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Närvarolista
Beslutande

Ledamöter Ulrika Liljeberg (C)
Anne-Lie Stenberg (M)
Mikael Kyller (KD)
Aarno Magnusson (C)
Kenneth Dahlström (C)
Birgitta Jansson (S)
Sebastian Larsson (M)
Karin Byström (C), ej §§ 86-98
Ingrid Rönnblad (S)
Erica Strid (KD)
Inga Westlund (V)
Viktor Zakrisson (S)

Tjänstgörande ersättare Åke Arnesson (BP) ers: Jörgen Winther (BP)
Lars Halvarsson (S) ers: Jan-Olof Karlsson (S)
Liv Lunde-Andersson (S) ers: Ella Gyllenhak-Liss (MP)
Rune Bröms (C) ers: Karin Byström (C), §§ 86-98

Övriga närvarande

Ej tjänstgörande ersättare Rune Bröms (C), §§ 79-82
Per Wiman (KD)
Margareta Jobs (KD)
Inger Back (L)
Tintin Löfdahl (KD)

Tjänstemän Kommundirektör Göran Wigert
Kommunsekreterare Björn Arrias
Administrativ chef Andriette Ivarsson, §§ 79-82
Kvalitetsutvecklare Joel Johansson, § 86
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Ärendelista

§ 79 Fastställande av dagordningen
§ 80 Kommundirektören informerar
§ 81 Utskottsordförandena informerar
§ 82 Grundskolans framtida organisation och arbetsformer i Leksands kommun 

- senaste nytt
§ 83 Status budget 2018 (omedelbar justering)
§ 84 Tilläggsanslag på investeringsbudget 2018 för förskjutningar av 2017 års 

investeringsprojekt (omedelbar justering)
§ 85 Renovering av förskolan Pelikanen
§ 86 Resursfördelningsmodell inom grundskolan och förskolan
§ 87 Personalpolitiskt program
§ 88 Lönepolicy för Leksands kommun
§ 89 Utnyttjande av tidigare lämnat borgenslöfte - Leksand IF
§ 90 Markanvisning Hesseborn - förlängd tid för avtalstecknande
§ 91 Yttrande över granskningsrapport - "Mest sjuka äldre - samgranskning 

Dalarna"
§ 92 Patientsäkerhetsberättelse inom elevhälsan 2017
§ 93 Dataskyddsombud för kommunstyrelsen
§ 94 Medborgarförslag om utbyggnad av förskolan Igelkotten
§ 95 Anmälan av inkomna delegeringsbeslut
§ 96 Införande av habiliteringsersättning 2018.
§ 97 Avsägelse Anna Walsh - ersättare Lärande och stöd
§ 98 Kommunstyrelsens ordförande informerar
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§ 79

Fastställande av dagordningen

Beskrivning av ärendet
Kommunstyrelsen fastställer dagordningen.

Yrkanden
Ulrika Liljeberg (C) föreslår att utöver ärendena i kallelsen lägga följande 
ärenden till dagordningen:

- Införande av habiliteringsersättning.

- Resursfördelningsmodell inom skolan.

- Avsägelse av politiskt uppdrag - Anna Walsh (MP)

Kommunstyrelsens beslut
1. Fastställa dagordningen till de ärenden som framgår av kallelsen med 

tillägg av följande ärenden:

- Införande av habiliteringsersättning.

- Resursfördelningsmodell inom skolan.
- Avsägelse av politiskt uppdrag - Anna Walsh (MP)

4



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sida
1(1)

Sammanträdesdatum
2018-06-07

Kommunstyrelsen

Justeras Utdrag bestyrks

§ 80  

Kommundirektören informerar

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

- Fokus just nu är budgetarbetet, både åtgärder för att klara att få 
ekonomin under balans för 2018 och arbete med förvaltningens förslag 
till budget för 2019. Förslaget kommer att presenteras den 27 augusti. 

- Leksand har en positiv trend som kommun och det är många som vill 
satsa pengar i Leksand, såväl föreningar som företag. De utmaningar som 
finns i Leksand finns i stort sett i alla kommuner i Dalarna och kommer 
att kräva strukturella val. 

Kommunstyrelsens beslut
1. Lägga informationen till handlingarna.
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§ 81  

Utskottsordförandena informerar

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

- Bemanningssituationen ser god ut inför sommaren. De flesta turerna 
inom hemtjänsten är redan nu bemannade. 

