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Närvarolista
Beslutande

Ledamöter Ulrika Liljeberg (C), ordförande
Anne-Lie Stenberg (M)
Mikael Kyller (KD)
Aarno Magnusson (C)
Kenneth Dahlström (C)
Jan-Olof Karlsson (S)
Birgitta Jansson (S)
Ingrid Rönnblad (S)
Inga Westlund (V)
Viktor Zakrisson (S)

Tjänstgörande ersättare Rune Bröms (C) ers: Karin Byström (C)
Per Wiman (KD) ers: Sebastian Larsson (M)
Margareta Jobs (KD) ers: Erica Strid (KD)
David Edin (BP) ers: Ella Gyllenhak-Liss (MP), ej §§ 59, 65-73, 77-78
Lars Halvarsson (S) ers: Ella Gyllenhak-Liss (MP), ej §§ 57-58, 60-64, 74-76
Mats Blomqvist (BP) ers: Jörgen Winther (BP)

Övriga närvarande

Ej tjänstgörande ersättare Liv Lunde-Andersson (S)
Tintin Löfdahl (KD)
Lars Halvarsson (S) §§ 59, 65-73, 77-78

Tjänstemän Kommundirektör Göran Wigert
Kommunsekreterare Björn Arrias
Sektorschef Carin Fredlin, § 60
Förbundschef Tanja Mårtensson, § 61-63
Projektledare avfall Karin Olofsson, § 64
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Ärendelista

§ 57 Fastställande av dagordningen
§ 58 Kommundirektören informerar
§ 59 Utskottsordförandena informerar
§ 60 Grundskolans framtida organisation och arbetsformer i Leksands kommun 

- senaste nytt
§ 61 Information om Leksands kommuns projekt i Nedansiljans 

Samordningsförbund
§ 62 Förbundsordning för Nedansiljans samordningsförbund
§ 63 Årsredovisning Nedansiljans samordningsförbund 2017
§ 64 Kommunal plan för avfallsförebyggande och hållbar avfallshantering
§ 65 Ekonomisk månadsrapport per den 31 mars 2018
§ 66 Tilläggsanslag på investeringsbudget 2018 för förskjutningar av 2017 års 

investeringsprojekt
§ 67 Leksands framtida utmaningar
§ 68 Integrationsplan för Leksands kommun
§ 69 Region Dalarna årsredovisning 2017
§ 70 Likvidation av kommunalförbundet Region Dalarna samt fördelning av 

kommunalförbundets tillgångar och skulder
§ 71 Patientsäkerhetsberättelse inom hälso- och sjukvården 2017
§ 72 Granskning av förmedlingen av hyresbostäder - Revisionsrapport 

Leksandbostäder AB
§ 73 Mål- och resultatrapport 2018 - Lärande och stöd, Samhällsutveckling, 

Vård och omsorg samt Verksamhetsstöd
§ 74 Anmälan av ordförandebeslut om yttrande om förslag till nya föreskrifter 

för väg 70, Dalarnas län
§ 75 Anmälan av ordförandebeslut om förslag till föreskrifter om 

bärighetsföresklasser, Dalarnas län
§ 76 Avsägelse Peter Brask - ledamot i kommunala handikapprådet
§ 77 Anmälan av inkomna delegeringsbeslut
§ 78 Kommunstyrelsens ordförande informerar
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§ 57  

Fastställande av dagordning

Beskrivning av ärendet
Kommunstyrelsen fastställer dagordningen.

Yrkanden
Ulrika Liljeberg (C) föreslår att till ärendena som anges i kallelsen lägga 
ärendet Årsredovisning Region Dalarna 2017.

Kommunstyrelsens beslut
1. Fastställa dagordningen till de ärenden som anges i kallelsen med 

tillägget av ärendet Årsredovisning Region Dalarna 2017.
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§ 58  

Kommundirektören informerar

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

- Fokus för närvarande är budgetarbetet, både status för budget 2018 och 
arbete med framtagande av förvaltningens budgetförslag för 2019.

- Besiktning har gjorts av bron vid Norsbro. Vägtrumman är i dåligt skick 
och de tillåtna bruttovikterna har därför satts ner. Vägtrumman kommer 
att behöva bytas ut eller renoveras. Samråd med Trafikverket pågår 
gällande omledningen av den tunga trafiken. 

Kommunstyrelsens beslut
1. Lägga informationen till handlingarna.
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§ 59  

Utskottsordförandena informerar

Beskrivning av ärendet
Ordföranden för utskottet för lärande och stöd Tintin Löfdahl (KD) 
informerar om bland annat följande:

- Vid senaste sammanträdet för utskottet fick förvaltningen de 
kompletterande utredningsdirektiven för grundskolans framtida 
organisation och arbetsformer. 

- Kostnaderna för ekonomiskt bistånd har ökat. En genomlysning av bland 
annat arbetsmetoder pågår. 

- Kösituationen inom förskolan är under kontroll sedan förskolan Gropen 
öppnades.

- Totalt sett är söktrycket till gymnasiet i samma storlek som tidigare år, 
men allt fler leksandsungdomar väljer Leksands gymnasium. 

Ordföranden för utskottet för samhällsbyggnad Anne-Lie Stenberg (M) 
informerar om bland annat följande:

- På sammanträdet i veckan kommer utskottet ha en heldag med bland 
annat information om arbetet med räddningstjänstförbundet i Dalarna.

- En regional bostadsförsörjningsplan är under framtagande.

- Lantmäteriet har ett nationellt uppdrag kring digitaliserade kartor. 

- Fastigheten som idag har Nordea och ICA som hyresgäster har fått ny 
ägare. 

- Träff med den nye samhällsbyggnadschefen i Rättviks kommun. 

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

- Kommunens processledare för digitalisering besökte utskottet och 
informerade om pågående arbetet.

- Situationen kring behovet av antal korttidsplatser inom vården.

