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Sammanträdesdatum

2020-12-07
Kommunstyrelsen
Plats och tid

Kommunhuset, plenisalen, måndagen den 7 december 2020, kl. 13.00-15.00

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, måndagen den 14 december 2020, kl. 10.00

Underskrifter

Paragrafer 114-128

Ordförande

Ulrika Liljeberg (C)
Justerare

Inga Westlund (V)
ANSLAG/BEVIS
Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.
Organ

Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum

2020-12-07

Datum då anslaget sätts upp

2020-12-15

Förvaringsplats för protokollet

Kommunhuset, administrativ service

Datum då anslaget tas ned

Underskrift

Andriette Ivarsson
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Sammanträdesdatum

2020-12-07
Kommunstyrelsen

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)
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)
Jimmy Karlsson (BP) (via länk)
Anna-Lena Blomkvist (SD) (via länk), § 114

Tjänstgörande ersättare

Per Wiman (KD) (via länk) ers: Kia Rolands (KD)
Birgitta Jansson (S) (via länk) ers: Jan-Olof Karlsson (S)
Andreas Ruuth (SD) (via länk) ers: Anna Lena-Blomkvist (SD), §§ 115-128

Övriga närvarande
Ej tjänstgörande ersättare

Aarno Magnusson (C) (via länk)
Elisabet Ingels (C) (via länk)
Roger Arvidsson (C) (via länk)
Björn Larsson (C) (via länk)
Pg Gregard (M) (via länk)
Margareta Jobs (KD) (via länk)
Lars Halvarson (S) (via länk)
Yvonne Ineteg (V) (via länk)
Andreas Ruuth (SD) (via länk), § 114

Tjänstemän

Socialchef Ulrika Gärdsback (via länk), § 114
Kommunikations- och beredskapschef Kristina Backlund (via länk), § 114
Kommundirektör Göran Wigert (via länk)
Tillträdande kommundirektör Caroline Smitmanis Smids (via länk)
Kommunsekreterare Björn Arrias

Övriga

-

Justeras

Utdrag bestyrks
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Ärendelista

§ 114

Coronaviruset och Leksands kommun

§ 115

Kommundirektören informerar

§ 116

Utskottsordförandena informerar

§ 117

Omorganisation för bemanningsenheten

§ 118

Storängen - bildande av statligt naturreservat

§ 119

Riktlinjer brukarråd inom förskola och grundskola

§ 120

Kravspecifikation LOV - Sociala sektorn

§ 121

Firmatecknare för Leksands kommun

§ 122

Rapportering av ej verkställda beslut enligt 4 kapitlet 1 § socialtjänstlagen individ- och familjeomsorgen kvartal 3/2020

§ 123

Rapportering av ej verkställda beslut enligt 4 kapitlet 1 § socialtjänstlagen LSS kvartal 3/2020

§ 124

Rapportering av ej verkställda beslut enligt 4 kapitlet 1 § socialtjänstlagen ordinärt boende kvartal 3/2020

§ 125

Rapportering av ej verkställda beslut enligt 4 kapitlet 1 § socialtjänstlagen särskilt boende kvartal 3/2020

§ 126

Anmälan av fattade delegationsbeslut

§ 127

Yttrande avseende länsplan 2022-2033

§ 128

Kommunstyrelsens ordförande informerar

Justeras

Utdrag bestyrks
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§ 114

Dnr 2020/324

Coronaviruset och Leksands kommun
Beskrivning av ärendet
Vid dagens sammanträde rapporterar förvaltningsledningen muntligen om
status i verksamheterna samt det kommunikativa läget med anledning av
spridningen av coronaviruset och sjukdomen covid-19.
Från förvaltningens sida deltar kommundirektör Göran Wigert, socialchef
Ulrika Gärdsback samt kommunikations- och beredskapschef Kristina
Backlund. Bland annat informeras om följande:
Kommunledning

-

Förvaltningen är fortsatt i ordinarie linjeorganisation.
Coronapandemin och hanteringen av denna är en stående punkt på
förvaltningsledningens möten.

-

Anställda arbetar på distans i så hög utsträckning som möjligt.

Sektor samhällsutveckling

-

Myndighetsavdelningen har utfört tillsyn enligt lagen (2020:526) om
tillfälliga smittskyddsåtgärder på serveringsställen. Det har varit
lugnt på kommunens olika serveringsställen.

-

Biblioteken i Leksand och Insjön är stängda. Detta gäller för
närvarande till och med den 13 december. Det går fortfarande att låna
böcker och andra media. Biblioteken erbjuder utlämning av
förbeställda lån. Även Leksandshallen är stängd, för närvarande till
och med den 13 december.