- Arbetet med att förbereda byggnationen av äldreboende i Tibble pågår 
enligt plan. 

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

- Vid senaste sammanträdet fick utskottet information om arbetet med 
räddningstjänstsamverkan i Dalarna. Den 30 juni ska utredningen vara 
klar för fortsatt politisk behandling. Ärendet ska hanteras av fullmäktige 
i höst och tänkt ikraftträdande är 1 januari 2019. 

- Veckorna 26-34 är simbassängerna i Leksandshallen planerade att vara 
avstängda på grund av reparation. 

- Gångbron till Udden, Noret, behöver renoveras eller bytas ut. En tillfällig 
förstärkning har gjorts för att inte renovering ska behöva göras under 
sommaren. 

- Kommunen har för ombyggnationen av Torget sökt bidrag hos Boverket. 
Boverket kan lämna så kallat bidrag för grönare städer för åtgärder som 
ökar eller utvecklar stadsgrönska och ekosystemtjänster i urbana miljöer.

- Kommunen har sökt bidrag för anläggning och restaurering av våtmarker 
ur LONA (lokala naturvårdssatsningar). Ansökningarna avser 
Limsjöänget, Hjorthagen och Käringberget.

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

- Vid utskottssammanträdet i förra veckan fick utskottet 
kvalitetsuppföljning av individ- och familjeomsorgen (IFO) samt 
Kulturskolan. 

- Kösituationen inom förskolan är under kontroll. 
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Kommunstyrelsens beslut
1. Lägga informationen till handlingarna.
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§ 82 Dnr 2017/1515

Grundskolans framtida organisation och arbetsformer i 
Leksands kommun - senaste nytt

Beskrivning av ärendet
Under april-maj har förvaltningens arbetsgrupp träffat den politiska 
referensgruppen vid ett par tillfällen. Förvaltningens arbetsgrupp utgörs av 
sektorchef, grundskolechef och kvalitetsutvecklare och den politiska 
referensgruppen utgörs av presidiet för utskottet för lärande och stöd.

Arbetsgruppen har haft kontakt med vårnadshavare för att ordna att ordna en 
samrådsgrupp. Den första träffen är planerad till 18 juni och sedan 21 
augusti och ytterligare samråd är tänkta att hållas under hösten. Målet med 
samrådet är att gemensamt kunna ta fram en enkät som sedan alla 
vårdnadshavare ska få svara på. Enkätresultaten ska sedan tjäna som 
underlag till det fortsatta arbetet.

Gällande personalen har ett första samråd skett med facken via Grundsam. 
Även här är målet att samverka tillsammans för att ta fram en enkät som all 
personal ska besvara. Enkätresultaten ska sedan tjäna som underlag till det 
fortsatta arbetet.

Beträffande eleverna har en fråga lagts till i den ordinarie elevenkäten. 
Inkomna svar ska sedan tjäna som underlag till det fortsatta arbetet.

Under maj månad har arbetsgruppen träffat företrädare för Leksandsbostäder 
vid två tillfällen. Arbetsgruppen har därmed överlämnat ett 
utredningsuppdrag för en första etapp. Allteftersom de olika förslagen växer 
fram kommer förnyade utredningsuppdrag att överlämnas.

Internt inom förvaltningen pågår arbete med att ta fram underlag via de 
interna systemen. 

Arbetsgruppen har också sett över möjligheterna att ta in externt stöd i form 
av processledare.

Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande av sektorschef Carin Fredlin, daterat 2018-06-04

Kommunstyrelsens beslut
1. Lägga informationen till handlingarna.
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Beslutet skickas till
Sektorschef Carin Fredlin
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§ 85 Dnr 2018/628

Renovering av förskolan Pelikanen

Beskrivning av ärendet
Trycket på förskoleplats i Leksands kommun ökade successivt under 2016 
och 2017. Förskolan har anpassats och öppnat upp lämpliga lokaler för att 
erbjuda alla barn i kö en plats inom lagstadgat tid på fyra månader. Under 
2016 öppnades lokaler i Siljansnäs och Insjön. 

Under våren 2018 ökade trycket ytterligare på grund av inflyttning, men 
också på grund av en procentuell ökning av inskrivna barn i förskolan i 
jämförelse med tidigare. Förskolan öppnade därför upp två nya avdelningar 
inne i Noret och under april månad 2018 var förskolan i fas med att erbjuda 
alla barn i behov av barnomsorgsplats en plats. Dock ser förskolan att 
behovet av barnomsorgsplatser inte kommer att minska under hösten 2018. 
Prognoserna visar en stadig ökning av antalet barn.