Kommunstyrelsens beslut
1. Lägga informationen till handlingarna.
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§ 60 Dnr 2017/1515

Grundskolans framtida organisation och arbetsformer i 
Leksands kommun - senaste nytt

Beskrivning av ärendet
Utskottet för lärande och stöd uppdrog den 17 oktober 2016 åt förvaltningen 
att under hösten 2017 genomföra en översyn av kommunens 
grundskoleorganisation. Förvaltningen tog en rekommendation till ny 
grundskoleorganisation som presenterades för utskottet lärande och stöd den 
19 februari 2018.

Den politiska majoriteten i Leksand meddelade den 23 mars 2018 att det inte 
är aktuellt med några organisatoriska förändringar inför läsåret 2018/2019 
och förvaltningen kommer att uppdras att genomföra en ny utredning.  

Den 16 april 2018 mottog sektorn lärande och stöd ett kompletterande 
uppdrag. En bredare och djupare utredning önskas. Utredningen ska 
presentera minst tre alternativa förslag där utveckling av befintlig 
organisation är ett alternativ. Minst ett alternativ ska innehålla förslag på 
sammanslagning av de båda högstadieskolorna. 

Berörda delar av förvaltningen, oavsett sektor, kommer att involveras under 
utredningens gång. Hänsyn kommer att tas till övergångar mellan förskola, 
grundskola och gymnasium. Under utredningsarbetet kommer en aktiv 
dialog för ökad delaktighet att föras med de som arbetar inom skolan såväl 
som brukarna. Det har skapats en politisk styrgrupp som utgörs av presidiet 
för utskottet för lärande och stöd samt en referensgrupp av föräldrar som 
utses av brukarråden på skolorna. 

Vid dagens sammanträde föredras ärendet av sektorschef Carin Fredlin.

Kommunstyrelsens beslut
1. Lägga informationen till handlingarna.

Beslutet skickas till
Sektorschef Carin Fredlin
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§ 61

Information om Leksands kommuns projekt i 
Nedansiljans Samordningsförbund

Beskrivning av ärendet
Nedansiljans samordningsförbund bildades 1 april 2007 med syfte att 
utveckla samverkan mellan myndigheterna på rehabiliteringsområdet. 

Medlemmar i förbundet är kommunerna Gagnef, Leksand och Rättvik, 
Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan och Landstinget Dalarna. 
Medlemmarna kan söka medel från förbundet för samverkansinsatser. 
Förbundet ska även stimulera myndighetssamverkan genom 
kunskapsspridning och på andra sätt.

Vid dagens sammanträde informerar förbundschef Tanja Mårtensson om 
förbundets verksamhet. I Leksand har bland annat följande projekt bedrivits:

- Coachingteamet för samordning av rehabilitering.

- Fokus 20-25 Rättvik-Leksand-Gagnef.

- Förstudie om förrehabiliterande verksamhet i samarbete med 
Skogsstyrelsen. 

Kommunstyrelsens beslut
1. Lägga informationen till handlingarna. 

Beslutet skickas till
Förbundschef Tanja Mårtensson
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§ 62 Dnr 2018/302

Förbundsordning för Nedansiljans 
samordningsförbund

Beskrivning av ärendet
Styrelsen i Nedansiljans samordningsförbund har fattat tagit fram en 
reviderad förbundsordning. Detta mot bakgrund av att förbundsordningen för 
Nedansiljans samordningsförbund är oförändrad sedan den trädde ikraft i 
samband med bildandet av samordningsförbundet april 2007. Enligt 8 § 
lagen (2003:1210) om finansiell samordning ska en förbundsordning 
fastställas av förbundets medlemmar.   

Den nya förbundsordningen utgår ifrån en rekommendation som Nationella 
Rådet för finansiell samordning har tagit fram samt mot bakgrund av ett 
initiativ till en gemensam översyn av länets samtliga samordningsförbunds 
förbundsordningar. 

Ändringarna i förbundsordningen för Nedansiljans samordningsförbund 
består av följande:

- Omarbetad disposition 
- Förtydligande avseende samordningsförbundets uppgifter (6 § 3 

stycket)
- Förändrad mandatperiod 5 §  
- Tidpunkt för årsbokslut (anpassad till 24 § lagen (2003:1210) om 

finansiell samordning)
- Förtydligande avseende utnämning av gemensam revisor för 

kommun och landsting (14 §)
- Ersättning till ledamöter m.fl. (18 §) 

Den nya förbundsordningen träder i kraft när den antagits av samtliga 
huvudmän. Ny mandatperiod för samordningsförbundets styrelse inleds den 
1 januari 2019. 

Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande, inkommet 2018-05-09

Förbundsordning, inkommen 2018-03-08
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Kommunstyrelsens förslag till beslut i kommunfullmäktige
1. Anta ny förbundsordning för Nedansiljans samordningsförbund i 

enlighet med förslaget.

2. Beslutet enligt första punkten gäller under förutsättning att samtliga 
medlemskommuner fattar likalydande beslut.

Beslutet skickas till
Kommunfullmäktige
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§ 63 Dnr 2018/686

Årsredovisning Nedansiljans samordningsförbund 
2017

Beskrivning av ärendet
Nedansiljans samordningsförbund bildades 1 april 2007 med syfte att 
utveckla samverkan mellan myndigheterna på rehabiliteringsområdet. 
Medlemmar i förbundet är kommunerna Gagnef, Leksand och Rättvik, 
Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan och Landstinget Dalarna.

Årsredovisning 2017 finns framtagen av förbundet.

Leksands kommun har att pröva frågan om ansvarsfrihet för styrelsen i 
Nedansiljans samordningsförbund och dess enskilda förtroendevalda.

Beslutsunderlag
Årsredovisning 2017, inkommen 2018-04-27

Revisionsrapport från PWC, daterad 2018-03-28

Kommunstyrelsens förslag till beslut i kommunfullmäktige
1. Godkänna årsredovisning 2017 för Nedansiljans samordningsförbund.