Sektor verksamhetsstöd

-

Kommunikationsavdelningen gör ökade kommunikationsinsatser
både i sociala medier och lokala medier. Förberedelser görs för att
kommunicera om restriktioner ändras samt inför jul- och
nyårsledigheterna, som förväntas ge ökat resande och handel i
regionen.

-

Nytt flexavtal har tagits fram avseende lokalvården.

Justeras

Utdrag bestyrks
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Utbildningssektorn

-

Gymnasieskolan kommer att bedriva distans- och fjärrundervisning
fram till 6 januari 2021.

-

Högstadiet har bedrivit distans- och fjärrundervisning, men kommer
stegvis att återgå till skolförlagd undervisning.

-

För julledigheterna förbereds fritids på Sammilsdalsskolan och
förskoleverksamhet på Myran.

Sociala sektorn

-

Personalen använder munskydd eller visir i omvårdnadsnära
kontakter. Tillgången på skyddsutrustning är god.

-

Dagverksamheten för dementa på kommunens särskilda boenden är
fortsatt öppen.

-

Det finns konstaterade fall av covid-19 på Edshultsgårdens särskilda
boende som hanteras enligt rutin. Smittspridningen har för
närvarande avstannat på boendet.

-

Ansökningar om ekonomiskt bistånd har inte ökat med anledning av
pandemin.

Kommunstyrelsens beslut
1. Lägga informationen till handlingarna.

Justeras

Utdrag bestyrks
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§ 115

Kommundirektören informerar
Beskrivning av ärendet
Kommundirektör Göran Wigert informerar om bland annat följande:
-

Lönerörelsen pågår ännu. Avtalet med Kommunal är klart.
Kostnaden ligger inom budgeten för planperioden. Avtalet innebär
bland annat att ett engångsbelopp beräknat på helår kommer att
betalas ut till tillsvidareanställda, utifrån att det föregående avtalet
gick ut per sista mars 2020.

-

Med anledning av att kommunstyrelsens beslut av den 22 maj 2017,
§ 70, upphävts utreder förvaltningen i vilken utsträckning och på
vilket sätt bidrag kan medges till vägs ägare för
förrättningskostnader. Beslut om detta kommer på ett senare
sammanträde för kommunstyrelsen.

-

Årets julgåva till kommunens anställda är ett presentkort på 500
kronor som kommer att kunna användas hos ett lokalt företag. De
företag som vill vara mottagare av presentkortet har kunnat anmäla
anmäler sig via ett webbformulär på kommunens hemsida.
Personalen kommer därefter att kunna välja vilket företag som de vill
hämta ut sitt presentkort hos. Kostnaden för julgåvan är inom budget.

Kommunstyrelsens beslut
1. Lägga informationen till handlingarna.

Justeras

Utdrag bestyrks
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§ 116

Utskottsordförandena informerar
Beskrivning av ärendet
Ordföranden i utskottet för lärande och stöd, Tomas Bergsten (C), informerar
om bland annat följande:
-

Den nya lokala bilagan till skolskjutsreglemente är under
framtagande för beslut i utskottet.

-

Utskottet kommer besluta om interkommunala ersättningar och
bidrag till fristående grundskolor och förskolor avseende 2021.

-

Utskottet kommer vid nästa sammanträde att få en presentation av
SOU 2020:67, Förskola för alla barn – för bättre språkutveckling i
svenska.

Ordföranden i gemensam nämnd för vuxenutbildning, Karin Mikkonen (C),
informerar om bland annat följande:
-

Utbildningen bedrivs fortsatt delvis skolförlagd, men med mindre
grupper.

-

Samhällsorienteringen för elever i SFI-undervisningen kommer att
skjutas till 2021, med anledning av den pågående pandemin.

Ordföranden i utskottet för vård och omsorg, Kenneth Dahlström (C),
informerar om bland annat följande:
-

Utskottet har svarat på en remiss avseende instruktionen för
Välfärdsrådet, Region Dalarna.

-

Den nya medarbetarenkäten på IFO, Individ- och familjeomsorgen,
visar att styrning, ledarskap och arbetsmiljö förändrats till det bättre
sedan omorganisationen. Avdelningen har idag positiva siffror och
personalen känner stor motivation.

-

Senaste brukarundersökningen för kommunens särskilda boenden.

Ordföranden i utskottet för samhällsbyggnad, Sebastian Larsson (M),
informerar om bland annat följande:
-

Det finns en ökad efterfrågan på tomter i kommunen. Det har även
inkommit många intresseanmälningarna för det planerade

Justeras

Utdrag bestyrks
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bostadsområdet Lummerhöjden, för vilket detaljplan för byggnation
är under framtagande.
-

Kommunen kommer att utföra arbeten runt folkhögskolan för att
hindra erosionen.