Ursprungsplanen var att renovera Pelikanen samtidigt som nya förskolan 
Myran öppnar februari 2019. Utrymning av förskolan Pelikanen skulle då 
ske med flytt av barnen till förskolan Myran, vilket skulle lämna tio tomma 
platser till barn i aktuell kö på nya förskolan Myran. Samtidigt skulle 
förskolan inte behöva stå med en kostnad för renoveringspaviljonger under 
tiden renoveringen genomfördes. 

Sektorns bedömning
Bedömningen är att förskolan Pelikanens renovering bör ske under augusti-
september 2018 för att kunna erbjuda alla framtida barn i kö en garanterad 
plats inom fyra månader. Vi har nu under våren 2018 öppnat upp en tillfällig 
förskoleavdelning i paviljongerna vid Brandmannen som vi skulle kunna 
använda till förskolan Pelikanens barn under renoveringstiden.

148 barn går till förskoleklass under hösten 2018 och i slutet av maj cirka 
100 barn i kö trots att vi öppnat upp två nya avdelningar under 2018.

Finansiering
En renovering av Pelikanen beräknas kosta ca 10,2 miljoner kronor. Till 
2018 har 27,3 miljoner kronor (varav 15,3 är tilläggsanslag) fördelats för att 
bygga förskolan Myran. 10,2 miljoner kronor av dessa omdisponeras 2018 

10



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sida
2(2)

Sammanträdesdatum
2018-06-07

Kommunstyrelsen

Justeras Utdrag bestyrks

till ombyggnation av Pelikanen. Till 2019 kommer att 10,2 miljoner behövas 
för byggnation av förskolan Myran.

Beslutsunderlag
Utdrag ur utskottet för lärande och stöds sammanträdesprotokoll, daterat 
2018-05-28, § 34

Tjänsteutlåtande Linda Karlsson, daterat 2018-04-24

5-årsprognos framtagen av förskolan 

Yrkanden
Ulrika Liljeberg (C) yrkar bifall till utskottets förslag till beslut avseende 
förslagets punkter 1 och 2 samt att punkten 3 i utskottets förslag stryks och 
hanteras i budgetprocessen för 2019.

Viktor Zakrisson (S), Mikael Kyller (KD), Erica Strid (KD) och Sebastian 
Larsson (M) yrkar bifall till ordförandens yrkande. 

Kommunstyrelsens beslut
1. Påbörja renovering av förskolan Pelikanen under augusti-september 

2018.

2. Under 2018 omfördela 10,2 miljoner kronor från de medel som avsatts 
för att bygga förskolan Myran till renoveringen av Pelikanen.

Beslutet skickas till
Avdelningschef förskolan Linda Karlsson

Verksamhetsekonom Kristian Koivumäki
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§ 86 Dnr 2018/303

Resursfördelningsmodell inom grundskolan och 
förskolan

Beskrivning av ärendet
Utskottet för lärande och stöd uppdrog vid sammanträdet den 19 mars 2018, 
§ 17, till förvaltningen att presentera ett förslag till en ny 
resursfördelningsmodell inom skolan.

Syftet med en ny resursfördelningsmodell är att bättre kunna leva upp till 
skollagens krav gällande likvärdighet, och därigenom skapa bättre 
förutsättningar att uppfylla det kompensatoriska uppdraget. Ytterst syftar 
resursfördelningsmodellen till att öka måluppfyllelsen för alla barn och 
elever i Leksands kommun.

Skolinspektionen (2014) förtydligar detta med likvärdighet i sin 
kvalitetsgranskning Kommunernas resursfördelning och arbete mot 
segregationens negativa effekter i skolväsendet: ”Likvärdig utbildning 
innebär inte att den ska vara likformig eller att alla barn och elever ska få 
lika mycket resurser”.

I forskningsgenomgången framgår det att:

 Skolsegregationen har ökat och att socioekonomisk bakgrund har fått 
ökad betydelse för skolresultaten.

 Kommunerna brister i sin kompensatoriska resursfördelning.
 Det finns ett positivt samband mellan resurser och resultat, speciellt för 

yngre elever och för de med mindre fördelaktig socioekonomisk 
bakgrund.

 Fördelningen behöver vara betydande för att det ska få effekt på 
resultaten.