2. Bevilja styrelsen i Nedansiljans samordningsförbund och dess enskilda 
förtroendevalda ansvarsfrihet för år 2017.

Beslutet skickas till
Kommunfullmäktige
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§ 64 Dnr 2018/282

Kommunal plan för avfallsförebyggande och hållbar 
avfallshantering

Beskrivning av ärendet
Alla kommuner i Sverige ska enligt 15 kap. miljöbalken ta fram plan för 
avfallsförebyggande och hållbar avfallshantering. Planen utgör tillsammans 
med kommunens lokala föreskrifter om avfallshantering kommunens 
renhållningsordning. Plan och föreskrifter ska fastställas av 
kommunfullmäktige. 

Dalarna har alltsedan 2006 samverkat kring arbetet med framtagande, 
genomförande och uppföljning av kommunal avfallsplanering. Föregående 
planperioder har varit 2006-2010 samt 2013-2017.

Samarbetet har inneburit att alla kommuner i Dalarna har gemensamma mål 
med åtgärder som genomförs på både regional nivå (län eller del av län) och 
lokal nivå (kommun)

Förslag till plan för avfallsförebyggande och hållbar avfallshantering 
perioden 2018-2022 har tagits fram via arbete i en regional projektgrupp och 
lokala arbetsgrupper i varje dalakommun. Dessutom har ett flertal regionala 
nätverk använts för att utveckla och förankra mål och åtgärder inom dess 
verksamhetsområden. 

Länsstyrelsen Dalarna har sedan starten aktivt medverkat, via deltagande i 
regional projektgrupp och nätverk. Och länsstyrelsens regionala miljömål 
inom avfallsområdet utgår från mål och åtgärder i avfallsplanearbetet. 
Avfallsplanernas genomsamma åtgärder kommer också ingå i det nya 
åtgärdsprogrammet till Dalarnas miljö 2018-2022.

Under arbetet har två större seminarier hållits med sammanlagt fler än 120 
deltagare (såväl politiker som tjänstemän) och dialog har hållits med berörda 
nätverk och organisationer (inkl. Region Dalarnas direktion). Under perioden 
oktober -december har samtliga kommuner genomfört utställning och remiss 
av planen till allmänhet och parter som kan ha ett intresse för 
avfallshantering.

Under kommande planperiod föreslås arbete med att förbygga avfall och 
minska avfallsmängder prioriteras särskilt. I syfte att stärka detta arbete 
avses det gemensamma konceptet "Dalarna minskar avfallet" utvecklas där 
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olika samhälls- och verksamhetssektorer ges möjlighet att bidra och ta 
ansvar för att öka det förebyggande arbetet och minska avfallsmängderna. 
Vid seminarium med företrädare för hela länet framkom att arbetet 
inledningsvis ska riktas mot kommunens egna verksamheter.

Under planperioden avses arbete för att minska matsvinn i kommunal 
kostverksamhet prioriteras via kostnätverket med företrädare från 
kommunerna i Dalarna. Målsättningen är, som framgår av mål M 1.3 i 
planen, att halvera matsvinnet i kommunal kostverksamhet till år 2030 där 
halva vägen uppnåtts 2022.

Effekterna av detta bedöms preliminärt motsvara 750 ton minskade 
koldioxidutsläpp (C02-ekv) per år efter 2022 (ca 250 personbilar).

Arbetet med att minska matsvinn måste bedrivas via många olika nämnder i 
kommunerna. Kost ansvarar för produktion, tillagning och servering och 
sedan finns det olika nämnder där maten serveras och konsumeras, ex 
förskola, skola och omsorg. Det är centralt att alla berörda nämnder bidrar 
utifrån sina ansvarsområden med att gemensamt arbeta för att matsvinnet ska 
kunna kan minska.

Fler områden kommer att omfattas av konceptet "Dalarna minskar avfallet", 
ex inom skola och äldreomsorg, hyresfastigheter och återvinningscentraler.

För att kommunicera arbetet under planperioden har DalaAvfall utvecklat en 
gemensam web portal (www.avfallsplandalarna.se) som också använts under 
planens utställning. Remissen har delgetts till berörda aktörer i Dalarna och 
lokalt i kommunen. Inkomna synpunkter har bearbetats i regionala och 
lokala avfallsplanegruppen och förslag till ändring/komplettering framgår av 
bifogad samrådsredogörelse.

Vid dagens sammanträde föredras ärendet av Karin Olofsson, Leksand 
vatten AB

Beslutsunderlag
Utdrag ur utskottet för samhällsbyggnads sammanträdesprotokoll, daterat 
2018-04-09, § 44

Förslag till plan för avfallsförebyggande och hållbar avfallshantering för 
Gagnef, Leksand, Rättvik och Vansbro kommun

Samrådsredogörelse

Gemensamt faktaunderlag Dalarna som uppdaterat med kundundersökning 
2017

Kommunstyrelsens förslag till beslut i kommunfullmäktige
1. Anta förslag till plan för avfallsförebyggande och hållbar 

avfallshantering i enlighet med förslaget.
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2. Uppdra till kommunstyrelsen att utse lokal avfallsplanegrupp som har till 
uppgift att driva det lokala avfallsplanearbetet under planperioden 2018-
2022.

3. Uppdra till kommunstyrelsen att revidera åtgärder i avfallsplanen under 
planperioden om det behövs för att målen ska uppnås.

4. Uppdra till lokal avfallsplanegrupp att vid behov ge förslag på reviderade 
åtgärder i avfallsplanen.

5. Uppdra till förvaltningen att inom kommunens verksamheter delta i det 
länsövergripande arbetet med att minska matsvinn.

6. Leksands kommun deltar i konceptet ”Dalarna minskar avfallet” som 
avses utvecklas under planperioden 2018-2022 och som ingår som en del 
i avfallsplanen.

Kommunstyrelsens beslut
1. Utse miljöchef att delta i den lokala avfallsplanegruppen.

2. Delegera till presidiet för utskottet för samhällsbyggnad att utse 
ytterligare representanter att delta i den lokala avfallsplanegruppen.

3. Besluten enligt första och andra punkten gäller under förutsättning att 
kommunfullmäktige beslutar att anta avfallsplanen.