-

Nya cykelvägar är klara inom kort i Insjön och dialog förs med
markägare i Tällberg avseende gång- och cykelvägar i anslutning till
Tällbergs skola.

-

Sibylla har påbörjat byggnationen av den nya restaurangen vid
riksväg 70, Limsjöänget.

Kommunstyrelsens beslut
1. Lägga informationen till handlingarna.

Justeras

Utdrag bestyrks
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§ 117

Dnr 2020/994

Omorganisation för bemanningsenheten
Beskrivning av ärendet
Förslaget att omorganisera bemanningsenheten lyftes av förvaltningen som
en av åtgärderna för att få en budget i balans till budgetperioden 2020-2022
(i den så kallade 63-punktslistan). I samband med kommunfullmäktiges
beslut om budget 2020-2022 fick förvaltningen i uppdrag att utreda vidare
hur den centrala bemanningsfunktionen bäst kan organiseras.
Härmed lämnas en slutrapport på den utredningen.
Sektorns bedömning
Se Slutrapport omorganisation bemanningsenheten för förvaltningens
fullständiga bedömning.
Den gemensamma uppfattningen inom förvaltningen är dock att varje sektor
bör hantera bemanningsfrågor och vikarieanskaffning själva. Beslutet att
centralisera bemanningen var helt rätt när det togs 2014 för att komma
tillrätta med de arbetsrättsliga frågorna. Nu finns upparbetade rutiner och
systemstöd för att säkerställa att det sköts korrekt. Däremot är bedömningen
att vikarierna bör ha en tillhörighet till en verksamhet för att underlätta för
planering, beslut, utförande och uppföljning. Det leder även till en känsla av
delaktighet och är av vikt i den organisatoriska och sociala arbetsmiljön som
är arbetsgivarens ansvar att säkerställa. Respektive sektor bedöms ha bättre
förutsättningar att arbeta med medarbetarskapet på plats.
Övergripande personalfrågor vad gäller rutiner, riktlinjer, interkontroll och
uppföljning bör däremot fortsatt hanteras av HR-avdelningen.
Omorganisationen föreslås genomföras vid årsskiftet 2020-2021.
Bedömningen från förvaltningen är att en besparing av en enhetschefstjänst
inom sektor verksamhetsstöd är möjlig, att sjuklönekostnaderna för främst
sociala sektorn bör minska över tid, att arbetsmiljön förbättras för vikarierna
och att behovet av korttidsvikarier på sikt kommer att minska.
Yrkanden
Viktor Zakrisson (S) och Ulrika Liljeberg (C) föreslår att allmänna utskottets
förslag till beslut kompletteras med att en utvärdering ska göras efter ett år.

Justeras

Utdrag bestyrks
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Beslutsunderlag
Utdrag ur allmänna utskottets sammanträdesprotokoll, daterat 2020-11-05,
§ 76
Tjänsteutlåtande, daterat 2020-10-16
Slutrapport bemanning
Kommunstyrelsens beslut
1. Godkänna slutrapporten och ställa oss bakom förslaget.
2. En skriftlig återrapport om hur omorganisationen har fungerat ska
lämnas vid allmänna utskottets sammanträde den 17 maj 2021 och att en
utvärdering görs efter ett år
Beslutet skickas till
Sektorchef Maria Bond
HR-chef Hanna Trädgårdh Oscarsson

Justeras

Utdrag bestyrks
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§ 118

Dnr 2020/1186

Storängen - bildande av statligt naturreservat
Beskrivning av ärendet
Storängen är en större, äldre slåtteräng i Tällberg. Leksands kommun äger
och sköter en del som slåtteräng.
Ängen är 2 hektar stor och gammal så kallad hackslog, vilket betyder att det
är ojämnt och stenigt och inte går att slå med traktor och slåtterbalk.
Under 2004 restaurerades Storängen och sedan dess har olika åtgärder som
gärdsgårdstängning och skyltning utförts. Detta har gjort med stöd av s.k.
LONA-medel, Naturvårdsverkets bidrag till lokala naturvårdssatsningar. EUmedel för att sköta ängen som lieslåtteräng har söktes och beviljades i
samband med detta.
Från 2005 till 2014 har en närboende skött ängen enligt de regler som gäller
för att fått få miljöstöd och sedan 2015 har kommun övertagit miljöstöden
och skött om ängen. De senaste åren har ängen slagits med lie och höet har
med hjälp av olika bönder balats och plastats in för att sedan bli foder åt
djuren vid Limsjön.
Inför slåtter 2016 kontaktade kommunen Länsstyrelsen i Dalarnas
naturvårdsenhet som gjorde fältbesök vid ängen. Det konstaterades då att
ängen hade mycket höga naturvärden och är bland de mer artrika och
värdefulla i länet. Fynd av särskilt värdefulla arter av svampar är
anledningen till att länsstyrelsen några år kunnat hjälpa kommunen med viss
finansiering. Länsstyrelsen föreslog i samband med fältbesöket att en
bildning av statligt naturreservat. Dock var det ett hinder att kommunen satt
fast i miljöstödet för ängen. Nu är åtagandeperioden slut och det är möjligt
att överföra bidragen till länsstyrelsen.
Sektorns bedömning
För att säkra långsiktigt hållbar skötsel av Storängen, som bedöms vara en av
Dalarnas finaste slåtterängar, bedömer sektorn att det vore mycket positivt
om länsstyrelsen bildar statligt naturreservat och därmed övertar finansiering
och skötseln av ängen. Det har under de senaste åren varit en stor belastning
ekonomiskt och arbetsmässigt för naturenheten att tillse att nödvändiga
åtgärder utförs. Vidare är det en stor osäkerhet i långsiktigheten för

