Ellström (S)
Håkan Tangen (V) för Ella Gyllenhak-Liss (MP)
Rune Bröms (C) för Jörgen Winther (BP)

Övriga närvarande
Ej tjänstgörande ersättare

Margareta Jobs (KD) paragraf 37-46 samt paragraf 48-62
Per Wiman (KD)
Inger Back (L)
Lars-Erik Jansson (S)

Tjänstemän

Kommundirektör Göran Wigert
Tf kommunsekreterare Maria Skalk
Administrativ chef Andriette Ivarsson

Övriga

Jenny Sarén, nämndsekreterare

Justeras

Utdrag bestyrks
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Ärendelista
§37

Justering av dagordning

§38

Omarrondering av västra Leksand

§39

Kommundirektören informerar

§40

Utskottsordförandena informerar

§41

Årsredovisning för Leksandsbostäder AB 2016

§42

Utökat borgensåtagande till Leksandsbostäder AB

§43

Årsredovisning för Leksands kommun 2016

§44

Tilläggsanslag på investeringsbudget 2017 för förskjutningar av 2016 års
investeringsprojekt

§45

Byggnation av förskola i Käringberget

§46

Risk- och sårbarhetsanalys 2015-2018

§47

Avtalet mellan Leksands kommun och Leksands IF Fastighets AB

§48

Näringslivspolitiskt program

§49

Rapportering enligt 16 kapitlet 6 f socialtjänstlagen av ej verkställda beslut
enligt 4 kapitlet 1 § socialtjänstlagen och 9 § LSS inom vård och omsorg
kvartal 4/2016

§50

Revisionsrapport avseende lönehantering

§51

Målnivå för indikator "Antal barn per årsarbetare i förskolan"

§52

Yttrande om förstudie avseende fördelning av ansvar för samhällsbetalda
resor i Dalarna

§53

Rapport från verksamheterna inom vård och omsorg januari-december
2016 utifrån mål 2016-2018.

§54

Kontrollrapport för internkontrollplan vård och omsorg 2016

§55

Internkontrollplan 2017 för vård och omsorg

§56

Moskogsvägen och gång- och cykelväg Häradsbygden, Leksand

§57

Svar på medborgarförslag om att sänka 50 km sträckan till 40 km i
Siljansnäs

§58

Sektorsplaner 2017-2019

§59

Informationshanteringsplaner för vuxenutbildning, integration och
arbetsmarknadsenheten
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Utdrag bestyrks
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§60

Anmälan av inkomna delegeringsbeslut

§61

Skolgång för asylsökande elever som skrivs upp i ålder av
Migrationsverket

§62

Kommunstyrelsens ordförande informerar

Justeras

Utdrag bestyrks
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Kommunstyrelsen

§ 37

Justering av dagordning
Beskrivning av ärendet
Kommunstyrelsen justerar dagordningen.
Yrkanden
Ulrika Liljebergs (C) förslag:
Att lägga ärende ”Skolgång för asylsökande elever som skrivits upp i ålder
av Migrationsverket” till dagordningen.
Kommunstyrelsens beslut
Lägga ärende ”Skolgång för asylsökande elever som skrivits upp i ålder av
Migrationsverket” till dagordningen.

Justeras

Utdrag bestyrks

5

1(1)

Sida

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2017-04-10
Kommunstyrelsen

§ 38

Dnr 2014/233

Omarrondering av västra Leksand
Beskrivning av ärendet
Processen
Lantmäteriet meddelade tillståndsbeslut för omarrondering av skogs- och
jordbruksmark inom västra Leksand den 29 april 2015, ett beslut som sedan
vann laga kraft. Under år 2016 har inventering genomförts och
inventeringsdata sammanställs av Lantmäteriet under våren 2017.
Kommunens yrkande ska vara inlämnat till Lantmäteriet senast i mars 2017.
Under 2017 kommer Lantmäteriet påbörja arbetet med skiftesplanen, och
som underlag för denna ligger de yrkanden/önskemål som inkommit från
markägarna.
Inför arbetet med skiftesplanen kallar Lantmäteriet kommunens företrädare
till formellt samråd, vid detta tillfälle har kommunen tillfälle att ytterligare
framföra och kommentera sina yrkanden. Med sitt stora markinnehav har
kommunen ett stort ägokrav, d.v.s. kommunen har stor chans att få de
områden utlagda som kommunen önskar. För detta finns dock inga garantier,
men alla yrkanden/önskemål bör därför framföras i prioritetsordning. Som
formell part kan kommunen även yrka på markområden som är av ”allmänt
intresse” t.ex. en utsiktspunkt, ett besöksmål, en väglänk, ett friluftsområde
eller liknande, trots att kommunen inte har något innehav i området idag.
I samband med inlämning av yrkanden ska de arrenden och servitut som
belastar kommunens mark förordnas att gälla även för de nybildade
fastigheterna efter omarronderingen.
Ungefär ett år efter inlämnade yrkanden går ett första förslag till skiftesplan
ut på remiss.

Justeras

Utdrag bestyrks
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Leksands kommuns yrkanden
Den stora förändringen för kommunens vidkommande som framkommit
under 2016 är att Lantmäteriet beslutat att undanta en stor del produktiv
skogsinnehav ur omarronderingsärendet. Detta beror på att dessa stora
skogsfastigheter redan är väl arronderade, d.v.s. är väl fungerande
skogsfastigheter i lämplig storlek, samt att närliggande fastigheter också är
väl arronderade, vilket medför att en omarrondering av dessa områden inte
tjänar något syfte. För kommunens räkning innebär detta främst att den
största delen av skogsinnehavet i Älgberget inte omfattas av
omarronderingen.
Även stora områden kring Granbergets topp, som ägs av Svenska kyrkan, är
undantagna, liksom en stor del av Moskogen, där sträckning för framtida
Moskogsvägen är planerad. Det senare undantaget beror på dess nära
anslutning till tätbebyggt område. All detaljplanelagd mark är undantagen.
Med utgångspunkt från kommunstyrelsens inriktningsbeslut 2016-03-07
§ 24 har kommunens företrädare i ärendet, mark- och exploateringsansvarig
Martina Hellgren under året haft två möten med Lantmäteriet angående
kommunens önskemål för framtida innehav efter omarronderingen. Möten
har även hållits internt med kommunekolog, naturvårdare, enhetschef
serviceavdelning, enhetschef fritid ute, avdelningschef strategisk planering
samt sektorchef samhällsutveckling. Externa möten har hållits med
skidklubbarna i samband med utvecklingsplan Granberget, samt med
representanter för Leksands ridklubb.
Utifrån ovan nämnda förda dialoger med berörda såväl internt som externt,
och med utgångspunkt från kommunstyrelsens beslut 2016-03-07, har markoch exploateringsansvarig sammanvägt och sammanställt de behov och
möjligheter som finns för långsiktig strategisk utveckling av kommunens
markinnehav.
Många intressen och värden måste vägas samman i bedömningen av det
mest fördelaktiga markinnehavet för kommunens framtida utveckling som
attraktiv ort. Därför presenteras två förslag för kommunens prioritering av
yrkanden till Lantmäteriet i detta ärende.

Justeras

Utdrag bestyrks
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Alternativ 1
1. Källberget – del 1
2. Granberget och skidlänken
3. Åkerö
4. Sundet/Styrsjöbo/Heden
5. Yxberget
6. Ollasbodarna – fäbodstället
7. Eldmyran/Jerkersbodberget och
Ollasberget
8. Älgberget
9. Smedby17:28
10. Södra rastplatsen
11. Bytesskiften för exploateringsmark
12. Källbeget – del 2

Alternativ 2
1. Åkerö
2. Granberget och skidlänken
3. Källberget – del 1
4. Sundet/Styrsjöbo/Heden
5. Källberget – del 2
6. Bytesskiften för exploateringsmark
7. Södra rastplatsen
8. Yxberget
9. Ollasbodarna - fäbodstället
10. Eldmyran/Jerkersbodberget och
Ollasberget
11. Smedby 17:28
12. Älgberget

Sektorns/avdelningens bedömning
Kommunens möjligheter att uppnå sina yrkanden kommer bero på andra
markägares yrkanden, och på Lantmäteriets förslag till skiftesplan.
Kommunens ambition initialt har varit att det värde markinnehavet har när
omarronderingen är klar ska motsvara värdet som kommunen gick in med,
d.v.s. att den enda kostnaden för kommunen i omarronderingen ska vara
grundavgift, tilläggsavgift och kostnader för utbyggnad av väg.
Om kommunens yrkanden visar sig kunna tillgodoses i så hög utsträckning
att den mark kommunen erbjuds erhålla har ett högre värde än innehavet
inför omarronderingen så kan denna möjlighet övervägas, och därmed
föranleda behov ytterligare finansieringsbeslut. Dialogprocessen med
Lantmäteriet kommer behöva fortgå kontinuerligt för att bevaka
utvecklingen av processen, men möjligheten att påverka kommer avta ju
längre tiden går.
En viss komplettering av yrkanden utöver detta förslag kan komma att göras
direkt av mark- och exploateringsansvarig. Sådana yrkanden är i så fall av
mindre strategisk karaktär.
Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande inklusive två bilagor från mark- och exploateringsansvarig
Martina Hellgren, daterat 2017-02-27.

Justeras
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Yrkanden:
Anne-Lie Stenberg (M)
Beslutspunkt 1, kompletteras med ett alternativ 3 enligt följande:
Alternativ 3
1.

Åkerö

2.

Granberget och Skidlänken

3.

Källan 1 + Sundet

4.

Bytesskiften för
exploateringsmark

5.

Södra rastplatsen

6.

Källan 2

7.

Yxberget

8.

Ollasbodarna - fäbodstället

9.