Beslutet skickas till
Miljöchef Olle Ryberg

Karin Olofsson, Leksand vatten AB 
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§ 65 Dnr 2018/453

Ekonomisk månadsrapport per den 31 mars 2018

Beskrivning av ärendet
Prognosen per den 31 mars 2018 är +2,4 miljoner kronor mot budgeterat 
resultat +7,8 miljoner kronor. Avvikelse utfall mot budget är därmed -5,4 
miljoner kronor. Resultatet motsvarar ett överskott på 0,3 % av skatter och 
generella statliga bidrag, mot budget 0,9 %. Verksamhetens (driftens) 
avvikelse mot budget uppgår totalt sett till -16,5 miljoner kronor.

Vid dagens sammanträde meddelar kommundirektör Göran Wigert även 
muntligen att skatteprognosen ser ut att bli bättre än månadsrapporten angav 
och beräknas nu till +3,8 miljoner kronor.

Beslutsunderlag
Ekonomisk månadsrapport per den 31 mars 2018

Kommunstyrelsens beslut
1. Lägga informationen till handlingarna.

Beslutet skickas till
Kommundirektör Göran Wigert

Ekonomichef Lars Bäcksholm

Verksamhetsekonom Kristian Koivumäki
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§ 66 Dnr 2018/222

Tilläggsanslag på investeringsbudget 2018 för 
förskjutningar av 2017 års investeringsprojekt

Beskrivning av ärendet
Jämfört med förslaget daterad 19 mars 2018 så minskar 2018 års 
investeringsbudget med 5,6 miljoner kronor, men 3,9 miljoner kronor av 
detta kommer att äskas till 2019. De projekt som beräknas bli billigare är e-
handelssystem (0,25 miljoner kronor) Exploatering av kv Nygård (0,2 
miljoner kronor) samt att intrångsersättningar (1,2 miljoner kronor) tas från 
eventuella driftintäkter för detta. Tunstas planprogram (2,9 mkr) och 
Hjorthagens detaljplan (0,9 miljoner kronor) flyttas till 2019. De flesta 
förändringar avser sådant som återfinns i ordinarie investeringsbudget för 
2018 och alltså inte sådant som föreslås skjutas över från 2017.

Utöver detta kommer förvaltningen i ett annat ärende att föreslå att 9 mkr 
omdisponeras från budget för förskolan Myran till en ombyggnation av 
Pelikanen redan under 2018, varpå 9 miljoner kronor ytterligare äskas till 
2019 för förskolan Myran under 2019. 

Totalt investeringsvärde 2018
Totalt investeringsvärde för år 2018 med tilläggsanslag och av fullmäktige 
beslutad investeringsbudget i Mål och budget 2018-2020 blir:

Tilläggsanslag 35 000 000 kronor

Budget 2018 92 916 000 kronor

TOTALT                      127 916 000 kronor
Varav exploatering  23 267 000 kronor

Finansiering
Finansiering av totalt investeringsvärde om 127 916 000 kronor (varav 23 
267 000 kronor avser exploatering) bedöms inte klaras av med 100 % 
självfinansiering. Kassan har ökat under slutet av 2017 och början av 2018 
tack vare betalningar från Migrationsverket och uppgår nu till 74,8 miljoner 
kronor, men samtidigt minskar fordran. Kommunen har också lån på 40 
miljoner kronor från 2016 som skulle vara tillfälliga i väntan på 
ersättningarna från Migrationsverket
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För att klara dessa höga investeringsnivåer krävs ett resultat på uppemot 50 
miljoner kronor i år eller att investeringar minskar kraftigt framöver.  

En betydande del av investeringarna är exploatering och dessa ska på sikt 
självfinansieras, men likviditetsmässigt finns en stor eftersläpning. 

Risken finns att kommunens soliditet försämras redan 2018 om 
investeringarna sker i budgeterad takt, vilket dock inte varit fallet historiskt. 
2018 års investeringsnivå är ytterst hög sett till likviditet, resultatet, 
möjlighet till självfinansiering och möjligtvis också till genomförande.

Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande, daterat 2018-04-27

Bilaga med samtliga investeringsprojekt

Yrkanden
Ulrika Liljeberg (C) yrkar att ärendet återremitteras för fortsatt beredning för 
att ärendet ska kunna behandlas vid kommunstyrelsens sammanträde den 7 
juni 2018 och kommunfullmäktiges sammanträde samma dag. 

Kommunstyrelsens beslut
1. Återremittera ärendet för fortsatt beredning. 

Beslutet skickas till
Ekonomichef Lars Bäcksholm

Projekt- och utvecklingscontroller Kristian Koivumäki
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§ 67 Dnr 2018/552

Leksands framtida utmaningar

Beskrivning av ärendet
Kommunfullmäktige beslutade den 27 november 2017 att ge förvaltningen i 
uppdrag att analysera och sammanfatta de strategiska utmaningar kommunen 
står inför fram till 2025. 

Kommunledningsgruppen samt näringslivschef, kommunikationschef, chef 
för strategisk planering, IT-chef och utredare har tillsammans med Public 
Partner arbetat med att belysa framtida utmaningar och strategier.

Avdelningens bedömning
Kraven och förväntningarna på kommunens tjänster kommer att vara högre i 
framtiden. För att klara kompetensförsörjningen behöver kommunen arbeta 
med arbetsgivarvarumärket eftersom det är viktigt att uppfattas som en 
attraktiv arbetsgivare.

Det är också viktigt att kunna erbjuda en attraktiv och trygg boendemiljö. 
För att möjliggöra arbetspendling bör det finnas tillgång till goda 
kommunikationer. Digitaliseringen av kommunens verksamheter behöver 
utvecklas. 

Beslutsunderlag
1. Rapport Public Partner, ”Leksands framtida utmaningar”, daterat 2018-

02-28

2. Tjänsteutlåtande av kommundirektör Göran Wigert, daterat 
2018-04-11

Kommunstyrelsens beslut
1. Lägga rapporten till handlingarna.