Justeras

Utdrag bestyrks
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uppsamlingen/balningen av hö, då de moderna maskiner som bönderna i
närheten brukar inte passar på en gammal hackslog.
De EU-finansierade miljöstöden för att täcka kostnaderna för årlig skötsel
räcker inte. Kostnader för ängens skötsel har de senaste åren hamnat på ca
100 000 kronor och EU-stöden ger en intäkt av ca 25 000 kronor.
Naturenheten har sökt hjälp och stöd från länsstyrelsen som vissa år kunnat
bidra till de fördyrande omständigheter som blivit med speciella
höhanteringen som varit nödvändig. Därmed har kommunen vissa år kunnat
få stöd med 50 000 kronor från länsstyrelsen för extrakostnader.
Beslutsunderlag
Utdrag ur utskottet för samhällsbyggnads sammanträdesprotokoll, daterat
2020-10-22, § 103
Tjänsteutlåtande med karta, upprättat 2020-10-22
Kommunstyrelsens beslut
1. Uppdra till kommunekologen att föreslå Länsstyrelsen i Dalarna att på
kommunens mark bilda statligt naturreservat för Storängen, Tällberg, i
enlighet med förslaget.
Beslutet skickas till
Kommunekolog Åsa Rydell

Justeras

Utdrag bestyrks
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§ 119

Dnr 2020/1329

Riktlinjer för brukarråd i skola och grundskola
Beskrivning av ärendet
På kommunens förskolor och skolor finns s.k. brukarråd. Syftet med
brukarråden är att öka delaktighet och inflytande för elever och
vårdnadshavare. Ett brukarråd måste följa den lagstiftning som gäller i
förskola och skola, följa kommunala regelverk och policys och är en resurs
för skolutveckling.
Sektorns bedömning
Nu gällande riktlinjer för kommunens brukarråd har setts över. Sektorn har
tagit fram ett förslag på nya riktlinjer.
I förslaget har följande ändringar/tillägg har gjorts:
-

Benämning förskolechef/rektor är ändrat till rektor.

-

Enheterna avgör själva när behov finns att ha möten gemensamt med
grundskola och förskola.

-

Det gemensamma, stora, brukarrådet där förskola och skola träffar
samtliga föräldrarepresentanter, en gång per år, är borttaget.

-

Antal möten föreslås vara minst två per läsår, tidigare minst tre per
läsår.

-

Respektive enhet avgör formen för mötena samt att de kan vara
digitala eller på plats.

-

Beslut om politiska representanter ska tas på utskottets första
höstmöte.

Beslutsunderlag
Utdrag ur utskottet för lärande och stöds sammanträdesprotokoll, daterat
2020-11-16, § 61
Riktlinjer för brukarråd, daterade 2020-10-23
Tjänsteutlåtande, daterat 2020-11-03

Justeras

Utdrag bestyrks
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Yrkanden
Inga Westlund (V) yrkar att ärendet återremitteras till utskottet för ytterligare
beredning av frågan om hur engagemanget från vårdnadshavare kan öka.
Karin Mikkonen (C) yrkar bifall till utskottets förslag till beslut.
Propositionsordning
Ordföranden ställer först frågan om ärendet ska avgöras idag eller
återremitteras till utskottet i enlighet med yrkandet från Inga Westlund (V)
och finner att styrelsen beslutar att avgöra ärendet idag.
Ordföranden ställer därefter frågan om styrelsen ska besluta i enlighet med
utskottets förslag till beslut, som är att anta föreslagna riktlinjer, och finner
att styrelsen beslutar i enlighet med utskottets förslag till beslut.
Kommunstyrelsens beslut
1. Anta riktlinjer för brukarråd inom grundskola och förskola, i enlighet
med förslaget.
2. Riktlinjerna ersätter tidigare riktlinjer för brukarråd inom grundskola och
förskola, antagna av KS 2017-01-30, § 19.
Reservationer
Inga Westlund (V) reserverar sig mot ovanstående beslut till förmån för eget
yrkande.
Beslutet skickas till
Utbildningschef Carin Fredlin
Avdelningschef förskolan Lena Nordlund, för vidarebefordran till rektorer
inom förskolan
Avdelningschef grundskolan Annica Sandy Hedin, för vidarebefordran till
rektorer inom grundskolan