Eldmyran/Jerkersbodberget och
Ollasberget

10. Smedby 17:28
11. Älgberget

Område ”Källan 1 + Sundet” innehåller de områden som i alternativ 2
benämndes ”Sundet/Styrsjöbo/Heden”. Denna punkt utgår således från
alternativ tre för prioriteringsordning för yrkanden. Punkterna ”Källberget”
döps om till ”Källan”.
Propositionsordning
Det finns två förslag till beslut. Dels förvaltningens förslag och dels AnneLie Stenbergs (M) yrkande.
Ordföranden ställer förslagen mot varandra och finner att kommunstyrelsen
beslutar enligt Anne-Lie Stenbergs (M) förslag.

Kommunstyrelsens beslut
1. I ärendet ”Omarrondering västra Leksand” framföra kommunens
yrkanden i prioritetsordning enligt alternativ 3.
2. Återrapportering och ytterligare beslut av strategisk karaktär eller med
betydande påverkan på budget ska ske i kommunstyrelsen.
3. Komplettering av yrkanden av mindre strategisk karaktär utöver detta
förslag kan beslutas av mark- och exploateringsansvarig.

Justeras

Utdrag bestyrks
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Beslutet skickas till
Mark- och exploateringsansvarig
Näringslivschef
Avdelningschef för strategisk planering
Sektorschef samhällsutveckling
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§ 39

Kommundirektören informerar
Kommundirektören informerar kort om kommunens arbete mot
våldsbejakande extremism. Ansvaret ligger på sektor Lärande och stöd, där
finns ansvarig tjänsteman och samarbete sker med den nationella
samordnaren.
Kommundirektören meddelar att Leksands kommun visar sin högsta
befolkningssiffra någonsin. 15 546 invånare den sista februari 2017.
Kommunstyrelsens beslut
Lägga informationen till handlingarna.

Justeras

Utdrag bestyrks
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§ 40

Utskottsordförandena informerar
Beskrivning av ärendet
Ordförande för utskottet för Vård och omsorg, Kenneth Dahlström (C)
informerar om bland annat följande:
-

Utskottet har fått återkoppling av IVO (Inspektionen för vård och
omsorg) angående en händelse. Leksands kommun har agerat helt rätt
och ärendet kommer att återkontrolleras under hösten 2017.

-

Vidare arbete med samarbeten och anpassning till nya
betalningsansvarslagen.

-

Kort rapport om projekten ”Tryggad hemgång” och ”Tryggad
hemskrivning”.

-

Under vecka 40 kommer Leksands kommun att ha en anhörigvecka.
Flertalet aktiviteter kommer att pågå, information om vår
verksamhet, föreläsningar, information om hjälpmedel med mera.

-

Digitalisering – arbetar tillsammans med Vinnova-projektet där vi
samarbetar kring hjälpmedel, habilitering och Uppsala universitet för
att hitta modeller för att implementerar nya tekniker.

Ordförande för utskottet för Samhällsbyggnad, Anne-Lie Stenberg (M),
informerar om bland annat följande:
-

Centrumplanens etapp 4 har invigning den 17 juni 2017.

-

Moskogsvägen har projektstart i vår.

-

Byggnaden på fastigheten Flottarnäsudden rivs eller eldas upp i
november.

-

I slutet av april sker ett möte i ärendet om kommunalförbund för
Brandkåren Leksand och samarbetskommuner.

-

Planerna och förslagen för ärendet kring utveckling av Torget är nu
ute igen för att visa att vi tagit del av medborgarnas synpunkter och
förslag samt för att kontrollera att vi uppfattat medborgarnas vilja
rätt.

-

Detaljplan för norra Hjortnäsheden är ute för granskning.

Justeras
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-

Området ”Storgärdet” är ute på granskning

-

Anne-Lie Stenberg (M) och Aarno Magnusson (C) har tillsammans
med Byggdialog Dalarna besökt Elverum, Norge för att titta på
lösningar och möjligheter för hållbart byggande.

Andre vice ordförande för utskottet Lärande och stöd, Lars Halvarson (S),
informerar om bland annat följande:
-

Flera chefer är på väg att gå i pension. Tjänsterna tillsätts och i vissa fall
pågår ännu förhandlingar.

-

Baseboll/Softboll blir nationell idrottsutbildning igen från hösten 2018.

-

Genomgång av kvalitetsredovisningarna för gymnasiet, grundskolan och
musikskolan har skett på utskottets möte.

-

Utskottet har haft ett informationsmöte tillsammans med rektorer kring
skolornas ekonomi.

-

Leksands kommun har varit remissinstans i ärendet att Banérskolan
ombildas från stiftelse till aktiebolag.

-

Förskolan arbetar vidare med att ha en giftfri miljö, fram till aprils slut är
de i en utbildningfas.

Kommunstyrelsens beslut
Lägga informationen till handlingarna.

Justeras

Utdrag bestyrks
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§ 41

Dnr 2017/422

Årsredovisning för Leksandsbostäder AB 2016
Beskrivning av ärendet
Årsredovisning för Leksandsbostäder AB 2016.
Beslutsunderlag
Årsredovisning för Leksandsbostäder AB 2016
Kommunstyrelsens förslag för beslut i kommunfullmäktige
Godkänna årsredovisning 2016 för Leksandsbostäder AB.
Beslutet skickas till
Kommunfullmäktige

Justeras

Utdrag bestyrks
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§ 42

Dnr 2017/313

Utökat borgensåtagande till Leksandsbostäder AB
Beskrivning av ärendet
Leksandsbostäder AB, helägt dotterbolag till Leksands kommun, har i en
skrivelse daterad 2017-02-09 ansökt om utökad borgen med 105 miljoner
kronor. Från 360 miljoner kronor till 465 miljoner kronor.
Ansökan motiveras med ett utökat behov av investeringar i form av
nybyggnation av lägenheter. De aktuella investeringarna består av
Länsmannen 5 (25 miljoner kronor), Snedkanten (110 miljoner kronor),
Etapp 1 Sang i Insjön (25 miljoner kronor) och Storgärdet (40 miljoner
kronor), totalt 200 miljoner kronor. Ovanstående är den del av investeringen
som beräknas lånefinansieras.
I dagsläget är ca 265 miljoner kronor av borgenslimiten från 2010 på 360
miljoner kronor nyttjad. Därmed beräknas en utökning med 105 miljoner
kronor behövas.
Sektorns/avdelningens bedömning
Kommunen har på förfrågan erhållit bolagets resultatbudget samt
beräkningar på bolagets utveckling för investeringar, belåning och soliditet.
Fram till 2027 beräknas Leksandsbostäder investera 617 miljoner kronor
varav 347 miljoner kronor fram till 2020. Dessa investeringar är mestadels i
bostäder i enlighet med kommunens vision om 18 000 invånare till 2025.
Fler invånare kräver betydande nybyggnation.
Mellan 2016 och 2020 mer än fördubblas lånen från 265 miljoner kronor till
546 miljoner kronor. Detta innebär att cirka 80 % av investeringarna
kommer att finansieras med lån fram till 2020. Samtidigt byggs 148
lägenheter och även andra investeringar görs. Totalt beräknas 228 lägenheter
byggas fram till 2027.
Total ram beslutad av kommunfullmäktige för borgens- och
ansvarsförbindelser, som till helt övervägande del avser de kommunala
bolagen, uppgår för närvarande till 602 miljoner kronor. Utnyttjat belopp per
2016-12-31 uppgick till 462 miljoner kronor, beslutad ram är således 140
miljoner kronor högre än nyttjat belopp.
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Tillgänglig riskvärdesanalys per 2015-12-31 för Leksands kommunkoncern
av Kommuninvest i Sverige AB visar på ett relativt lågt riskvärde med en
relativt låg nettokoncernskuld. Detta kan dock snabbt förändras i negativ
riktning och kommunen riskerar i värsta fall att underkastas restriktioner från
långivarna, om de betydligt högre investeringsnivåerna för kommunkoncernen som nu föreslås i primärkommunen och i dotterbolagen blir
bestående i några år även efter år 2018.
Detta gäller särskilt om primärkommunen inte når en tillräckligt hög årlig
resultatavkastningsnivå och om inte heller dotterbolagen, trots
rationaliseringar och hyres- och taxeökningar, inte uppnår tillräckligt goda
årliga rörelseresultat för att kunna finansiera investeringarna med
övervägande del egna medel.
Sammantaget innebär föreslagna investeringar under åren 2017-2020
förutom i Leksandsbostäder AB också i primärkommunen och i Leksand
Vatten AB att det totala utrymmet för framtida investeringar relativt sett
minskar i kommunkoncernen, givet dagens resultatnivåer.
Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande från projekt- och utvecklingscontroller Kristian Koivumäki,
daterat 2017-02-17.
Ansökan om utökat borgensåtagande från Leksandsbostäder AB, daterat
2017-02-10.
Kommunstyrelsens förslag för beslut i kommunfullmäktige
Bevilja utökad borgen med 105 miljoner kronor till ett nytt borgensåtagande
gentemot Leksandsbostäder AB om 460 miljoner kronor.
Beslutet skickas till
Kommunfullmäktige

Justeras
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§ 43

Dnr 2017/409

Årsredovisning för Leksands kommun 2016
Beskrivning av ärendet
Det ekonomiska resultatet för 2016 uppgick till 37,8 miljoner kronor (mkr).
Det motsvarar 4,5 procent (%) av skatter och bidrag. Budgeten för året
överträffades med 25,9 mkr.
Årets resultat efter balanskravsjusteringar uppgår till 37,6 mkr, motsvarande
4,5 % av skatter och bidrag. Av uppnått årets resultat efter
balanskravsjusteringar föreslås 29,2 mkr avsättas till resultatutjämningsreserv (RUR). Avsättningen sker utöver överskottsnivån 1 % av skatter och
generella statsbidrag, utifrån att en positiv soliditet inräknat pensionsskulden
redovisad som ansvarsförbindelse.
Med årets resultat uppgår det genomsnittliga överskottet för perioden 20142016 till 4,6 %. För planperioden 2015-2019 uppgår det genomsnittliga
överskottet med årets resultat och budgeterade resultat för kommande år till
2,6 %. Målet är att resultatet under en femårsperiod i genomsnitt ska uppgå
till 2 % av skatter och bidrag.
Huvudsakliga förklaringar till det goda resultatet är:


Lägre pris- och lönekompensation än budget och något lägre
pensionsutbetalningar än budgeterat. Total resultateffekt 15,4
mkr.