 Resursfördelningen skapar förutsättningarna, men sett till skolresultaten 
är det viktiga hur resurserna sedan används.

Resursfördelningsarbetet är enligt bland annat SKL, Skolinspektionen och 
Skolverket eftersatt ute i kommunerna. Skolkommissionen kom i sitt 
slutbetänkande Samling för skolan (SOU 2017:35) fram till att ett aktivt 
arbete med resursfördelning är centralt för en likvärdig skola.
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Sektorns bedömning
Genom en ny resursfördelningsmodell är bedömningen att Leksands 
kommun bättre följer skollagens intentioner och för att på så vis bättre 
uppfylla dess krav på likvärdighet, kompensatoriskt uppdrag och ytterst 
högre måluppfyllelse för alla barn och elever i Leksands kommun.

Genom att så långt som möjligt, anpassa sig till skolkommissionens modell 
kan Leksands kommun vara väl förberedd om den, eller annan snarlik 
modell, införs nationellt. En utveckling som inte är osannolik.

Förslaget till ny resursfördelningsmodell utgår från variabler som är 
kopplade till kön, invandring, utbildningsnivå, ekonomiskt bistånd och 
familjesituation. Underlaget erhålls via SCB i oktober månad, respektive år. 
Beräkningskoefficienter hämtas från skolkommissionens modell. 

Utifrån socioekonomiskt index sker sedan fördelning av det belopp som går 
utöver grundbeloppet, som för förskolans del är 4 % och för grundskolan del 
är 12,5 %.

Uppföljning av resursfördelningsmodellens effekter kommer att ske genom 
SALSA (årskurs 9), resultat utifrån socioekonomiska förutsättningar (årskurs 
6) och antal barn per årsarbetare (förskolan).

För att skapa rätt förutsättningar för att implementera en ny 
resursfördelningsmodell bedöms det lämpligt att den börjar gälla fr.o.m. 1 
januari 2019.

Beslutsunderlag
Utdrag ur utskottet för lärande och stöds sammanträdesprotokoll, daterat 
2018-06-07, § 37

Tjänsteutlåtande - Förslag till en ny resursfördelningsmodell, daterat 2018-
05-16

Förvaltningens förslag - En ny resursfördelningsmodell

Jäv
På grund av jäv deltar inte Per Wiman (KD) i handläggningen av detta 
ärende.

Yrkanden
Ulrika Liljeberg (C) yrkar att återremittera ärendet för fortsatt politisk 
beredning. 

Viktor Zakrisson (S), Erica Strid (KD), Mikael Kyller (KD), Åke Arnesson 
(BP) och Inga Westlund (V) yrkar bifall till yrkandet om återremiss.
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Propositionsordning
Ordföranden ställer yrkandet om återremiss av ärendet mot att ärendet tas 
upp idag i enlighet med utskottets förslag till beslut och finner att 
kommunstyrelsen beslutar att återremittera ärendet.

Kommunstyrelsens beslut
1. Återremittera ärendet för fortsatt beredning. 

Beslutet skickas till
Carin Fredlin, sektorchef lärande och stöd

Annica Sandy Hedin, avdelningschef grundskolan

Linda Karlsson, avdelningschef förskolan

Joel Johansson, kvalitetsutvecklare
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§ 87 Dnr 2018/264

Personalpolitiskt program

Beskrivning av ärendet
HR-avdelningen har arbetat fram förslag till personalpolitiskt program i 
Leksands kommun.

Det personalpolitiska programmet ger uttryck för ett gemensamt 
förhållningssätt och en viljeinriktning och blir verklighet då politiker, ledare 
och medarbetare gemensamt tar ansvar för att tillämpa det. Utgångspunkten 
är ett medborgarfokus vilket innebär att alla är delaktiga i att utveckla arbetet 
för att ge bästa möjliga service och kvalitet gentemot våra medborgare.

Yrkanden
Ulrika Liljeberg (C), Anne-Lie Stenberg (M), Kenneth Dahlström (C) och 
Åke Arnesson (BP) yrkar bifall till förvaltningens förslag till 
personalpolitiskt program.

Viktor Zakrisson (S) yrkar bifall till eget förslag till personalpolitiskt 
program.

Propositionsordning
Det finns två förslag till beslut. Ordföranden ställer förslagen mot varandra 
och finner att kommunstyrelsen beslutar i enlighet med förvaltningens 
förslag till beslut.