Justeras

Utdrag bestyrks
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§ 120

Dnr 2020/1347

Kravspecifikation LOV - Sociala sektorn
Beskrivning av ärendet
Det finns nya krav på utförare av hemtjänst. För att få bedriva verksamheten
krävs idag tillstånd från Inspektionen för vård och omsorg (IVO).
I ärendet har kommunens kravspecifikation för upphandling av hemtjänst
enligt lagen (2008:962) om valfrihetsystemet (LOV) setts över.
Sektorns bedömning
Sektorn bedömer att det finns behov av att uppdatera, justera och förnya nu
gällande kravspecifikation. Detta för att säkra kommunens ansvar och stärka
upp kraven angående utförarens åtaganden.
Yrkanden
Ulrika Liljeberg (C) yrkar att avsnitt 4.1 i förslaget antas som en ändring i nu
gällande kravspecifikation och att ärendet i övrigt återremitteras till
förvaltningen för fortsatt beredning.
Kenneth Dahlström (C), Per Wiman (KD), Viktor Zakrisson (S), Ingrid
Rönnblad (S) och Kerstin Marits (M) yrkar bifall till ordförandens förslag till
beslut.
Beslutsunderlag
Utdrag ur utskottet för vård och omsorgs sammanträdesprotokoll, daterat
2020-11-17, § 39
Tjänsteutlåtande, daterat 2020-11-11
Förslag till kravspecifikation, upprättad 2020-11-20
Kommunstyrelsens beslut
1. Anta avsnitt 4.1 i förslaget som en ändring i nu gällande
kravspecifikation.
2. I övrigt återremittera ärendet till förvaltningen för fortsatt beredning.
Beslutet skickas till
Sektorchef Ulrika Gärdsback

Justeras
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§ 121

Dnr 2019/28

Firmatecknare för Leksands kommun
Beskrivning av ärendet
Enligt nuvarande beslut om firmateckning, daterat 9 december 2019, får
följande personer, två i förening, teckna kommunens firma.
− Kommunstyrelsens ordförande Ulrika Liljeberg (C),
− Kommundirektör Göran Wigert, samt
− Tf sektorchef Maria Bond.
Firmatecknarna får teckna kommunens firma var för sig om det avser
verkställighet av politiska beslut eller är av annars mindre vikt.
Kommundirektören har rätt att vidaredelegera rätten att teckna kommunens
firma i ärenden av administrativ och ekonomisk karaktär till statliga och
kommunala myndigheter.
Den 1 januari 2021 tillträder Caroline Smitmanis Smids som ny
kommundirektör efter Göran Wigert.
Sektorns bedömning
Med anledning av att kommunen per 1 januari 2021 har en ny
kommundirektör behöver ett nytt beslut om firmatecknare fattas som ändrar
rätten att teckna kommunens firma från kommundirektör Göran Wigert till
tillträdande kommundirektör Caroline Smitmanis Smids.
I övrigt saknas anledning att ändra vilka som får teckna kommunens firma
och i vilka former.
Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande daterat 2020-10-13
Kommunstyrelsens beslut
1. Utse följande personer att, två i förening, teckna kommunens firma.
− Kommunstyrelsens ordförande Ulrika Liljeberg (C),
− Kommundirektör Caroline Smitmanis Smids, samt
− Sektorchef Maria Bond.
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2. Firmatecknarna får teckna kommunens firma var för sig om det avser
verkställighet av politiska beslut eller är av annars mindre vikt.
3. Kommundirektören har rätt att vidaredelegera rätten att teckna
kommunens firma i ärenden av administrativ och ekonomisk karaktär till
statliga och kommunala myndigheter.
4. Beslutet enligt punkterna ovan gäller från den 1 januari 2021, då
kommunstyrelsens beslut om firmatecknare, daterat 2019-12-09, § 151,
upphör att gälla.
Beslutet skickas till
Kommundirektör
Sektorchefer
Administrativ chef
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§ 122