Fortsatt tillämpning av det nya regelverket för
komponentredovisning av anläggningsregistret för samtliga nya
investeringar under året har gett lägre årliga avskrivningar än
budget, en avvikelse motsvarande 7,7 mkr.



Positivt finansnetto genom lägre räntekostnader med anledning
av mycket låga räntenivåer vid omläggning av lån och för rörliga
lån samt erhållen återbäring från Kommuninvest ekonomisk
förening, avvikelse 4,7 mkr.
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Något lägre (-2,6 mkr) generella statsbidrag och skatteintäkter
än budget. Men ett ej till fullo (4,3 mkr )utnyttjat generellt extra
statligt bidrag med anledning av flyktingsituationen per
december 2015 och disponibelt även under 2016, har inneburit
ett sammantaget överskott av skatter och bidrag mot budget med
1,7 mkr.

Beslutsunderlag
Årsredovisning 2016 för Leksands kommun
Kommunstyrelsens förslag för beslut i kommunfullmäktige
Godkänna årsredovisning och bokslut 2016 för Leksands kommun.
Kommunstyrelsens beslut
Översända årsredovisning och bokslut 2016 för Leksands kommun till
kommunens revisorer för granskning.

Beslutet skickas till
Kommunfullmäktige
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§ 44

Dnr 2017/410

Tilläggsanslag på investeringsbudget 2017 för
förskjutningar av 2016 års investeringsprojekt
Beskrivning av ärendet
Investeringsprojekt 2016 samt tillkomna poster under 2017
Nedan sammanställs förvaltningens äskanden om tilläggsanslag avseende
avvikelser mot 2016 års investeringsbudget inklusive tilläggsanslag. Raden
nya äskanden avser sådana projekt som inte har beviljats tidigare. Däri ingår
6 mkr för centrumutvecklingen. Denna post fanns inte med i förvaltningens
mål och budget för 2017-2019, detta eftersom medlen för 2018 användes
under 2016. Detta innebär att det totala budgetbeloppet utifrån nuvarande
beslut är 6 mkr för lågt, därför inkluderas denna post här. Men dessa 6 mkr
kommer att användas framöver då det redan nyttjades 2016. Inom
förvaltningsuppdraget för Leksandsbostäder AB äskas också 1,8 mkr i
investeringsmedel för reparationer inom skolan. I båda fallen handlar det om
en ändrad klassificering från drift till investering.
Nettoinvesteringarna för år 2016 uppgår till 81,8 mkr jämfört med budget
inklusive tilläggsanslag om 116,8 mkr, detta innebär en avvikelse på 35 mkr.
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Bilden ovan visar en sammanställning per sektor endast avseende sådana
projekt där medel önskas föras över mellan 2016 och 2017. Till detta
tillkommer raden som nya äskanden om totalt 17,4 mkr.
Äskade tilläggsanslag avser pågående projekt, projekt som inte påbörjades
under 2016 samt i fallet med nya äskanden behov som har dykt upp efter
beslut om mål och budget 2017-2019.
Totalt äskade medel för 2017 uppgår till 35 261 Tkr.
De enskilt största äskandena består av restaurering Gästishallen (2,3 mkr),
diverse exploatering (5,5 mkr), Flexskolan (3,4 mkr) samt byggnation av ny
förskola i Käringberget. Av Käringbergets totala kostnad på 27,7 mkr täcks
12 mkr av försäkringsersättning, 7,9 mkr flyttas 2017 från ombyggnation av
förskolan Pelikanen, 5,3 mkr äskas som nya medel, men motsvarande
summa fanns kvar 2016 för Åhls prästgård och 2,5 mkr äskas som helt nya
investeringsmedel för 2017. Anslag för ombyggnation för Pelikanens
förskola äskas i samband med mål och budget 2018-2020.
Totalt investeringsvärde 2017
Totalt investeringsvärde för år 2017 med tilläggsanslag och av fullmäktige
beslutad investeringsbudget i Mål och budget 2017-2019 blir:
Tilläggsanslag

35 261 tkr

Budget 2017

77 489 tkr

TOTALT

112 750 tkr

Finanisering
Finansiering av totalt investeringsvärde om 112 750 tkr bedöms rymmas
inom beviljat lånetak om 280 mkr, där lånen per 31 december 2016 uppgår
till 230 mkr. Detta förutsätter att fordringarna gentemot Migrationsverket
minskar under året. Målet om 100 % självfinansieringsgrad kommer inte
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kunna hållas, detta utifrån tidigare beräkning av 100 %
självfinansieringsgrad upp till 50 mkr/år. På lång sikt finns risker för
kommunens soliditet om de höga investeringsnivåerna blir bestående.
Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande, daterat 2017-03-27
Bilaga 1 med samtliga investeringsprojekt
Bilaga 2 med samtliga tillkommande projekt
Kommunstyrelsens förslag för beslut i kommunfullmäktige
1. Bevilja 17,8 miljoner kronor i tilläggsanslag avseende förskjutningar av
2016 års investeringsprojekt till 2017.
2. Bevilja ytterligare 17,4 miljoner kronor för nya investeringar.
Beslutet skickas till
Kommunfullmäktige
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§ 45

Dnr 2017/453

Byggnation av förskola i Käringberget
Beskrivning av ärendet
Vid årsskiftet bodde 15 507 personer i kommunen vilket är den näst högsta
siffran någonsin efter rekordåret 1997, då invånarantalet var 15 532
personer. Det ökade invånarantalet innebär ett ökat tryck på förskoleplatser.
En annan faktor som påverkar förskoleplatserna är att kommunen har erhållit
statsbidrag för att minska barngrupperna och det har inneburit en minskning
med 25 platser under året.
I juni 2016 brann, före detta förskolan och dåvarande planerade HVB-hem,
Åhls barnakademi ner och kommunen kommer att erhålla försäkringspengar
i kompensation. De pengarna kan investeras i en ny förskola. Barnen på
Pelikanen kan i sådana fall evakueras till den nya förskolan under
renoveringstiden. På sikt innebär en ny förskola en utökning med 60
förskoleplatser.
Käringberget är en lämplig plats för ny förskola då det är ett prioriterat
område för kommunen. Målsättningen är att det ska finnas byggklara
detaljplaner för cirka 100 lägenheter och 100 småhus vid Käringberget vid
årsskiftet 2017/2018. Dessutom kommer en privat detaljplan med cirka 30
villatomter på Hjortnäsheden att bli klar under året.
Sektorns/avdelningens bedömning
 Förskolan Pelikanen ska renoveras och de barn som går där kan vara på
förskolan i Käringberget under renoveringstiden. Det innebär att
kommunen inte behöver hyra baracker för att evakuera Pelikanens barn.
 Kommunen har fått pengar i ersättning för branden på Åhls barnakademi
och då är det bra att investera dessa i en ny förskola.
 Behovet av barnomsorgsplatser ökar på sikt, 2016 ökade antalet 1,3 och
5-åringar markant. Prognosen visar att det blir betydligt större behov av
platser från och med vårterminen 2019 och framförallt från 2021.
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Ökad inflyttning 2016 var invånarantalet 15 507 vilket är den näst högsta
siffran någonsin. Framförallt är det barnfamiljer som väljer att bosätta sig
i Leksands kommun.
Ett förslag från förskolan är att det ska vara 5.2 barn/pedagog det vill
säga riksgenomsnittet. Med tanke på visionen och god kvalité i
förskolan.
Förskolläraryrket är ett bristyrke och vi behöver ha goda förutsättningar
att rekrytera och påvisa god kvalité i våra verksamheter.
En ny förskola är bra ur ett kompetensförsörjningsperspektiv eftersom
det är lättare att rekrytera till en ny förskola och till en förskola med
mindre barngrupper.

Motiv till att bygga ny förskola på Käringberget


Det finns en stor efterfrågan på boende i såväl Käringberget som i
Hjortnäsheden. Det är attraktiva områden där det är lätt att ta sig med
cykel till centrum och fritidsaktiviteter.



En förskola i Käringberget ökar attraktiviteten i området och kan locka
barnfamiljer att bosätta sig i området.