Beslutet skickas till
Kommundirektör Göran Wigert
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§ 68 Dnr 2018/369

Integrationsplan för Leksands kommun

Beskrivning av ärendet
I den av kommunfullmäktige antagna integrationsplan från 2014-06-09 
framgår att senast 2016 ska kommunstyrelsen redovisa en uppföljning av 
integrationsplanen till kommunfullmäktige och även ett förslag till reviderad 
plan. 

Sedan flyktingvågen året 2015 har staten beslutat om en hel del förändringar 
inom integrationsområdet. Bland annat har kommunerna fått ett större ansvar 
vad gäller mottagningen och bosättning av nyanlända. 

Beslutsunderlag
Utdrag ur utskottet för lärande och stöds sammanträdesprotokoll, daterat 
2018-04-16, § 27

Förslag till Integrationsplan för Leksands kommun

Kommunstyrelsens förslag till beslut i kommunfullmäktige
1. Anta Integrationsplan för Leksands kommun, i enlighet med förslaget.

2. I samband med beslutet enligt ovan upphör Integrationsplan för 
Leksands kommun, antagen av fullmäktige 2014-06-09 § 63, att gälla.

Beslutet skickas till
Kommunfullmäktige
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§ 69 Dnr 2018/567

Region Dalarna årsredovisning 2017

Beskrivning av ärendet
Region Dalarna har tagit fram en årsredovisning för 2017. Region Dalarnas 
medlemmar har att utifrån årsredovisning 2017 pröva frågan om 
ansvarsfrihet för Region Dalarnas direktion.

Beslutsunderlag
Utdrag ur allmänna utskottets sammanträdesprotokoll, daterat 2018-05-17, 
§ 51

Region Dalarnas årsredovisning 2017

Revisionsberättelse för Region Dalarna, daterad 2018-03-27

Kommunstyrelsens förslag till beslut i kommunfullmäktige
1. Godkänna årsredovisning och verksamhetsberättelse 2017 för Region 

Dalarna.

2. Bevilja direktionen för Region Dalarna och dess enskilda 
förtroendevalda ansvarsfrihet för 2017.

Beslutet skickas till
Kommunfullmäktige
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§ 70 Dnr 2018/672

Likvidation av kommunalförbundet Region Dalarna 
samt fördelning av kommunalförbundets tillgångar och 
skulder

Beskrivning av ärendet
Riksdagen kommer under våren att besluta om att regionbildning ska 
genomföras i Dalarna. Detta medför att verksamheten i dagens 
kommunalförbund Region Dalarna upphör 2018-12-31 och att Region 
Dalarna ska likvideras. 

Region Dalarnas direktion vill ha godkännande från kommunen om att 
Region Dalarna upphör 2018-12-31 och att förbundet avvecklas genom 
likvidation. 

Direktionen vill även ha godkännande om att Region Dalarnas egna kapital, 
tillgångar, skulder och åtaganden 2018-12-31 återförs till medlemmarna i 
enlighet med huvudprincipen i förbundsordningen, varvid respektive 
kommuns andel utskiftas enligt fördelningen av 2018 års medlemsavgifter.

Beslutsunderlag
Medlemsremiss: Likvidation av kommunalförbundet Region Dalarna samt 
fördelning av förbundets tillgångar och skulder, daterad 2018-05-02

Tjänsteutlåtande Lotta Arnesson, daterat 2018-05-04

Kommunstyrelsens förslag till beslut i kommunfullmäktige
1. Godkänna att verksamheten i Region Dalarna upphör 2018-12-31 och att 

förbundet avvecklas genom likvidation.

2. Godkänna att Regions Dalarnas egna kapital, tillgångar, skulder och 
åtaganden 2018-12-31 återförs till medlemmarna i enlighet med 
huvudprincipen i förbundsordningen, varvid respektive kommuns andel 
utskiftas enligt fördelningen av 2018 års medlemsavgifter.

Beslutet skickas till
Kommunfullmäktige
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§ 71 Dnr 2018/537

Patientsäkerhetsberättelse inom hälso- och sjukvården 
2017

Beskrivning av ärendet
I Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (SOSFS 2011:9) står att en 
patientsäkerhetsberättelse ska upprättas årligen. Nu föreligger 
patientsäkerhetsberättelse för den kommunala hälso- och sjukvården i 
Leksands kommun 2017. Patientsäkerhetsberättelsen ska hållas tillgänglig 
för den som önskar ta del av den. 

Patientsäkerhetsberättelsen ska beskriva vilket patientsäkerhetsarbete som 
bedrivits under året, vilka åtgärder som vidtagits samt vilka resultat som 
uppnåtts. 

Patientsäkerhetsberättelse inom elevhälsan, dnr 2018/395, utgör ett eget 
ärende för kommunstyrelsen. 

Sektorns bedömning
Den sammanfattande bedömningen är att patientsäkerheten och kvaliteten 
inom hälso- och sjukvården i Leksands kommun under 2017 varit av god 
kvalitet men det finns även stora utvecklingsmöjligheter. Förbättringsarbete 
ska fortgå inom hela verksamheten. 

Analys 2017 
Vi har på särskilt boende ett bra systematiskt förebyggande arbetet när det 
gäller fall, trycksår, undernäring och munhälsa på särskilt boende. Vi har 
under året byggt upp en bra modell med olika ombudsroller hos både 
legitimerade och omvårdnadspersonal. Det gäller ombudsroller framförallt 
inom hygien, inkontinens och palliativ vård. 

All omvårdnadspersonal på särskilt boende har fått utbildning i vardags-
rehabilitering och förflyttningsteknik där över 50 utbildningstillfällen har 
hållits. Alla över 85 år, som inte har någon kommunal insats, har erbjudits ett 
fallförebyggande hembesök av arbetsterapeut. Under hembesöket ges 
information och erbjudanden om fallförebyggande åtgärder. 

Vi har arbetat för att förbättra vården i livets slut genom att införa NVP på 
särskilt boende och korttids. NVP är ett stöd för att identifiera, bedöma och 
åtgärda vårdbehov. Vi har fortsatt arbetat för en god omvårdnad vid 
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demenssjukdom. Under året har vi fortsatt arbetat i team med hemtagning av 
patienter från lasaretten. Avvikelser har registrerats och analys och åtgärder 
har satts in efter behov. 