Dnr 2020/856

Rapportering av ej verkställda beslut enligt 4 kapitlet
1 § socialtjänstlagen - individ- och familjeomsorgen
kvartal 3/2020
Beskrivning av ärendet
Individnämnden ansvarar för utredning och beslut i ärenden som avser
bistånd enligt 4 kapitlet 1 § socialtjänstlagen och insatser enligt 9 § LSS och
har rapporteringsskyldighet till kommunfullmäktige enligt 16 kapitlet 6 h §
socialtjänstlagen samt 28 § LSS.
Rapporten ska avse de ärenden som utmynnat i ett gynnande beslut som inte
verkställts inom tre månader. Rapporten ska även avse ärenden där
verkställighet påbörjats men av någon anledning avbrutits och inte
verkställts på nytt inom tre månader.
Rapporten ska rapporteras kvartalsvis.
För 3:e kvartalet 2020 finns inga ej verkställda beslut att rapportera.
Beslutsunderlag
Utdrag ur individnämndens sammanträdesprotokoll, daterat 2020-11-03,
§ 189
Tjänsteutlåtande, daterat 2020-09-29
Kommunstyrelsens förslag till beslut i kommunfullmäktige
1. Godkänna rapporteringen.
Beslutet skickas till
Kommunfullmäktige
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§ 123

Dnr 2020/1338

Rapportering av ej verkställda beslut enligt 4 kapitlet 1
§ socialtjänstlagen - LSS kvartal 3/2020
Beskrivning av ärendet
Individnämnden ansvarar för utredning och beslut i ärenden som avser
bistånd enligt 4 kapitlet 1 § socialtjänstlagen och insatser enligt 9 § LSS och
har rapporteringsskyldighet till kommunfullmäktige enligt 16 kapitlet 6 h §
socialtjänstlagen samt 28 § LSS.
Rapporten ska avse de ärenden som utmynnat i ett gynnande beslut som inte
verkställts inom tre månader. Rapporten ska även avse ärenden där
verkställighet påbörjats men av någon anledning avbrutits och inte
verkställts på nytt inom tre månader.
Rapporten ska rapporteras kvartalsvis.
För 3 kvartalet 2020 finns inga ej verkställda beslut att rapportera.
Sektorns/avdelningens bedömning
Skriv här.
Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande, daterat 2020-10-22
Beslut
1. Godkänna rapporteringen.
Beslutet skickas till
Socialchef Ulrika Gärdsback
Avd-chef Katja Vestling
Enhetschef Kristine Berglind Hallberg
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§ 124

Dnr 2020/1339

Rapportering av ej verkställda beslut enligt 4 kapitlet
1 § socialtjänstlagen - ordinärt boende kvartal 3/2020
Beskrivning av ärendet
Individnämnden ansvarar för utredning och beslut i ärenden som avser
bistånd enligt 4 kapitlet 1 § socialtjänstlagen och insatser enligt 9 § LSS och
har rapporteringsskyldighet till kommunfullmäktige enligt 16 kapitlet 6 h §
socialtjänstlagen samt 28 § LSS.
Rapporten ska avse de ärenden som utmynnat i ett gynnande beslut som inte
verkställts inom tre månader. Rapporten ska även avse ärenden där
verkställighet påbörjats men av någon anledning avbrutits och inte
verkställts på nytt inom tre månader.
Rapporten ska rapporteras kvartalsvis.
För 3 kvartalet 2020 finns inga ej verkställda beslut att rapportera.
Beslutsunderlag
Utdrag ur individnämndens sammanträdesprotokoll, daterat 2020-11-03,
§ 190
Tjänsteutlåtande, daterat 2020-10-26
Kommunstyrelsens förslag till beslut i kommunfullmäktige
1. Godkänna rapporteringen.
Beslutet skickas till
Kommunfullmäktige

Justeras

Utdrag bestyrks

20

1(1)

Sida

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2020-12-07
Kommunstyrelsen

§ 125

Dnr 2020/1340

Rapportering av ej verkställda beslut enligt 4 kapitlet
1 § socialtjänstlagen - särskilt boende kvartal 3/2020
Beskrivning av ärendet
Individnämnden ansvarar för utredning och beslut i ärenden som avser
bistånd enligt 4 kapitlet 1 § socialtjänstlagen och insatser enligt 9 § LSS och
har rapporteringsskyldighet till kommunfullmäktige enligt 16 kapitlet 6 h §
socialtjänstlagen samt 28 § LSS.
Rapporten ska avse de ärenden som utmynnat i ett gynnande beslut som inte
verkställts inom tre månader. Rapporten ska även avse ärenden där
verkställighet påbörjats men av någon anledning avbrutits och inte
verkställts på nytt inom tre månader.
Rapporten ska rapporteras kvartalsvis.
För 3 kvartalet 2020 finns inga ej verkställda beslut att rapportera.
Beslutsunderlag
Utdrag ur individnämndens sammanträdesprotokoll, daterat 2020-11-03,
§ 191
Tjänsteutlåtande, daterat 2020-10-22
Kommunstyrelsens förslag till beslut i kommunfullmäktige
1. Godkänna rapporteringen.
Beslutet skickas till
Kommunfullmäktige
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§ 126