Beslutsunderlag:
Tjänsteutlåtande daterat 2017-03-10
Rapport – Byggnation av ny förskola i Käringberget
Kommunstyrelsens beslut
1. Ge sektorschef för Lärande och stöd i uppdrag att bygga en förskola med
60 platser på Käringberget, Leksand, i enlighet med utredningen.
2. Att utse Allmänna utskottet som referensgrupp i arbetet med att bygga
den nya förskolan.
Beslutet skickas till
Avdelningschef förskolan
Kommundirektör
Sektorchef Lärande och Stöd

Justeras

Utdrag bestyrks

23

2(2)

Sida

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2017-04-10
Kommunstyrelsen

§ 46

Dnr 2015/1550

Risk- och sårbarhetsanalys 2015-2018
Beskrivning av ärendet
Efter tillsyn av Länsstyrelsen Dalarna har Leksands kommun reviderat sina
dokument ”Risk- och sårbarhetsanalys 2015-2018” antagen i
kommunfullmäktige 2015-11-23 samt ”Risk- och sårbarhetsanalys 20152018 – handlingsplan” antagen i kommunfullmäktige 2016-02-15.
De nya dokumenten är kraftigt reviderade och har även bytt namn:
”Risk- och Sårbarhetsanalys 2015-2018” samt
”Redovisning av styrdokument för Leksands kommuns arbete med
krisberedskap 2016-2018”
Dessa begrepp är anvisade av myndigheten för samhällsskydd och beredskap
och bör således användas av Leksands kommun.
Beslutsunderlag
Reviderad risk- och sårbarhetsanalys, daterad 20170201
Reviderat styrdokument för krishantering 20170202
Tjänsteutlåtande Maria Skalk, daterat 20170206
Meddelande om beslut efter uppföljning enlig lag LEH, Länsstyrelsen
Dalarna, daterat 20161125
Kommunstyrelsens förslag för beslut i kommunfullmäktige
Fastställa ”Risk- och sårbarhetsanalys 2015-2018” samt ”Redovisning av
styrdokument för Leksands kommuns arbete med krisberedskap 2016-2018”.
Beslutet skickas till
Kommunfullmäktige
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§ 47

Dnr 2016/1615

Avtalet mellan Leksands kommun och Leksands IF
Fastighets AB
Beskrivning av ärendet
Kommunen har avtal med Leksands IF Fastighets AB (LIFFAB) gällande
hyra av istid som gäller från 2005 till 2035.
Kommunens hyra för istid motsvarar kommunens tidigare driftskostnader för
ishallarna. Kommunen har betalat 4,46 miljoner kronor per år i ishyra sedan
2005. Det finns ingen indexreglering i avtalet som reglerar kostnadsökningar
i verksamheten.
Det finns en ränteklausul i avtalet som innebär att kommunen ska betala
tilläggshyra om räntan överstiger 2,25 % av STIBOR 3 månader (daglig
referensränta som beräknas som ett medelvärde av de räntor som största
bankerna ställer till varandra för utlåning). Det finns även ett beslut i
kommunfullmäktige, som gäller 2013-2022, om att kommunen ska betala en
tilläggshyra på 2,5 miljoner kronor per år om herrlaget inte spelar i högsta
serien.
LIFFAB föreslår i skrivelse att en indexreglering ska läggas till i avtalet och
att den ska börja gälla från 2016.
Sektorns/avdelningens bedömning
Förvaltningens bedömning är att det är skäligt i ett 30-årigt hyresavtal som
detta att ha en indexklausul som reglerar ändrade driftskostnader. En
indexuppräkning med basår 2005 och utifrån KPI (konsumentprisindex)
innebär att hyran för tiden 1 maj 2017- 30 april 2018 blir 5,041 miljoner
kronor. Ingen retroaktiv utbetalning ska dock göras.
Om KPI sänks ska hyran inte sänkas utan index blir då 0 %.
Finansiering
Kostnadsökningen för 2017, 387 335 kronor tas ur kommunstyrelsens konto
för strategiska åtgärder 2017. Ökningen för 2018 och framåt inarbetas i
kommande budgetar.
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Beslutsunderlag
Ekonomisk uträkning, 2017-03-13
Tjänsteutlåtande från förvaltningen, 2017-03-17
Skrivelse från Leksands IF, 2016-12-12
Hyresavtal mellan Leksands kommun och Leksands Fastighets AB
Jäv
På grund av jäv deltar inte Bengt Park (KD) i handläggningen av detta
ärende.
Allmänna utskottets förslag till kommunstyrelsen för beslut i
kommunfullmäktige
1. Införa en indexklausul i avtalet som reglerar ökade driftskostnader.
Indexuträkningen ska vara KPI (konsumentprisindex). Vid negativ KPI
ska dock inte hyran sänkas utan vara oförändrad.
2. Basmånad och år för indexuppräkningen ska vara augusti 2005.
3. Avtalet med den indexuppräknade hyran ska börja gälla den 1 maj 2017.
4. Kostnadsökningen för 2017, 387 335 kronor tas ur kommunstyrelsens
konto för strategiska åtgärder 2017. Ökningen för 2018 och framåt
inarbetas i kommande budgetar.
Yrkanden
Aarno Magnusson (C): Anne-Lie Stenberg (M): Mikael Kyller (KD):
Bifall till Allmänna utskottets förslag till beslut.
Ingrid Rönnblad (S):
1. Införa indexklausul i avtalet där indexuträkningen ska utgå fullt ut från
KPI (konsumentprisindex).
2. Vid negativ KPI ska hyran sänkas.
3. Basmånad för indexuppräkning ska vara augusti 2016.
4. Avtalet med den indexuppräknade hyran ska börja gälla den 1 januari
2018. D.v.s. första utbetalningen av den nya hyran ska ske 1 januari
2018.
Birgitta Jansson (S): Liv Lunde-Andersson (S): Inga Westlund (V):
Bifall till Ingrid Rönnblads yrkanden.
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Propositionsordning
Ordföranden ställer Allmänna utskottets förslag mot Ingrid Rönnblads (S)
yrkanden, punkt för punkt.
Punkt 1: Endast ett förslag finns och ordförande finner bifall till Allmänna
utskottets förslag till beslut.
Punkt 2: Finns två förslag: Allmänna utskottets förslag till beslut och Ingrid
Rönnblads (S) yrkande. Ordförande finner bifall till Allmänna utskottets
förslag till beslut.
Punkt 3: Finns två förslag: Allmänna utskottets förslag till beslut och Ingrid
Rönnblads (S) yrkande. Ordförande finner bifall till Allmänna utskottets
förslag till beslut.
Punkt 4: Finns två förslag: Allmänna utskottets förslag till beslut och Ingrid
Rönnblads (S) yrkande. Ordförande finner bifall till Allmänna utskottets
förslag till beslut.
Punkt 5: Endast ett förslag finns och ordförande finner bifall till Allmänna
utskottets förslag till beslut.

Kommunstyrelsens förslag för beslut i kommunfullmäktige
1. Införa en indexklausul i avtalet som reglerar ökade driftskostnader.
Indexuträkningen ska vara KPI (konsumentprisindex).
2. Vid negativ KPI ska dock inte hyran sänkas utan vara oförändrad.
3. Basmånad och år för indexuppräkningen ska vara augusti 2005.
4. Avtalet med den indexuppräknade hyran ska börja gälla den 1 maj 2017.
5. Kostnadsökningen för 2017, 387 335 kronor tas ur kommunstyrelsens
konto för strategiska åtgärder 2017. Ökningen för 2018 och framåt
inarbetas i kommande budgetar.
Reservationer
Mot ovanstående beslut reserverar sig Ingrid Rönnblad (S), Lars Halvarson
(S), Liv Lunde-Andersson (S), Birgitta Jansson (S), Inga Westlund (V) och
Håkan Tangen (V) till förmån för Ingrid Rönnblad (S) yrkande.
Beslutet skickas till
Kommunfullmäktige
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§ 48

Dnr 2016/1612

Näringslivspolitiskt program
Beskrivning av ärendet
Ett förslag till näringslivspolitiskt program finns framtaget av
näringslivschef Per Strid.
Beslutsunderlag
Näringslivspolitiskt program
Kommunstyrelsens förslag för beslut i kommunfullmäktige
Anta näringslivspolitiskt program för Leksands kommun.
Beslutet skickas till
Kommunfullmäktige
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§ 49

Dnr 2016/306

Rapportering enligt 16 kapitlet 6 f socialtjänstlagen av
ej verkställda beslut enligt 4 kapitlet 1 §
socialtjänstlagen och 9 § LSS inom vård och omsorg
kvartal 4/2016
Beskrivning av ärendet
Individnämnden ansvarar för utredning och beslut i ärenden som avser
bistånd enligt socialtjänstlagen (2001:453) 4 kap. 1 § och insatser enligt lag
(1993:387) om stöd och service 9 § och har rapporteringsskyldighet enligt
SoL §16:6 samt LSS § 28 till kommunfullmäktige.
Rapporten ska avse de ärenden som utmynnat i ett gynnande beslut som inte
verkställts inom 3 månader. Rapporten ska även avse de ärenden där
verkställighet påbörjats men av någon anledning avbrutits och inte
verkställts på nytt inom tre månader.
Rapporten ska rapporteras kvartalsvis.
Rapportering avseende fjärde kvartalet 2016

För fjärde kvartalet 2016 finns sju ej verkställda beslut att rapportera:
Ärende 1 - kvinna
Beslut: LSS, Bostad med särskild service 9 § 9 punkten
Datum för gynnande beslut: 2015-09-18
Ärende 2 - kvinna
Beslut: LSS, Bostad med särskild service 9 § 9 punkten
Datum för gynnande beslut: 2015-10-05
Ärende 3 - kvinna
Beslut: LSS, Bostad med särskild service 9 § 9 punkten
Datum för gynnande beslut: 2016-03-08
Ärende 4 – man
Beslut: LSS, Kontaktperson 9 § 4 punkten
Datum för gynnande beslut: 2016-05-31
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Ärende 5 - man
Beslut: LSS, Kontaktperson 9 § 4 punkten
Datum för gynnande beslut: 2016-06-10
Ärende 6 - man
Beslut: LSS, Kontaktperson 9 § 4 punkten
Datum för gynnande beslut: 2016-08-10
Ärende 7 - man
Beslut: LSS, Avlösarservice i hemmet 9 § 5 punkten
Datum för gynnande beslut: 2016-08-10
För tredje kvartalet 2016 finns ett beslut där verkställighet påbörjats men
inte verkställts på nytt inom tre månader:
Ärende 8 – man
Beslut: LSS, Kontaktperson 9 § 4 punkten
Datum för gynnande beslut: 2016-02-01
Kommunstyrelsens förslag för beslut i kommunfullmäktige
Godkänna rapporteringen.
Beslutet skickas till
Kommunfullmäktige
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§ 50

Dnr 2016/1457

Revisionsrapport avseende lönehantering
Beskrivning av ärendet
PWC har på revisorernas uppdrag gjort en granskning gällande
lönehantering i Leksands kommun. Syftet har varit att granska om ansvarig
nämnd säkerställt en ändamålsenlig, tillfredsställande styrning och intern
kontroll avseende processer och rutiner inom lönehantering.
PWC har utifrån granskningen tagit fram ett antal rekommendationer vilka
besvaras nedan.
Sektorns/avdelningens bedömning
HR-avdelningens yttrande
Svar gällande rekommendationer till kommunstyrelsen:


1.7 – Styrande dokument samt processer och rutiner
o Rutiner för löneenheten dokumenteras

SVAR: Rutiner för löneenhetens olika roller är under dokumentation, alla de
olika roller och utarbetade rutiner vilka löneenhetens tre assistenter har och
genomför har nu dokumenterats.