Vi kan se en trend i att avvikelserna i allmän omvårdnad och läkemedel har 
minskat medan fallen återigen ökar på särskilt boende.  

Prioriteringar 2018 
Att under 2018 hitta ett effektivt arbetssätt kring nya lagen om samverkan 
vid utskrivning. Att genom digitalisering minska antalet läkemedels-
avvikelser samt öka patientsäkerheten genom att säkra informationsflöden. 

Vi ska fortsätta med förebyggande hembesök till personer över 85 år samt 
fortsätta utbilda inom rehabilitering. Vi ska arbeta mera med 
bemötandeplaner i demensvården. 

Vi vill genom att införa en vårdhygienisk egenkontroll öka följsamhet till de 
basala hygienrutinerna.  

Vi vill arbeta för en bättre kunskap hos personal inom området allmän 
omvårdnad. Speciellt inom områdena nutrition, hygien och palliativ vård. 

Beslutsunderlag
Utdrag ur utskottet för vård och omsorgs sammanträdesprotokoll, daterat 
2018-04-24, § 11

Patientsäkerhetsberättelse 2017, daterad 2018-04-16

Kommunstyrelsens beslut
1. Godkänna patientsäkerhetsberättelsen inom hälso- och sjukvården 2017.

2. Anta förslag till prioriteringar 2018 gällande fortsatt 
patientsäkerhetsarbete.

Beslutet skickas till
Sektorschef Ulrika Gärdsback 

Verksamhetschef HSR Marie van Geffen Blomberg 

Medicinskt ansvarig sjuksköterska Teresia Karlsson
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§ 72 Dnr 2018/325

Granskning av förmedlingen av hyresbostäder - 
Revisionsrapport Leksandbostäder AB

Beskrivning av ärendet
På uppdrag av Leksands kommuns revisorer har PwC granskat 
Leksandsbostäder AB:s förmedling av hyresbostäder. 

Efter genomförd granskning är vår sammanfattande bedömning att 
Leksandsbostäder AB:s förmedling av bostäder sker i enlighet med gällande 
uthyrningspolicy och efter likställighetsprincipen.

Beslutsunderlag
Granskningsrapport av PwC, september 2017, inkommen 2018-02-18

Svar från Leksandsbostäder AB till revisionen, daterat 2018-01-12

Kommunstyrelsens beslut
1. Lägga informationen till handlingarna.

Beslutet skickas till
Leksandsbostäder AB
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§ 73 Dnr 2018/554

Mål- och resultatrapport 2018 - Lärande och stöd, Vård 
och omsorg, Samhällsutveckling samt 
Verksamhetsstöd

Beskrivning av ärendet
Sektorerna redovisar mål- och resultatrapport för period 1 2018.

Mål- och resultatrapporten avser för lärande och stöd följande politiska mål:

- Ökat fokus på att utveckla barns intresse för skriftspråk, 
kommunikation och läsning i förskolan

- Ha ännu bättre måluppfyllelse hos eleverna i våra skolor - med fokus 
på elever med låg måluppfyllelse

- Vara en attraktiv arbetsgivare

- Medverka till att förkorta tiden för etablering på arbetsmarknaden för 
de som fått uppehållstillstånd

- Stärka vår position som kulturkommun samt fortsätta vara en av 
landets främsta sport- och friluftskommuner

- Öka medborgarnas välmående genom att främja hälsa och trygghet 
samt motverka

- Öka medborgarnas välmående genom att främja hälsa och trygghet 
samt motverka missbruk av alkohol, narkotika, doping och tobak 
(ANDT)

 Mål- och resultatrapporten avser vård och omsorg följande politiska mål:

- Verka för att de äldre och de med funktionsnedsättning ges möjlighet 
till större inflytande och mer utvecklande vardag samt fortsätta 
utveckla stödet till anhöriga.

- Vara en attraktiv arbetsgivare

- Öka vår omgivnings kunskaper om kommunens uppgift och 
verksamhet samt utveckla och förenkla medborgarnas och företagens 
kontakter med kommunen
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- Främja den digitala delaktigheten hos våra medborgare – med fokus 
på de äldre – samt öka digitaliseringen i våra kommunala 
verksamheter

Mål- och resultatrapporten avser för samhällsutveckling följande politiska 
mål:

- Bygga fler bostäder – främst lägenheter – för både unga och äldre

- Intensifiera kommunens hållbarhetsarbete inom klimat- och 
miljöområdet samt minska användning av skadliga kemikalier i våra 
verksamhet

- Aktivt stödja utvecklingen av besöksnäringen och handeln i hela 
kommunen

- Stärka vår position som kulturkommun samt fortsätta vara en av 
landets främsta sport- och friluftskommuner.     

Mål- och resultatrapporten avser för verksamhetsstöd följande politiska mål:

- Vara en attraktiv arbetsgivare 

- Öka vår omgivnings kunskap om kommunens uppgift och 
verksamhet samt utveckla och förenkla medborgarnas och 
företagarnas kontakter med kommunen

- Öka den digitala delaktigheten hos våra medborgare – med extra 
fokus på de äldre – samt öka digitalisering i vår verksamhet

Beslutsunderlag
Mål- och resultatrapport sektor Vård och omsorg

Mål- och resultatrapport sektor Verksamhetsstöd

Mål- och resultatrapport sektor Lärande och stöd

Mål- och resultatrapport sektor Samhällsutveckling

Kommunstyrelsens beslut
1. Lägga informationen till handlingarna

Beslutet skickas till
Kvalitetsgruppen

Sektorschefer
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§ 74 Dnr 2018/482

Anmälan av ordförandebeslut om yttrande om förslag 
till nya föreskrifter för väg 70, Dalarnas län

Beskrivning av ärendet
Leksands kommun har lämnats möjlighet att yttra sig över förslag till nya 
föreskrifter om hastighetsbegränsning för väg 70. Kommunen har inget att 
erinra mot förslagen.