Dnr 2020/19

Anmälan av fattade delegationsbeslut
Beskrivning av ärendet
Kommunallagen föreskriver att en nämnd får uppdra åt ett utskott, åt en
ledamot eller ersättare eller åt en anställd hos kommunen att besluta på
nämndens vägnar i ett visst ärende eller viss grupp av ärenden.
Beslut som fattas med ovanstående stöd ska återrapporteras till nämnden.
Härmed återrapporteras följande delegationsbeslut:
Sektor samhällsutveckling
Byggchef, byggnadsinspektör, bygglovhandläggare och
bostadsanpassare:
− Bostadsanpassningsärenden enligt bostadsanpassningslagen oktober
2020
− Byggärenden enligt plan- och bygglagen oktober 2020
Kultur
− Bidrag till annonsering i Magasin Leksand gällande konsert Ur Led
Är Tiden, dnr 2020/1311
− Beslut gällande utdelning av Märta och Edvin Thunströms fond samt
Anna och Per Tägströms fond, dnr 2020/1334
− Beslut gällande ansökan om garantibelopp, Ansökan om
garantibelopp från kulturföreningen Paraden, dnr 2020/1226
Näringsliv
− Köpekontrakt Björken 200:30, dnr 2020/1294
− Nyttjanderättsavtal Noret 61:1, dnr 2020/1294
− Hyreskontrakt Cajmanen AB Faktoriet, dnr 2020/1298
− Begäran om betalningsreduktion, Cajmanen dnr 2020/1250
− Begäran om betalningsreduktion - Siljan Båttrafik AB, dnr
2020/1349
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− Begäran om betalningsreduktion – Siljansnäs Camping, dnr
2020/1350
Trafik
− Parkeringstillstånd oktober 2020
− Beslut om intagande av väg, Åkervägen 5, dnr 2020/1151
− Beslut, avslag intagande av väg Hälla Hyttbacken 19, dnr 2020/822
− Trafik - yttrande tillstånd, Ansökan om tillstånd enligt ordningslagen
och lokala föreskrifter. SHL Leksands IF A625.879/2020, dnr
2020/1341
Kommunledning
Delvis avslag, utlämnande av allmän handling, 2020-11-02, Göran Wigert
Utskotten
− Delegationsbeslut av utskottet för vård och omsorg enligt
sammanträdesprotokoll daterat 2020-11-17
− Delegationsbeslut av utskottet för lärande och stöd enligt
sammanträdesprotokoll daterat 2020-11-16
− Delegationsbeslut av utskottet för samhällsbyggnad enligt
sammanträdesprotokoll daterat 2020-10-22, 2020-11-19
− Delegationsbeslut av allmänna utskottet enligt
sammanträdesprotokoll daterat 2020-11-05
Personalärenden
Personalärenden enligt lista 2020-10-01—2020-10-31
Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande, daterat 2020-11-27
Delegeringslistor och protokoll
Kommunstyrelsens beslut
1. Godkänna redovisning av de delegationsbeslut som förtecknas i protokoll
och listor per den 27 november 2020
Beslutet skickas till
Administrativ service
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§ 127

Dnr 2020/1478

Yttrande avseende länsplan 2022-2033/2037
Beskrivning av ärendet
Region Dalarna har gett kommunen möjligheten att, utifrån det som Region
Dalarna och Trafikverket identifierat nedan, göra ytterligare inspel kring nya
tänkbara namngivna objekt (över 25 mkr) i kommande åtgärdsplanering för
länsplanen 2022-2033/2037.
I utskick av den 26 november 2020 presenteras tänkbara namngivna
kandidater/objekt för länsplanen 2022-2033/2037 enligt följande:
•
•
•
•

Rv 69 Uppbo-Trollbo och Vika-Hosjö - utifrån beslut om åtgärdsvalsstudie av
Rv 69 i gällande länsplan.
Rv 70 Särnaheden-Idre – ingår i gällande länsplan men behöver kompletteras
med en SEB
Rv 66 Smedjebacken-Ludvika - mötesfri väg. SEB tas fram inom ramen för
pågående planläggningsprocess för objektet Rv 66 U länsgräns-Smedjebacken
som ingår i gällande länsplan.
Rv 69 Falun-Rättvik - mötesfri väg. Ingår även i åtgärdsvalsstudie av Rv 69.