1.8 – Roller och behörigheter
o Säkerställa att samtliga medarbetare får kännedom om
möjlighet till utbildning i självservice

SVAR: Utbildning i självservice erbjuds såväl kontinuerligt varje månad,
vilket informeras på intranätet, samt individuellt och anpassat utifrån behov.
Löneenheten lägger stor vikt och tid vid att skapa bra förutsättningar för alla
medarbetare att lära sig Heromas självservice. Tillgång finns till större
utbildningslokaler där ett antal medarbetare varje utbildningstillfälle ges
möjlighet att vid egen dator öva sig på systemet. Stor vikt läggs även vid att
alla chefer utbildas i ”självservice” så att de på detta sätt kan föra kunskap
vidare till medarbetarna. Gällande chefernas förkunskaper i systemet kan
dessa variera vid anställning.
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Ibland prioriteras inte dessa utbildningserbjudanden av nyanställda chefer
och därför individanpassar löneenheten dessa utbildningstillfällen och
säkerställer även vid senare tillfällen, om detta inte kan ske initialt vid
anställning, att utbildning verkligen ges i ”chefens roll i Heroma”.
o Beskrivning över personalsystemets roller och vilka
kontroller som olika roller ska utföra upprättas
SVAR: Arbetet med beskrivning över personalsystemets roller samt vilka
kontroller olika roller ska utföras är under upprättande. Förteckning över
vilka olika roller som finns i personalsystemet har tagits fram av CGI och
löneenheten har identifierat vilka personer i organisationen som har och ska
ha tillgång till dessa roller i de olika modulerna utifrån arbetsuppgifternas art
och omfattning.
o Årlig genomgång av behörigheter till personalsystemet sker
SVAR: Gällande behörigheter ska rutiner upprättas, såsom checklista för att
behörigheter årligen ses över. När behörighet behövs för ett område under en
begränsad tid är dokument upprättat vilket innebär att behörighet kan läggas
under en begränsad tid, exempelvis vid vikariat. Checklista är upprättad
vilken begränsar behörighet till systemet, exempelvis vid vikariat/tillfällig
anställning för en viss roll. Detta innebär ett säkerställande, förutom de
årliga genomgångar av behörighet till systemet som ska genomföras
kontinuerligt, att behörighet till systemet styrs utifrån funktion och därmed
läggs in utifrån tidsbegränsat behov om anställningen inte är tillsvidare.
Utfallet av arbetet beräknas återrapporteras inför AU 17 oktober 2017.


1.9 - Kontroller
o Säkerställa att anställningsavtal upprättas med samtliga
anställda

SVAR: Då HR-avdelningen arbetar kontinuerligt med utveckling av
bemanningsenheten för att få så mycket som möjligt av kommunens
vikarietillsättning och hantering till denna innebär detta ett säkerställande av
upprättande av anställningsavtal då dessa skrivs av lön- och
bemanningsenhetens chef. På så sätt säkerställs även att alla vikariers
lönesättning sker utifrån samma kriterier vilket, förutom att alla medarbetare
har ett anställningsavtal så att dessa omfattas av försäkringar etc.,
kvalitetssäkras även gällande lönesättningsprocessen.
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o Säkerställa att anställningsavtal skrivs under före registrering
av anställning och utbetalning av lön
SVAR: Ej underskrivna anställningsavtal kommuniceras med berörd chef
och returneras. Anställningsavtal vilka kräver underskrift av HR-chef och
saknar detta kommuniceras och returneras för underskrift innan registrering.
Löneenheten påtalar och returnerar icke fullständiga anställningsavtal till
berörd chef. Denna fråga läggs även stor vikt vid då introduktion av nya
chefer sker. Utökning och utveckling av bemanningsenhetens uppdrag
innebär att detta sker i mindre utsträckning då det är bemanningsenheten i
samarbete med löneenheten som ser till att anställningsavtal upprättas.


1.10 – Registrerad arbetad tid och avvikelser
o Samtliga anställda registrerar ärenden och att det sker i nära
anslutning till händelsedatum

SVAR: Detta är ett ansvar för respektive chef att följa upp. Alla medarbetare
ska, initialt vid anställning, ges information och utbildning i Heroma
självservice och sedan registrera sina ärenden vid varje tillfälle. Då system
med närvaroregistrering inte tillämpas i dagsläget bygger ärenderegistrering
på att medarbetarna själva registrerar frånvaro och att chefen har ett
arbetssätt för att följa upp att så sker. Skulle system med närvaroregistrering
tillämpas skulle per automatik frånvaro noteras i systemet om inte
medarbetaren registrerade sig för respektive schemalagd arbetsdag varpå
ingen lön skulle utgå. (Se även punkt 1.8 gällande chefsansvar). Dock ska
HR-avdelningen tillhandahålla reviderade och uppdaterade rutiner, riktlinjer
och utbildning för att på bästa möjliga sätt stötta och hjälpa kommunens
chefer i arbetet med arbetad tid och avvikelser. HR-avdelningen arbetar för
en chefs- och medarbetarhandbok vilken ska innehålla rutiner av detta slag
vilka kontinuerligt ska uppdateras.
o Att assistent har en kontrollerande funktion och inte
registrerande funktion
SVAR: Detta är en fråga för närmast berörd chef vilken ansvarar för att leda
och fördela arbetet utifrån ansvar och befogenheter för sig själv och
medarbetarna. (Se även punkt 1,8 och 1.10 gällande chefsansvar).


1.11 - Löneutbetalning
o Säkerställa rutiner för signering av utbetalning hos bank

Justeras

Utdrag bestyrks

33

3(6)

Sida

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2017-04-10
Kommunstyrelsen

SVAR: Löneenheten, tillsammans med ekonomiavdelningen, utarbetar och
dokumenterar skriftliga rutiner gällande detta. Signering för utbetalning sker
i två led innan utbetalning av lön. Diskussion förs av avdelningarna Ekonomi
och HR inför upphandlingsförfarande av nytt HR-system samt
uppdatering/uppgradering av ekonomisystem för att få sådana system att än
mer integrera med varandra.
o Fastställa vilken funktion godkännande av utanordningslista
fyller för kontroll avseende utbetalning
SVAR: Löneenheten utarbetar och dokumenterar rutiner vilka mer ska ses
som stöd för chefer samt gör dessa kända till berörda. Diskussion har förts
inom avdelningen om att tidigarelägga utanordningslista. Denna lista innebär
en möjlighet att använda såsom kontrollmedel innan löneutbetalning sker,
dock är listan ej nödvändig för att lön ska utgå. Listans funktion kan
användas i efterhand för att följa upp rimlighet gällande löneutbetalning och
om felaktigheter påträffas kan dessa även korrigeras i efterhand. Ska listan
tidigareläggas och användas såsom en förutsättning för att lön ska utgå efter
signering av närmaste chef innebär detta i lönehanteringsprocessen att det rör
sig om ett spann på två dagar som cheferna måste kontrollera denna lista.
Tanken är att lyfta denna fråga till kommunledning att ta ställning till. För att
få effektivitet i ett sådant kontrollinstrument innebär det att alla
organisationens chefer förstår vikten av processen och anammar en rutin
vilken innebär att hålla ytterligare deadlines i lönehanteringsprocessen.
Återkoppling av arbetet ska ske inför AU 17 oktober 2017.


1.13 – Verifieringskedjor och räkenskapsinformation
o Systemdokumentation upprättas innefattade personalsystemet
SVAR: Systemdokumentation gällande befintligt HR-system finns
hos CGI. Diskussion förs av avdelningarna Ekonomi och HR inför
upphandlingsförfarande av nytt HR-system samt
uppdatering/uppgradering av ekonomisystem för att få sådana system
att än mer integrera med varandra.
o Säkerställa rutiner för att behörig chef kontrollerar att
registrerade utlägg via självservice är korrekta

SVAR: Löneenheten utarbetar och dokumenterar skriftliga rutiner för chefer
att följa. Dock betalas inga utlägg ut via självservice om inte berörd chef har
attesterat dessa som godkända. Rutiner kommer att vara färdiga och
återkopplas inför återrapportering till AU den 17 oktober 2017.
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1.14 – Dokumenthanteringsplan
o Efterlevnadskontroller införs

SVAR: Arbetet med efterlevandekontroller utvecklas, dokumenteras och
följs upp av löneenheten för att kvalitetssäkra arbetet samt främja en god
internkontroll. Då avdelningen avser att löneenheten ska ha en mer
internkontrollerande och uppföljande funktion arbetar man aktivt med denna
fråga. Återkoppling av arbetet kommer att ske inför återrapportering till AU
den 17 oktober 2017.