Beslutsunderlag
Utdrag ur allmänna utskottets sammanträdesprotokoll, daterat 2018-05-17, 
§ 52

Tjänsteutlåtande av HR-chef, daterat 2018-04-12

Förvaltningens förslag till personalpolitiskt program

Socialdemokraternas förslag till personalpolitiskt program, inkommet 2018-
05-17

Kommunstyrelsens förslag till beslut i kommunfullmäktige
1. Anta personalpolitiskt program för Leksands kommun i enlighet med 

förvaltningens förslag.
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Reservationer
Viktor Zakrisson (S) reserverar sig mot ovanstående beslut till förmån för 
eget förslag.

Beslutet skickas till
Kommunfullmäktige
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§ 88 Dnr 2017/1785

Lönepolicy för Leksands kommun

Beskrivning av ärendet
HR-avdelningen har tagit fram en ny lönepolicy för Leksands kommun. 

Lönebildningen har förändrats från den gamla lönepolicyn. Leksands 
kommun har tagit fram en ”farmors-princip”, vilket innebär att chefen vid 
nyanställning får ett lönespann att förhålla sig till ifrån HR-avdelningen. HR-
chefen ska även skriva under anställningsavtalet för att det ska vara giltigt, 
så kallat villkorat avtal. 

Förhållningssättet kring lön har också ändrats från att föra dialog kring 
”påslag” till att föra dialog kring ”ny lön” i resultat- och 
uppföljningssamtalet (tidigare kallat lönesamtalet). Det grundar sig på 
synsättet att ju högre lön desto större förväntan på kvalitet och prestation. 
Därför kan två likvärdiga prestationer belönas med olika nivå på påslag.

Med lönepolicy menas de regler och värderingar som styr lönebildningen. 
Lönepolicyn ska vara ett redskap för kommunen i arbetet med att nå största 
möjliga måluppfyllelse i verksamheten.  Lönepolitiken ska stimulera till 
förbättringar av kommunens produktivitet, effektivitet och kvalitet. 
Lönebildningen ska bidra till att trygga personalförsörjningen på kort och 
lång sikt (rekrytera och behålla personal).

Lönepolicyn kommer att samverkas i den centrala samverkansgruppen. 

Beslutsunderlag
Utdrag ur allmänna utskottets sammanträdesprotokoll, daterat 2018-05-17, 
§ 53

Tjänsteutlåtande daterat 2018-02-13

Förslag till lönepolicy för Leksands kommun, daterad 2018-01-08

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

Beslutet skickas till
Kommunfullmäktige
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§ 89 Dnr 2018/39

Utnyttjande av tidigare lämnat borgenslöfte - Leksand 
IF

Beskrivning av ärendet
Kommunfullmäktige beslutade vid sammanträdet den 26 november 2012, se 
§ 108, att ge borgenslöfte till Leksands IF Ishockey om maximalt 8 miljoner 
kronor för att göra betongplattor. Som motprestation lämnade Leksands IF 
LRF-hallen (idag Weda skog arena) som säkerhet.

Leksands IF har efter borgenslöftet 2012 tagit lån och investerat i en ny 
betongplatta som förbättrat driftsekonomin och minskat energiåtgången i 
Tegera arena. Efter ansökan från Leksands IF beslutade kommunfullmäktige 
den 19 februari 2018, § 7, att bevilja ändrade villkor på tidigare lämnat 
borgenslöfte till Leksands IF Ishockey ideell förening om 8 miljoner kronor 
(KF 2012-11-26, § 108) till att avse åtgärder som förbättrar driftsekonomin 
avseende fastigheten Tegera arena genom minskade driftskostnader, lägre 
energiförbrukning, högre säkerhet, bättre arbetsmiljö och/eller minskad 
belastning på miljö och klimat. Borgenslöftet gäller till och med den 31 
december 2025. 

Leksands IF Ishockey har i skrivelse inkommen den 25 maj 2018 begärt 
beslut om borgen i enlighet med borgenslöftet. 

Avdelningens bedömning
För att Leksands IF ska kunna ta lån utifrån lämnat borgenslöfte krävs nu ett 
borgensbeslut. Ett liknande beslut om att nyttja kommunal borgen togs av 
KS 2013-04-08, § 54. Det aktuella förslaget till beslut här är formulerat i 
enlighet med bankens förslag.  