Förslag till yttrande
Leksands kommuns övergripande bedömning

Detta förslag sätter ljus på en större problematik gällande den långsiktiga
infrastrukturplaneringen, vilket Leksands kommun uppmärksammat i andra
sammanhang och yttranden. Vi upplever att nationell plan och regional plan
inte går i takt, och det på ett sätt som kan medföra negativa konsekvenser
och effekter för hela regionens utveckling.
Konkret ser vi att angelägna åtgärder på vägar som ingår i den regionala
planen utifrån förslaget skulle kunna genomföras inom 15 år, vilket vi ser
som oerhört positivt. Detta samtidigt som mer angelägna åtgärder på Rv 70,
sträckan Gagnef-Leksand-Rättvik-Mora, ännu inte ingår som namngivet
objekt i nationell plan. Den berörda sträckan är en nationell stamväg och en
utpekad del av det funktionellt prioriterade vägnätet i Sverige för
godstransporter, långväga personresor, dagliga personresor och
kollektivtrafik som bör vara högt prioriterad. Den information vi fått så här
långt är att dessa högst angelägna åtgärder på Rv 70 kanske kan vara aktuella
runt år 2050, eller ännu senare! Är det rimligt att vår långsiktiga planering
innebär att mycket betydelsefulla åtgärder på viktiga stamvägar kan
genomföras 20-30 år efter motsvarande åtgärder på det regionala vägnätet?
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Vilka konsekvenser kan det få för regionens utveckling, regionförstoring och
kompetensförsörjning?
Många uppmärksammade åtgärder vi sett så här långt på såväl nationella
stamvägar och regionala vägar är passiva åtgärder i from av generella
hastighetssänkningar som försämrar tillgängligheten. Något som vi liksom
många andra kommuner och organisationer kraftigt motsatt oss.
De hastighetssänkningar som Trafikverket genomfört på många av länets
vägar innebär att tillgänglighetsindex för Leksands kommun, Siljansbygden
och andra delar av Dalarna försämras gentemot andra delar av landet. Då
nationell plan fortsatt saknar aktiva åtgärder för att höja tillgängligheten samt
förstärka trafiksäkerheten längs Rv 70 kan det finnas skäl för regionen att
överväga omprioriteringar i regional plan till förmån för satsningar som
egentligen borde ingå i nationell plan.
Det är viktigt att göra rätt prioriteringar och att enas om vilka
infrastruktursatsningar som är av störst betydelse för regionens utveckling.
Vi behöver komma tillrätta med att angelägna infrastruktursatsningar i vår
region är satt på undantag i den nationella planen.
Leksands kommuns förslag på objekt (över 25 Mkr)

Utöver det som anförts i vår övergripande bedömning har kommunen inget
att erinra mot de namngivna objekt som föreslagits.
Från Leksands kommun vill vi också framhålla vikten av ytterligare
satsningar på gång- och cykelvägar. För kommande planeringsperiod anser
kommunen att en förlängning av nuvarande gång- och cykelväg till
Västanvik längs väg 938 vidare genom Grytnäs, Fornby, Tasbäck till
Siljansnäs ska prioriteras i länsplanen.
Av stor vikt är även förbättrade förutsättningar och möjlighet för cykling
längs Rv 70 mellan Gagnef-Leksand-Rättvik. Men det är åtgärder/objekt
som bör ingå i nationell plan och som även lyfts fram i pågående ÅVS för
Rv 70. Leksands kommun planerar för att kunna genomföra åtgärder på vissa
delar av denna sträcka längs Rv 70. Närmast pågår planarbete med ett stråk
som binder samman Leksand med Häradsbygden, varifrån det sedan tidigare
finns separerad GC-väg vidare till Insjön.
Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande, daterat 2020-12-02
E-postmeddelande från Region Dalarna, inkommet 2020-11-26
Kommunstyrelsens beslut
Anta yttrandet som kommunstyrelsens, i enlighet med förslaget.

Justeras

Utdrag bestyrks

25

2(3)

Sida

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2020-12-07
Kommunstyrelsen

Beslutet skickas till
Region Dalarna, Kent Söderlund
Trafikenheten
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§ 128

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

Ledamöter och ersättare i kommunstyrelsen har haft
bolagsinformation med Leksand Vatten AB, Leksandsbostäder AB
samt Visit Dalarna AB under förmiddagen den 7 december.

-

Kommande ägarråd för Dala Vatten och Avfall AB.

-

En ny vision för Leksandsbostäder AB är under framtagande.
Förhandlingar avseende hyresjusteringar pågår.

-

Region Dalarna har bjudit in till ett remisseminarium gällande arbetet
med Dalarnas nya regionala utvecklingsstrategi, Dalastrategin.

-

Avtackningar och uppmärkande av jubilarer i kommunen genomförs
i år skriftligen. Kommundirektör Göran Wigert kommer att avtackas
separat vid ett senare tillfälle.

Kommunstyrelsens beslut
1. Lägga informationen till handlingarna.
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