Med hänsyn till att beslut om att avge yttranden varit brådskande har 
kommunstyrelsens ordförande Ulrika Liljeberg (C) yttrat sig. Beslut om 
yttrande redovisas härmed. 

Beslutsunderlag
Ordförandebeslut, daterat 2018-04-11

Remissmissiv, daterat 2018-03-23

Förslag till föreskrifter

Konsekvensutredning, daterad 2018-03-21

Kommunstyrelsens beslut
1. Godkänna redovisning av ordförandebeslut fattat den 11 april 2018 

avseende remiss av förslag till föreskrifter om hastighetsbegränsning.

Beslutet skickas till
Ulrika Liljeberg (C)
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§ 75 Dnr 2018/498

Anmälan av ordförandebeslut om förslag till föreskrifter 
om bärighetsföresklasser i Dalarnas län

Beskrivning av ärendet
Leksands kommun har lämnats möjlighet att yttra sig över förslag till nya 
föreskrifter om bärighetsklasser. Kommunen har inget att erinra mot 
förslagen.

Med hänsyn till att beslut om att avge yttranden varit brådskande har 
kommunstyrelsens ordförande Ulrika Liljeberg (C) yttrat sig. Beslut om 
yttrande redovisas härmed. 

Beslutsunderlag
Ordförandebeslut, daterat 2018-04-11

Remissmissiv, daterat 2018-03-27

Förslag till föreskrifter

Konsekvensutredning, daterad 2018-03-26

Kommunstyrelsens beslut
1. Godkänna redovisning av ordförandebeslut fattat den 11 april 2018 

avseende remiss av förslag till föreskrifter om bärighetsklasser.

Beslutet skickas till
Ulrika Liljeberg (C)
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§ 76 Dnr 2017/1365

Avsägelse Peter Brask - ledamot i kommunala 
handikapprådet

Beskrivning av ärendet
Det har inkommit en avsägelse från Peter Brask (S) avseende samtliga 
politiska förtroendeuppdrag i kommunen. Frågan för kommunstyrelsen här 
är platsen som ledamot i kommunala handikapprådet.

Beslutsunderlag
Avsägelse, daterad 2018-10-16

Kommunstyrelsens beslut
1. Bevilja avsägelsen.

2. Välja Siv Mattes Gärtner (S) till ny ledamot i kommunala 
handikapprådet till och med den 31 december 2018.

Beslutet skickas till
Peter Brask (S)

Siv Mattes Gärtner (S)

Administrativ service för vidare befordran till berörda inom förvaltningen
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§ 77 Dnr 2018/44

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:

Sektor verksamhetsstöd
 Personalärenden 1-28/2018, fattade av enhetschef Jan Holmström 

Sektor samhällsutveckling
Byggchef, byggnadsinspektör, bygglovhandläggare och 
bostadsanpassare:

 Bostadsanpassningsärenden enligt bostadsanpassningslagen 2018-02-
01 till och med 2018-02-28

 Byggärenden enligt plan- och bygglagen 2018-02-01 till och med 
2018-02-28

 Bostadsanpassningsärenden enligt bostadsanpassningslagen 2018-03-
01 till och med 2018-03-31

 Byggärenden enligt plan- och bygglagen 2018-03-01 till och med 
2018-03-31

Miljöchef och miljöinspektörer

 Tillsynsärenden enligt livsmedelslagen och miljöbalken
2018-02-01 till och med 2018-02-28

 Tillsynsärenden enligt livsmedelslagen och miljöbalken
2018-03-01 till och med 2018-03-31

Räddningschef och Brandförman

 Tillsynsärenden enligt LSO, offentliga tillställningar, förelägganden,
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 brandfarliga och explosiva varor och bygglovremisser 2018-02-01 till 
och med 2018-02-28

Trafik

 Parkeringstillstånd 2018-02-01 till och med 2018-02-28

 Parkeringstillstånd 2018-03-01 till och med 2018-03-31

Övrigt

 Yttrande gällande ansökan om tillstånd enligt ordningslagen och 
lokala föreskrifter, dansföreställning med DJ, restaurang Jobs 
Bodega. 

 Yttrande gällande ansökan om tillstånd enligt ordningslagen och 
lokala föreskrifter, byggställning Insjön. 

 Yttrande brand och tillsyn mfl ansökan om tillstånd enligt 
ordningslagen och lokala föreskrifter, Valborg.

 Yttrande Trafikenheten gällande ansökan om lokala trafikföreskrifter 
väg 926, Plintsberg

 Yttrande brand och tillsyn m.fl. ansökan om begagnande av offentlig 
plats. Uteservering Wanpen’s thaifood

 Yttrande brand och tillsyn m.fl. Ansökan om tillstånd enligt 
ordningslagen och lokala föreskrifter. Siljansleden mountainbikelopp 
1 september 2018. Dnr 2018/176

 Yttrande brand och tillsyn m.fl. Ansökan om tillstånd enligt 
ordningslagen och lokala föreskrifter. Hästuppvisning, Leksands 
Ridklubb. Dnr 2018/295

 Yttrande brand och tillsyn m.fl. Ansökan om tillstånd enligt 
ordningslagen och lokala föreskrifter. 1 majfirande. Dnr 2018/334

 Begäran om yttrande om tung och bred transport. Dnr 2018/7´370

 Begäran om yttrande om bred transport. Dnr 2018/373

 Yttrande brand och tillsyn m.fl. Ansökan om tillstånd enligt 
ordningslagen och lokala föreskrifter. Manifestation angående 
nedläggning av byskolor. Dnr 2018/366

 Yttrande brand och tillsyn m.fl. Ansökan om tillstånd enligt 
ordningslagen och lokala föreskrifter. Penninginsamling 23-24 mars 
utanför ICA Mårtas.  Dnr 2018/386
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 Yttrande brand och tillsyn m.fl. Ansökan om tillstånd och lokala 
föreskrifter. Motionslopp 2-4 juni. Dnr 2018/389