1.15 – Uppföljning
o Säkerställa att intern kontrollplan fastställs i enlighet med
reglementet
o Utveckla arbetet med uppföljning av intern kontrollplan

SVAR: Arbetet med den interna kontrollplanen löper under året och ständiga
förbättringar och uppföljningar kommuniceras inom avdelningen gällande
bland annat lönehantering. Arbetet med internkontrollplanen diskuteras med
Ekonomichef och denna diskussion gällande förbättringar och uppföljning
kommer att stämmas av med Sektorschef för Verksamhetsstöd. Återkoppling
av arbetet kommer att ske inför återrapportering till AU den 17 oktober
2017.
Sammanfattningsvis; Arbetet med rutiner inom lönehanteringsområdet är ett
arbete avdelningen jobbar kontinuerligt med inom avdelningens alla delar –
lön, bemanning samt strategfunktionen och detta arbete ska dokumenteras i
sin helhet. Detta är ett led i arbetet med kvalitets- och verksamhetsutveckling
samt att vara en attraktiv arbetsgivare. Avdelningen kommer att ha ett än
mer nära samarbete med ekonomiavdelningen för att säkerställa processer
inom området. Då avdelningen arbetar med att utveckla och utöka
bemanningenhetens vikarieanskaffning i organisationen innebär detta arbete
ett säkerställande av upprättande av anställningsavtal vilka dessutom innebär
en samsyn av lönesättning av vikarier inom såväl vård och omsorgs
verksamhet samt för verksamhet inom lärande och stöd.
Då HR-avdelningen är en stödfunktion i organisationen avses att arbeta
vidare med en form av handbok för chefer och medarbetare vilken innefattar
såväl rutiner och riktlinjer som lagstiftning och tillämpning inom området.
Arbetet med uppdatering av lönepolicy beräknas vara klar under hösten
2017.
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Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande av HR-chef Hanna Trädgårdh Oscarsson, daterat 2017-0328
Revisionsrapport från PWC - ”Rutiner inom lönehantering” Leksands
kommun, oktober 2016
Kommunstyrelsens beslut
1. Godkänna HR-chefens yttrande innehållande svar på rekommendationer
avseende lönehantering.
2. Uppdra till HR-chefen att återrapportera till allmänna utskottet den 17
oktober 2017 om hur arbetet fortskrider när det gäller de åtgärder som
ska göras med anledning av revisionsrapporten.
3. Översända revisionsrapporten och yttrande till kommunfullmäktige för
kännedom.
Beslutet skickas till
Revisorerna
Revisorernas biträde
HR-chef
Sektorchef verksamhetsstöd
Kommunfullmäktige
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§ 51

Dnr 2016/1458

Målnivå för indikator "Antal barn per årsarbetare i
förskolan"
Beskrivning av ärendet
Kommunfullmäktige har antagit 15 mål för 2017. Därutöver har indikatorer
och målnivåer för att mäta måluppfyllelsen fastslagits (2016-12-12). En av
indikatorerna återremitterades för komplettering av beslutsunderlag.
Indikatorn var ”Antal barn/årsarbetare i förskolan” där en fast målnivå
efterfrågades.
Sektorns/avdelningens bedömning
Föreslagen målnivån är framtagen med utgångspunkt från utvecklingen i
riket (som 2015 låg på 5,2) och utifrån ansatsen att minska barngruppernas
storlek. För att detta ska vara möjligt måste barn/årsarbetare minska. Redan
2016 är prognosen en sänkning av såväl barn/årsarbetare som barn/avdelning
i Leksands kommuns förskoleverksamhet.
Barn/årsarbetare
Antal barn per
avdelning

Riket
Leksand, kommunal regi
Riket
Leksand, kommunal regi

2010

2011

2012

2013

2014

2015

5,4
5,4
16,9
15,4

5,3
5,4
16,8
16,4

5,3
5,3
16,9
16,5

5,3
5,5
16,8
17,9

5,3
5,8
16,9
19

5,2
5,7
16,7
17,8

Beslutsunderlag
1. Tjänsteutlåtande från kvalitetsansvarig Carolina Svedjeland, daterat
2017-03-01.
2. Kommunstyrelsens beslut 2016-12-12 § 206.
Kommunstyrelsens beslut
Anta målnivå för indikatorn ”Antal barn per årsarbetare” i förskolan enligt
följande: Som målnivå anges 5,2. Färgsättning sker som följer: grön = 0-5,2,
gul = 5,3 – 5,7 och röd 5,8 eller högre.
Beslutet skickas till
Kvalitetsgruppen (KKiU)
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Ekonomichef
Sektorschef Lärande och stöd
Kommundirektör
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§ 52

Dnr 2016/1571

Yttrande om förstudie avseende fördelning av ansvar
för samhällsbetalda resor i Dalarna
Beskrivning av ärendet
Region Dalarna ansvarar för, enligt samarbetsavtal, för särskild
kollektivtrafik. Revisorerna i Region Dalarna, Landstinget Dalarna och
länets kommuner har gemensamt beslutat att genomföra en förstudie
avseende fördelningen av ansvaret för samhällsbetalda resor i Dalarna.
Förstudien visar att det finns ingen koppling mellan beslut om färdtjänst och
kommunernas betalning av tjänsten. De menar vidare att den interna
kontrollen vad avser avtalshanteringen är inte tillfredställande.
Studien menar att kommunikationen mellan fakturerande utförda enheter och
de betalande kommunerna behöver förbättras och förslår att en
samverkansgrupp kan vara ett lämpligt första steg för ökad förståelse och
lyhördhet mellan enheterna. Deras sammanfattade bedömning är att
verksamheten för samhällsbetalda resor inte fungerar på ett ändamålsenligt
sätt och ekonomiskt tillfredställande sätt och att det finns anledning att gå
vidare med en fördjupande granskning inom flera av områdena som de har
berört.
Leksands kommunrevisorer har därför önskat att kommunstyrelsen yttrar sig
om hur de brister som lyfts fram i förstudien hanteras i Leksands kommun.
Sektorns/avdelningens bedömning
Vård och omsorgs sektor vidhåller de brister som revisorerna lyfter fram i
sin rapport. Det finns ingen koppling mellan beslut och betalning.
Varje månad inkommer en massrapport från Dalatrafik till kommunens
avgiftshandläggare över vilka individer som har nyttjat färdtjänst respektive
omsorgsresa. Genom rapporten går det att utläsa statistik som är bra för
kommunen att veta för att kunna följa kostnaderna.
Färdtjänstresa
Om de personer som har nyttjat färdtjänst är beviljad denna vet vi inte utan
den kontrollen antas finnas hos färdtjänstbeställaren och chauffören som
måste veta om den enskilde är beviljad färdtjänst och därmed har rätt till
resan.
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Avgiftshandläggaren för månadsstatistik över: Antal km, resor, egenavgiften, kostnaden, ej samrådande resor, framkörning – km + antal +
kostnaden, bomkörning – km och antal för varje månad.
Sedan fördelas kostnaden till myndighetschef för godkännande av
utbetalning av utförd tjänst till Dalatrafik.
Omsorgsresa
Rätten till omsorgsresa registreras av avgiftshandläggaren. Rätten till
beviljad resa ansvarar enhetschefer i verksamheten dit omsorgsresan sker.
Därmed finns en större kontroll över vilka som har rätten till att använda
färdmedlet.
Avgiftshandläggaren för månadsstatistik över: Antal km, resor, egenavgiften, kostnaden, ej samrådande resor, framkörning – km + antal +
kostnaden, bomkörning – km och antal för varje månad.
Utifrån underlaget skickar sedan avgiftshandläggaren kostnaden till
avdelningschefen för godkännande av utförd tjänst till Dalatrafik.
Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande, daterat 2017-02-08
Förstudie, daterad 2016-05-17
Kommunstyrelsens beslut
Godkänna yttrandet och överlämna det till kommunens revisorer.
Beslutet skickas till
Revisionen
Myndighetschef för vård och omsorg Katja Vestling
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§ 53

Dnr 2016/305

Rapport från verksamheterna inom vård och omsorg
januari-december 2016 utifrån mål 2016-2018.
Beskrivning av ärendet
Sektorn redovisar mål- och resultatrapport för 2016.
Rapporten utgår ifrån följande politiska mål
-

Verka för att de äldre och de med funktionsnedsättning ges möjlighet
till större inflytande och en mer utvecklande vardag
Öka nöjdheten med maten i våra verksamheter – särskilt hos de äldre

-

Arbeta för att erbjuda våra medarbetare önskad sysselsättningsgrad

Beslutsunderlag
Mål- och resultatrapport för 2016
Kommunstyrelsens beslut
Lägga informationen till handlingarna.
Beslutet skickas till
Nämndsekreterare Vård och omsorg
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§ 54

Dnr 2016/75

Kontrollrapport för internkontrollplan vård och omsorg
2016
Beskrivning av ärendet
Sektorn redovisar kontrollrapport för internkontrollplan för vård och omsorg
2016.
Varje nämnd har ansvar för att anta en internkontrollplan för verksamheten.
Den interna kontrollen syftar till att det ska finnas:





Ändamålsenlig och kostnadseffektiv verksamhet
Tillförlitliga finansiella rapportering och information om
verksamheten
Efterlevnad av tillämplig av lagar, föreskrifter och riktlinjer mm
Uppfyllelse av kommunfullmäktiges och nämnds antagna mål

Sektorschef tillsammans med ledningsgruppen ska årligen redovisa en
sektorsövergripande internkontrollplan som visar planerade aktiviteter för att
säkerställa den interna kontrollen fungerar. Resultat ska rapporteras till
kommundirektören och kommunstyrelsen.
Internkontrollplanen innehåller de kontrollmoment som ska utföras under
året. Förslag till kontrollmoment har tagits fram och en risk- och
konsekvensanalys har sedan genomförts av ledningsgruppen.
Sektorns/avdelningens bedömning
Process: Nr 1-17 har granskats i kontrollplan 2016
Resultat/iakttagelse
Avvikelse mot rutinbeskrivning har konstaterats enligt följande:
Nr 5 Journalgranskning
Journalgranskning har inte verkställts enligt planen varje månad på grund av
omprioritering av arbetsuppgifter som varit tidskrävande.
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Inför 2017 kommer justering att ske att granskning ska ske två gånger om
året i december och juni.
Nr 8 Säkerställa att rutiner finns och efterföljs
De rutiner som inte hade upprättats vid internkontroll 2015 har upparbetats
under 2016. Nya rutiner har även framarbetats där behovet funnits.
Nr 13 Tillsyn av extern utförare (LOV)
Tillsynen ska utföras av både Rättvik och Leksand tillsammans. Ingen tillsyn
har gjorts under året av den externa utföraren på grund av sjukdom. De
nationella kvalitetsresultat som redovisas har granskats.
Inför 2017 kommer tillsynen att ske i november direkt efter att
kvalitetsresultaten redovisats.
Kontroll utförd datum: 2016-11-30
Kontrollansvarig: Myndighetschef Katja Vestling, medicinskt ansvarig
sköterska Teresia Karlsson och verksamhetsutvecklare Yvonne Thorell
Beslutsunderlag
Kontrollrapport för internkontrollplan vård och omsorg 2016
Kommunstyrelsens beslut
Lägga kontrollrapport för internkontrollplan vård och omsorg 2016 till
handlingarna.
Beslutet skickas till
Kommundirektör Göran Wigert
Sektorschef för vård och omsorg Ulrika Gärdsback
Avdelningschef Marie van Geffen-Blomberg
Avdelningschef Joacim Andersson
Myndighetschef Katja Vestling
Medicinskt ansvarig sjuksköterska Teresia Karlsson
Verksamhetsutvecklare Yvonne Thorell
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§ 55