Det aktuella beslutet kräver ingen särskild finansiering och får sägas vara en 
verkställighetsåtgärd i förhållande till det beslut om borgensåtagande som 
kommunfullmäktige beslutat om. 

Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande, daterat 2018-06-05

Skrivelse från Leksands IF Ishockey, inkommen 2018-05-25
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Kommunstyrelsens beslut
1. Bevilja kommunal borgen om 8 000 000 kronor som säkerhet för kredit 

om 8 000 000 kronor som Leksands IF Ishockey ideell förening, org.nr. 
883200-2078, ska uppta i Leksands Sparbank. Borgensåtagandet är 
tidsbegränsat till 2025-12-31 och syftet med krediten stämmer överens 
med kriterierna för borgenslöftet som kommunfullmäktige tidigare har 
beslutat om vid sammanträdet den KF 2018-02-19, § 7, i ärende med 
diarienummer 2018/39. 

2. Utse kommundirektör Göran Wigert att underteckna borgenshandlingar i 
ärendet.

Beslutet skickas till
Leksands IF Ishockey

Kommundirektör Göran Wigert

Ekonomiavdelningen
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§ 90 Dnr 2017/1789

Markanvisning Hesseborn - förlängd tid för 
avtalstecknande

Beskrivning av ärendet
Vid kommunstyrelsens sammanträde den 12 mars 2018, § 23, beslutades om 
markanvisning för marken vid Hesseborns till Nils Skoglund AB. I 
beslutspunkt nr 2 uppdrogs förvaltningen att senast 30 juni 2018 upprätta ett 
markanvisningsavtal mellan parterna. 

Sektorns/avdelningens bedömning
På grund av hård belastning på exploateringsverksamheten under våren har 
förvaltningen fått göra vissa prioriteringar vilka medfört att 
avtalsskrivningen med Nils Skoglund AB inte bedöms hinna slutföras i sin 
helhet innan den 30 juni 2018. Förvaltningen ber om förlängd tid för att 
slutföra avtalen till och med den 31 augusti 2018.

Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande daterat 1 juni 2018 av mark- och exploateringsansvarig 
Martina Hellgren

Kommunstyrelsens beslut
1. Förlänga tiden för upprättandet av markanvisningsavtal enligt KS 2018-

03-12, § 23, t.o.m. 31 augusti 2018.

Beslutet skickas till
Mark- och exploateringsansvarig Martina Hellgren

Sektorchef samhällsutveckling Åke Sjöberg
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§ 91 Dnr 2018/288

Yttrande över granskningsrapport - "Mest sjuka äldre - 
samgranskning Dalarna"

Beskrivning av ärendet
KPMG har granskat den kommunala vård och omsorgen samt landstingets 
hälso- och sjukvård i relation till gruppen mest sjuka äldre i Leksands 
kommun. Syftet med granskningen var att undersöka om planeringen av 
vården inom kommunen och landstinget sker utifrån relevanta 
förutsättningar och senaste kunskaper på området. 

Rapporten visar att kommunen på många sätt arbetar bra och strukturerat 
mot målgruppen. KPMG påpekar dock att kommunen kan förtydliga 
ansvarsroller i organisationen och föreslår även att biståndsbesluten ska ha 
ännu tydligare mål för individen om att förhindra försämring.

Kommunen fick följande rekommendationer:

1. Att säkerställa att uppföljning av biståndsbeslut sker på det sätt som är 
formulerat i beslutade riktlinjer

2. Att i den planering och uppföljning av kommunens insatser till äldre i 
högre utsträckning redovisa vad som gäller för gruppen mest sjuka äldre.

Sektorns bedömning
Förvaltningen kommer att tydliggöra ansvaret för de mest sjuka äldre i våra 
dokument och i organisationen. Förvaltningen kommer även att arbeta för att 
biståndsbesluten har tydliga mål för samtliga beslut.

Uppföljning av biståndsbeslut ska ske i alla verksamheter, även på särskilt 
boende. IBIC skall införas i hela verksamheten. Det kommer att planeras och 
följas upp mest sjuka äldre som tidigare, men nu även redovisa åtgärder och 
resultat för den specifika målgruppen. 

Beslutsunderlag
Utdrag ur utskottet för vård och omsorgs sammanträdesprotokoll, daterat 
2018-05-22, § 22

Tjänsteutlåtande, daterat 2018-05-14

Revisionsrapport, daterad 2018-01-26
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Försättsblad, daterat 2018-02-28

Kommunstyrelsens beslut
1. Anta yttrandet och översända det till revisionen.