 Yttrande brand och tillsyn m.fl. Ansökan om tillstånd enligt 
ordningslagen och lokala föreskrifter. Antikmässa Klockargården. 
Dnr 2018/383

 Godkännande av förrättning – avstyckning från Noret 31:21 och 
31:25. Dnr 2018/481

Sektor lärande och stöd
 Beslut 67–80/17 fattade av förskolechef Maria Granath-Nilsén

 Beslut 1–10/18 fattade av förskolechef Maria Granath-Nilsén

 Beslut 52–73/17 fattade av förskolechef Helen Häljebo

 Beslut 1–8/18 fattade av tf rektor Anders Billtoft

Utskotten
 Delegationsbeslut av utskottet för samhällsbyggnad enligt 

sammanträdesprotokoll, 1-54/2018 §§

 Delegationsbeslut av utskottet för vård och omsorg enligt 
sammanträdesprotokoll. 1-19/2018 §§

 Delegationsbeslut av utskottet för lärande och stöd enligt 
sammanträdesprotokoll, 1-30/2018 §§

Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande av kommunsekreterare Björn Arrias, daterat 2018-05-08

Delegeringslistor

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

protokoll den 27 mars 2018.

Beslutet skickas till
Administrativ service
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Kommunstyrelsen

Justeras Utdrag bestyrks

§ 78  

Kommunstyrelsens ordförande informerar

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

- Vecka 26 är det möte med de samverkande kommunerna angående det 
kommande räddningstjänstförbundet.

- Bolagsstämman för DalaEnergi AB. 

- Årsstämman för Sätergläntan.

- Styrelsemöte för Dalhalla.

- Kommande bolagsstämma för Leksand Vatten AB och DalaVatten och 
Avfall AB nästa vecka.

Kommunstyrelsens beslut
1. Lägga informationen till handlingarna.

33


	Protokoll förstasida
	Fastställande av dagordningen
	Beslut KS 2018-05-21
Fastställande av dagordningen

	Kommundirektören informerar
	Beslut KS 2018-05-21
Kommundirektören informerar

	Utskottsordförandena informerar
	Beslut KS 2018-05-21
Utskottsordförandena informerar

	Grundskolans framtida organisation och arbetsformer i Leksands kommun - senaste nytt
	Beslut KS 2018-05-21
Grundskolans framtida organisation och arbetsformer i Leksands kommun - senaste nytt

	Information om Leksands kommuns projekt i Nedansiljans Samordningsförbund
	Beslut KS 2018-05-21
Information om Leksands kommuns projekt i Nedansiljans Samordningsförbund

	Förbundsordning för Nedansiljans samordningsförbund
	Beslut KS 2018-05-21
Förbundsordning för Nedansiljans samordningsförbund
	Sida 1
	Sida 2


	Årsredovisning Nedansiljans samordningsförbund 2017
	Beslut KS 2018-05-21
Årsredovisning Nedansiljans samordningsförbund

	Kommunal plan för avfallsförebyggande och hållbar avfallshantering 
	Beslut KS 2018-05-21
Kommunal plan för avfallsförebyggande och hållbar avfallshantering 
	Sida 1
	Sida 2
	Sida 3


	Ekonomisk månadsrapport per den 31 mars 2018
	Beslut KS 2018-05-21
Ekonomisk månadsrapport per den 31 mars 2018

	Tilläggsanslag på investeringsbudget 2018 för förskjutningar av 2017 års investeringsprojekt
	Beslut KS 2018-05-21
Tilläggsanslag på investeringsbudget 2018 för förskjutningar av 2017 års investeringsprojekt
	Sida 1
	Sida 2


	Leksands framtida utmaningar 
	Beslut KS 2018-05-21
Leksands framtida utmaningar 

	Integrationsplan för Leksands kommun
	Beslut KS 2018-05-21
Integrationsplan för Leksands kommun

	Region Dalarna årsredovisning 2017
	Beslut KS 2018-05-21
Region Dalarna årsredovisning 2017

	Likvidation av kommunalförbundet Region Dalarna samt fördelning av kommunalförbundets tillgångar och skulder
	Beslut KS 2018-05-21
Likvidation av kommunalförbundet Region Dalarna samt fördelning av kommunalförbundets tillgångar och skulder

	Patientsäkerhetsberättelse inom hälso- och sjukvården 2017
	Beslut KS 2018-05-21
Patientsäkerhetsberättelse 2017
	Sida 1
	Sida 2


	Granskning av förmedlingen av hyresbostäder - Revisionsrapport Leksandbostäder - likställighetsprincipen - Granskningsrapport
	Beslut KS 2018-05-21
Granskning av förmedlingen av hyresbostäder - Revisionsrapport Leksandbostäder - likställighetsprincipen - Granskningsrapport

	Mål- och resultatrapport 2018 - Lärande och stöd, Samhällsutveckling, Vård och omsorg samt Verksamhetsstöd
	Beslut KS 2018-05-21
Mål- och resultatrapport 2018 - Lärande och stöd, Samhällsutveckling samt Verksamhetsstöd
	Sida 1
	Sida 2


	Anmälan av ordförandebeslut om yttrande om förslag till nya föreskrifter för väg 70, Dalarnas län
	Beslut KS 2018-05-21
Anmälan av ordförandebeslut om yttrande om förslag till nya föreskrifter för väg 70, Dalarnas län

	Anmälan av ordförande beslut om förslag till föreskrifter om bärighetsföresklasser i Dalarnas län
	Beslut KS 2018-05-21
Anmälan av ordförande beslut om förslag till föreskrifter om bärighetsföresklasser i Dalarnas län

	Avsägelse Peter Brask - ledamot i kommunala handikapprådet
	Beslut KS 2018-05-21
Avsägelse Peter Brask - ledamot i kommunala handikapprådet

	Anmälan av inkomna delegeringsbeslut
	Beslut KS 2018-05-21
Anmälan av inkomna delegeringsbeslut
	Sida 1
	Sida 2
	Sida 3


	Kommunstyrelsens ordförande informerar
	Beslut KS 2018-05-21
Kommunstyrelsens ordförande informerar