Dnr 2017/4

Internkontrollplan 2017 för vård och omsorg
Beskrivning av ärendet
Varje nämnd har ansvar för att anta en internkontrollplan för verksamheten.
Den interna kontrollen syftar till att det ska finnas:





Ändamålsenlig och kostnadseffektiv verksamhet
Tillförlitliga finansiella rapportering och information om
verksamheten
Efterlevnad av tillämplig av lagar, föreskrifter och riktlinjer mm
Uppfyllelse av kommunfullmäktiges och nämnds antagna mål

Sektorschef tillsammans med ledningsgruppen ska årligen redovisa en
sektorsövergripande internkontrollplan som visar planerade aktiviteter för att
säkerställa den interna kontrollen fungerar. Resultat ska rapporteras till
kommundirektören och kommunstyrelsens arbetsutskott.
Internkontrollplanen innehåller de kontrollmoment som ska utföras under
året. Förslag till kontrollmoment har tagits fram och en risk och
konsekvensanalys har sedan genomförts av ledningsgruppen.
Inför 2017 har internkontrollen kompletterats och/eller justerats.




Nummer 5 har justerats till att granskning ska göras 2 ggr/år, ej varje
månad.
Nummer 13 har justerats till att granskas i november månad, ej i maj
månad.
Inga nya processer har lagts till i internkontrollen inför 2017

Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande, daterat 2017-01-02
Interkontrollplan vård och omsorg 2017
Riskbedömning
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Kommunstyrelsens beslut
Anta internkontrollplan för vård och omsorg 2017.
Beslutet skickas till
Kommundirektör Göran Wigert
Sektorschef för vård och omsorg Ulrika Gärdsback
Avdelningschef Marie van Geffen -Blomberg
Avdelningschef Joacim Andersson
Myndighetschef Katja Vestling
Medicinskt ansvarig sjuksköterska Teresia Karlsson
Verksamhetsutvecklare Yvonne Thorell
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§ 56

Dnr 2017/314

Moskogsvägen och gång- och cykelväg Häradsbygden,
Leksand
Beskrivning av ärendet
I översiktsplanen för Leksands kommun 2014 som antogs av
kommunfullmäktige den 9 juni 2014 finns även en genomförandeplan. I
genomförandeplanen för 2014-2020 ingår flera omfattande satsningar på
utveckling av vår infrastruktur. Moskogsvägen* är en sådan investering
liksom i cykelplanen prioriterade gång- och cykelvägar. En ny gång- och
cykelväg mellan Moskogen och Häradsbygden är särskilt angelägen då den
binder samman cykelvägar mellan kommunens två största tätorter, Leksand
och Insjön. Kommunen har även i andra politiskt beslutade planer framhållit
dessa satsningar som viktiga för bygdens utveckling. Moskogsvägen kan
även vara en avgörande förutsättning för att Trafikverket ska medge
byggande av cirkulationsplats vid Leksands södra infart.
Under 2015-2016 har, i enlighet med kommunens ställningstagande i
översiktsplanen, en åtgärdsvalsstudie genomförts för södra Leksands tätort
som visar att Moskogsvägen i mycket hög grad är samhällsekonomiskt
lönsam. Även gång- och cykelväg mellan Moskogen och Häradsbygden är
samhällsekonomiskt lönsam.
Bägge dessa framåtsyftande satsningar är samhällsnyttiga och angelägna att
genomföra för att möta kommunens utmaningar och bidra till en positiv
utveckling. De planerade investeringarna fordrar tydligt initiativ av
kommunen d.v.s. en politisk vilja att de ska startas upp för planläggning och
genomförande.
* Tidigare benämning av den föreslagna vägsträckan har varit Moskogslänken.

Sektorns/avdelningens bedömning
I översiktsplanen uppskattas investeringsbehovet för Moskogsvägen till ca
20 miljoner kronor och Cykelvägar till ca 10 miljoner fram till år 2020. I
investeringsbudget 2017-2020 har medel för dessa investeringar reserverats
för planläggning och genomförande.
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Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande, daterad 2017-02-09
Kommunstyrelsens beslut
1. Påbörja planarbete och genomförande av Moskogsvägen.
2. Påbörja planarbete och genomförande av gång- och cykelväg mellan
Moskogen och Häradsbygden.
Beslutet skickas till
Trafikenheten, Leksands kommun
Gata/Park (Olle Oskarsson), Leksandsbostäder
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§ 57

Dnr 2016/1329

Svar på medborgarförslag om att sänka 50 km sträckan
till 40 km i Siljansnäs
Beskrivning av ärendet
I medborgarförslag framförs önskemål om sänkt hastighet på 50-sträckan i
Siljansnäs till 40 km/h. Författaren till medborgarförslaget har även via mail
skickat följande förtydligande: ”När jag skriver "50-sträckan i Siljansnäs"
så avser jag både 50-sträckan på Moravägen, samt hela tätorten i övrigt,
bortsett från de sträckor som redan har 30 km/h.”
Under åren 2010 till 2011 genomfördes en översyn och fastställande av
lokala trafikföreskrifter avseende tättbebyggt område för Insjön, Tällberg,
Siljansnäs och samt Åkerö/Noret. För Siljansnäs del innebar detta att
kommunen beslutade om lokal trafikföreskrift gällande tättbebyggt område i
enlighet med inringat området i kartbilden nedan:

Kartbilaga Siljansnäs tillhörande beslut om lokal trafikföreskrift 2029 2011:0008
tättbebyggt område.
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I samband med detta beslut föreslogs ingen ändring av hastighet inom
tätorten Siljansnäs från 50 till 40 km/h. Det inkom heller inget yttrande med
önskemål om sådan förändring från Siljansnäs sockenförening på den remiss
kommunen skickade ut. Kommunen har dock möjlighet att besluta om
högsta tillåtna hastighet inom tättbebyggt område (som meddelats genom
lokal trafikföreskrift).
Trafikenheten ser positivt på en sänkning av högsta tillåtna hastigheten i
enlighet med medborgarförslaget och det finns troligen ett stort stöd bland de
boende i Siljansnäs för en sådan förändring. Trafikenheten har även haft
dialog med Trafikverket och Länsstyrelsen om deras syn på en eventuell
sänkning av hastigheten i aktuellt område då det även påverkar väg 938
(statlig väg). Såväl kommunen som Trafikverket ställer sig positiva till att
medverka i en hastighetsöversyn i Siljansnäs.
Det är angeläget att Siljansnäsborna själva är involverade och engagerade i
ärendet och får tillfälle att diskutera byns syn på lämplig hastighetsbegränsning i Siljansnäs. Att initiativ till en hastighetsförändring kommer
från byborna själva är positivt för såväl förankring som efterlevnad av nya
hastighetsbegränsningar. Lämpligt vore därför om Siljansnäs sockenförening
kunde ta upp frågan till diskussion med bybor och andra intressenter och
därefter ta initiativ till samverkan med kommunen och Trafikverket för att
genomföra förändring av hastighetsgränser.
Trafikenheten kommer att ta kontakt med företrädare för Siljansnäs
sockenförening och be dem ta upp frågan och samtidigt poängtera att
kommunen är villig att medverka till en eventuell förändring av högsta
tillåtna hastighet.
Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande från trafikingenjör Lars Lindblom, daterat 2017-02-13.
Medborgarförslag, daterat 2016-10-17.
Kommunstyrelsens beslut
Med hänvisning till ärendets beskrivning anse medborgarförslaget besvarat.
Beslutet skickas till
Trafikenheten, Leksands kommun
Trafikverket (kontakt: Johanna Ingre)
Siljansnäs sockenråd
Förslagsställaren
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§ 58

Dnr 2017/259

Sektorsplaner 2017-2019
Beskrivning av ärendet
Sektorsplanerna är den övergripande styrdokumentationen för de
verksamheter som organisatoriskt befinner sig inom respektive sektor.
Planerna beskriver arbetet med att förverkliga kommunfullmäktiges vision
och mål.
Beslutsunderlag
Sektorsplan Vård och omsorg 2017
Sektorsplan Lärande och stöd 2017
Sektorsplan Verksamhetsstöd 2017
Sektorsplan Samhällsutveckling 2017
Beslut
Lägga informationen till handlingarna.
Beslutet skickas till
Sektorschefer
Kommundirektör
Kvalitetsgruppen (KKiU
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§ 59