2. Uppdra till sektorn för vård och omsorg att genomföra föreslagna 
åtgärder

3. Översända revisionsrapporten och yttrandet till kommunfullmäktige för 
kännedom.

Beslutet skickas till
Revisionen

Avdelningschef Marie van Geffen Blomberg

Sektorschef Ulrika Gärdsback

Kommunfullmäktige 
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§ 92 Dnr 2018/395

Patientsäkerhetsberättelse inom elevhälsan 2017

Beskrivning av ärendet

Verksamhetsåret 2017
Verksamheten har ett verksamhetsårshjul som följer skolans läsår. Årshjulet 
utgör en del av det systematiska kvalitetsarbetet för elevhälsans medicinska 
insatser (EMI), och det revideras vid varje läsårsstart utifrån ändrade 
förutsättningar. Årshjulet är känd för samtliga skolsköterskor. 

Första halvan av verksamhetsåret 2017 handlade till stora delar att anpassa 
verksamheten efter den ökade arbetsbelastningen som antalet nyanlända 
elever innebar. Dels med att kunna utföra det lagstadgade, ordinarie arbetet 
med hälsobesök och vaccinationer, dels med att delta i elevhälsoteamens 
arbeten samt dokumentation och journalhantering. 

Verksamheten påverkades under året 2017 av förändringar i 
skolsköterskebemanningen. Två skolsköterskor avslutat sina anställningar 
under året och en plats har stått tom på grund av sjukfrånvaro. En 
skolsköterska anställdes i december 2017 för att täcka upp luckor i 
bemanningen. 

Kartläggning av verksamheten på grundskolan har genomförts och i den 
framkom en bristfällig bemanning av skolsköterskeresurs på 
Sammilsdalskolan. Övriga skolor i kommunen har genomfört ålagda 
uppgifter enligt medicinsk vägledning. 

Ett kontinuerligt arbete har pågått för att skapa och uppdatera rutiner och 
riktlinjer i enlighet med gällande lagstiftning och rekommendationer.  
Arbetet genomfördes trots underbemanning i skolsköterskeorganisationen.  

Under 2017 har ett tekniskt fel vid registrering av vaccinationer i det 
nationella vaccinationsregistret upptäckts. Felet har anmälts och arbete pågår 
för att lösa det tekniska problemet.  

En ”Må Bra”-dag arrangerades för eleverna på Åkerö skola där 
skolsköterskorna ansvarade för temat mat, sömn och aktivitet. 

Skolsköterskor och skolkuratorer har haft tre gemensamma möten under 
hösten 2017 för att utarbeta en årsplan för det hälsofrämjande och 
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förebyggande arbete på gruppnivå, inom temat ANDT (alkohol, narkotika, 
dopning, tobak) samt pubertet och utveckling. 

Regelbundna skolsköterskemöten har hållits för att kvalitetssäkra arbetet, 
bl.a. genom att upprätta och uppdatera gemensamma rutiner. Dialog har skett 
kring tillbud och avvikelser i det kontinuerliga kvalitetsarbetet. 

Förslag till övergripande mål för 2018 
Skolsköterskor och skolläkare ska erbjuda en god och säker vård som bygger 
på evidens och beprövad erfarenhet. 
Det övergripande målet för verksamheten, EMl, är att ingen elev ska komma 
till skada i den vård som bedrivs av elevhälsans medicinska insats inom 
Leksands kommun. Att följa upp verksamheten på Sammilsdalskolan för att 
säkerställa att tillsatta personalresurser är tillräckliga för att komma ikapp 
med hälsobesök och övrigt elevarbete. Att fortsätta det pågående arbetet för 
att påvisa vilka förutsättningar som krävs för att utveckla EMI inom 
Leksands kommun och för ökad samverkan i frågor som rör elevernas hälsa 
och skolmiljö. 

Att det möjliggörs att statistiska resultat kan presenteras utifrån de 
elevhälsoenkäterna som eleverna svarar på i det årskursvisa hälsobesöken. 

Ansvarig för ovanstående åtgärder är verksamhetschef för elevhälsans 
medicinska insatser medicinskt ledningsansvarig skolsköterska. 

Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande av kvalitetsutvecklare Joel Johansson, daterat 2018-06-04

Patientsäkerhetsberättelse 2017

Kommunstyrelsens beslut
1. Godkänna patientsäkerhetsberättelse inom elevhälsan för 2017.