Dnr 2017/239

Informationshanteringsplaner
(dokumenthanteringsplaner) för vuxenutbildning,
integration och arbetsmarknadsenheten
Beskrivning av ärendet
Med hänvisning till arkivlagen 6 § 1p är kommunen förpliktigad att upprätta
dokumenthanteringsplaner (i Leksands kommun benämns dessa
informationshanteringsplaner). En beslutad informationshanteringsplan är
likställd ett gallringsbeslut. Det är alltså inte tillåtet att gallra allmänna
handlingar utan en beslutad informationshanteringsplan.
En informationshanteringsplan innebär en kartläggning av avdelningars
samtliga handlingstyper samt en analys över lämplig hantering av dessa.
Utifrån industrinormer (SKL:s Bevara eller Gallra skriftserie), tvingande
lagstiftning och avdelningarnas egna behov upprättas regler kring bevarande
och gallring (samt gallringsfrister) av dessa handlingar.
Beslutsunderlag
Upprättade informationshanteringsplaner för vuxenutbildning, integration
och arbetsmarknadsenheten.
Beslut
Anta informationshanteringsplaner (dokumenthanteringsplaner) för
vuxenutbildningen, integration och arbetsmarknadsenheten.
Beslutet skickas till
Arkivarie
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§ 60

Dnr 2017/104

Anmälan av inkomna delegeringsbeslut
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:


Protokoll från Samhällsbyggnad 2017-03-21, delegeringsbeslut
februari och mars 2017:
Byggchef, byggnadsinspektör, bygglovhandläggare och
bostadsanpassare:
Bostadsanpassningsärenden enligt bostadsanpassningslagen 2017-0201 till och med 2017-02-28
Byggärenden enligt plan- och bygglagen 2017-02-01 till och med
2017-02-28
Miljöchef, alkoholhandläggare och miljöinspektörer:
Tillsynsärenden enligt livsmedelslagen, miljöbalken och
alkohollagen
2017-02-01 till och med 2017-02-28
Räddningschef och Brandförman
Tillsynsärenden enligt LSO, offentliga tillställningar, förelägganden,
brandfarliga och explosiva varor och bygglovremisser 2017-02-01 till
och med 2017-02-28
Övrigt:
Personalärenden beslutsnummer 2017:L2002:2, beslutade av
räddningschef Krister Ejeros
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Protokoll från Samhällsbyggnad 2017-02-21
Byggchef, byggnadsinspektör, bygglovhandläggare och
bostadsanpassare: Bostadsanpassningsärenden enligt
bostadsanpassningslagen 2017-01-01 till och med 2017-01-31
Byggärenden enligt plan- och bygglagen 2017-01-01 till och med
2017-01-31
Miljöchef, alkoholhandläggare och miljöinspektörer:
Tillsynsärenden enligt livsmedelslagen, miljöbalken och
alkohollagen
2017-01-01 till och med 2017-01-31
Övrigt:
Svar, Samråds begäran fastighetsreglering Tibble 1:15 och Tibble
4:14



Protokoll från Lärande och stöd 2017-02-20
Beslut 20-21/2016 fattade av biträdande rektor Joel Johansson
Beslut 31/2016 fattat av biträdande rektor Liselotte Alanko
Beslut 22-24/2016 fattade av rektor Carin Fredlin
Beslut 35-38/2016 fattade av biträdande rektor Marko Sandelin
Beslut 1-2/2017 fattade av integration- och arbetsmarknadschef
Johan Jobs
Beslut 21-23/2016 fattade av IFO-chef Harry Lönnebacke



Protokoll från Lärande och stöd 2017-03-20
Beslut 1-2/2017 fattade av integration- och arbetsmarknadschef
Johan Jobs
Beslut 1/2017 fattat av avdelningschef grundskolan Maria Park
Beslut 59-75/2016 fattade av förskolechef Helen Häljebo
Beslut 1-9/2017 fattade av förskolechef Helen Häljebo
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Protokoll från Vård och omsorg 2017-03-21
Personalärenden enligt följande:
Enhetschef Anna Löf, lista nr 1/2017
Enhetschef Patricia Gustafsson, lista nr 1/2017
Enhetschef Annika Nordin, lista nr 15-16/2016
Enhetschef Torbjörn Lund, beslut nr 1-4/2017
Myndighetschef Katja Vestling, lista nr 1/2017
Avdelningschef för ordinärt boende/verksamhetschef HSR Marie van
Geffen Blomberg, lista nr 1/2017



Protokoll från Vård och omsorg 2017-02-21
Personalärenden enligt följande:
Enhetschef Cecilia Gregard, lista nr 1-3/2016+12/2016+1/2017
Enhetschef Ingmari Hansson, lista nr 10/2016+10/2016+1/2017
Enhetschef Adrienne Domeij, lista nr 11-12/2016
Enhetschef Jessica Eriksson, lista nr 3/2016
Enhetschef Torbjörn Lund, nummer 48-52/2016
Enhetschef Charlotte Mattsson, nummer 17-23/2016+24/2016
Enhetschef Lisskulla Kiltäpp, lista nr 11/2016
Enhetschef Annika Nordin, lista nr 14/2016
Enhetschef Betty Ann Eriksson, lista nr 5/2016
Enhetschef Patricia Gustafsson, lista nr 10-11/2016
Avdelningschef Marie van Geffen Blomberg, lista nr 2/2016
Myndighetschef Katja Vestling, lista nr 8/2016
Avdelningschef Joacim Andersson, lista nr 3/2016

Beslutsunderlag
Protokoll över inkomna delegeringsbeslut, daterat den 28 mars 2017
Beslut
Godkänna redovisning av de delegeringsbeslut som förtecknats i protokoll
den 28 mars 2017.
Beslutet skickas till
Administrativ service

Justeras

Utdrag bestyrks

54

3(3)

Sida

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2017-04-10
Kommunstyrelsen

§ 61

Dnr 2017/601

Skolgång för asylsökande elever som skrivs upp i ålder
av Migrationsverket
Beskrivning av ärendet
Migrationsverket anvisar asylsökande ungdomar till Sveriges kommuner.
Vid anvisningen har ungdomen uppgivit en viss ålder. Utifrån angiven ålder
placeras ungdomen i det svenska skolsystemet. Migrationsverket kan dock
besluta om en ny ålder, vilket innebär konsekvenser för elevens
skolplacering i det svenska skolsystemet. Enligt skollagen kap 7 § 13 upphör
skolplikten vid utgången av vårterminen, senast då eleven fyllt 18 år. I de
fall där en elev skrivs upp i ålder av Migrationsverket till 18 år eller äldre
innebär detta enligt skollagens kap 29 § 3 att man inte har rätt att skriva in
asylsökande elever i gymnasieskolan. Detta gäller även ungdomar som fått
tillfälliga uppehållstillstånd. Ungdomarna har inte heller rätt till utbildning
inom den kommunala vuxenutbildningen förrän de fyllt 20 år och har fått
permanent eller tillfälligt uppehållstillstånd.
Studieförbunden har fått ekonomiska medel för att tillhandahålla
språkundervisning och möjligen vissa andra insatser, t.ex.
samhällsinformation
En ny åldersbestämning av ungdomen kan överklagas av till exempel
elevens juridiska ombud. Beslut ska fattas av Migrationsdomstolen inom 4
månader om uppehållstillstånd inkluderat ålder. Framtida beslut kan
överklagas hos Migrationsöverdomstolen. I dagsläget hinner inte
Migrationsdomstolen med att fatta beslut inom 4 månader utan ärenden kan
dra ut betydligt längre i tid.
Migrationsdomstolen har ingen åsikt hur Sveriges kommuner ska hantera
ärenden under överklagande tiden. Sveriges kommuner hanterar
åldersbestämningen olika under överklagande tiden.
SKL:s (Sveriges kommuner och landsting) jurister hänvisar till olika rättsfall
och deras råd till kommunerna är att avvakta de rättsliga överklagandena. JO
är av samma uppfattning.
I slutänden är det dock upp till varje kommun att avgöra vilken väg man ska
välja.
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Sektorns/avdelningens bedömning
När det gäller åldersbestämningen ser det ut som Migrationsverket inom en
snar framtid kommer att klara av att hålla sina tidskrav. I Leksands kommun
finns, enligt uppgifter från grundskolans skolledare, endast en elev som
uppskrivits i ålder till att vara över 18 år och har inte ytterligare några
ungdomar på gång där en uppskrivning av ålder kan bli aktuell.
Om någon av våra ensamkommande barn skrivs upp i ålder så anvisas den
till Migrationsverkets asylboende för vuxna och i dagsläget finns inget i vår
kommun. Socialtjänsten skriver ut barnen som skrivs upp i ålder och
hänvisar till Migrationsverkets anvisning och åldersbedömning.
När det gäller anvisade ungdomar till vår kommun och placerade i andra
kommuner vet vi när de skrivs upp i ålder. Migrationsverket anvisar
ungdomen ny kommun och där vet vi inte vad som händer med deras
skolgång.
Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande sektorschef Lärande och stöd, daterat 2017-04-05
Yrkanden
Mikael Kyller (KD): Bifall till förvaltningens förslag.
Kommunstyrelsens beslut
1. Asylsökande elever som skrivs upp i ålder av Migrationsverket under
asylprocessen till att vara 18 år och äldre, samt fortfarande finns kvar i
Leksands kommun, ska under överklagandeprocessen få gå kvar i det
svenska skolsystemet utifrån angiven ålder, tills beslut vunnit laga kraft.
2. Särskilda medel från kommunstyrelsen ska tillföras berörd skola i
Leksands kommun, utifrån den ersättning skolan kunnat erhålla från
Migrationsverket.

Beslutet skickas till
Grundskolans rektorer
Gymnasieskolans rektor
Avdelningschef grundskolan
Sektorschef Lärande och stöd
Verksamhetsekonom Lärande och stöd
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§ 62

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

Leksands kommun får på tisdag den 18 april 2017 besök av
Landshövdingen och det nya Länsrådet.

-

Frågan om länsregion pågår.

-

Ärendet om kollektivtrafik är inkommande som remissärende till
Allmänna utskottet.

Kommunstyrelsens beslut
Lägga informationen till handlingarna.

Justeras

Utdrag bestyrks

57

1(1)