2. Anta övergripande mål för 2018 gällande fortsatt patientsäkerhetsarbete i 
enlighet med förslaget.

Beslutet skickas till
Carin Fredlin, sektorchef

Annica Sandy Hedin, grundskolechef

Madeleine Yngvesson, Medicinskt ledningsansvarig skolsköterska
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§ 93 Dnr 2018/594

Dataskyddsombud för kommunstyrelsen

Beskrivning av ärendet
Dataskyddsförordningen, eller GDPR som den också kallas, innehåller regler 
om hur behandling av personuppgifter. Förordningen börjar gälla den 25 maj 
2018 och ersätter då personuppgiftslagen (PuL).

För att uppfylla artikel 37-39 i dataskyddsförordningen behöver Leksands 
kommuns alla nämnder utse ett dataskyddsombud.

Dataskyddsombudets roll inkluderar att ge råd till verksamheterna, utföra 
tillsyn, anmäla personuppgiftsincidenter och att vara kontaktperson mellan 
kommunstyrelsen och datainspektionen. 

Dataskyddsombudet ska ha en oberoende ställning inom organisationen och 
placeras direkt under kommundirektören.

Finansiering
Kommunens dataskyddsombud finansieras genom att kommunen säljer 
tjänst som dataskyddsombud till Leksandsbostäder AB.

Beslutsunderlag
Utdrag ur allmänna utskottets sammanträdesprotokoll, daterat 2018-05-17, 
§ 54

Tjänsteutlåtande, daterat 2018-04-18

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

Leksands kommun.

Beslutet skickas till
Andrew Tutt-Wixner
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§ 94 Dnr 2018/191

Medborgarförslag om utbyggnad av förskolan 
Igelkotten

Beskrivning av ärendet
I ett medborgarförslag föreslås en utbyggnad av förskolan Igelkotten i 
Siljansnäs med två avdelningar. Detta skulle innebära att förskolan 
Igelkotten skulle bestå av fyra avdelningar. 

Förskolans verksamhet består idag av Förskolan Igelkotten (2- till 4-åringar) 
som är två avdelningar och som kan ta emot cirka 40 barn. I Björkbackens 
lokaler finns även förskolan Trollet (4- till 5-åringar) med en avdelning och 
som kan emot cirka 25 barn. Därutöver finns förskolan Lissgården (1- till 2-
åringar) som är belägen i Siljansnäs skola och som kan ta emot cirka 15 
barn. 

Avdelningens bedömning
Avdelning förskolan gör den bedömningen att utbyggnationen av Förskolan 
Igelkotten bör utredas då eventuella vinster kan tänkas uppstå utifrån olika 
perspektiv, ekonomi, pedagogik, vårdnadshavare och barn. 

I nuläget är förskolan Siljansnäs fördelade på tre olika lokaler, vilket 
försvårar samarbetet på många punkter.

Beslutsunderlag
Utdrag ur utskottet för lärande och stöds sammanträdesprotokoll, daterat 
2018-04-16, § 28

Medborgarförslag, daterat 2018-02-12

Kommunstyrelsens beslut
1. Med hänvisning till ärendets beskrivning och bedömning anse 

medborgarförslaget besvarat.

Beslutet skickas till
Sektorchef Carin Fredlin

Avdelningschef förskolan Linda Karlsson

Förslagsställaren
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§ 95 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 samhällsutveckling
Byggchef, byggnadsinspektör, bygglovhandläggare och 
bostadsanpassare:

 Bostadsanpassningsärenden enligt bostadsanpassningslagen 2018-04-01 
till och med 2018-04-30

 Byggärenden enligt plan- och bygglagen 2018-04-01 till och med 2018-
04-30

Miljöchef och miljöinspektörer:

 Tillsynsärenden enligt livsmedelslagen och miljöbalken
2018-04-01 till och med 2018-04-30

Räddningschef och Brandförman

 Tillsynsärenden enligt LSO, offentliga tillställningar, förelägganden,
 brandfarliga och explosiva varor och bygglovremisser 2018-04-01 till 

och med 2018-04-30

Trafik

 Parkeringstillstånd 2018-04-01 till och med 2018-04-30

Övrigt:

 Trafik, begäran om tillstånd för bred transport inom Leksands kommun, 
dnr 2018/466

 Trafik, yttrande bred transport, dnr 2018/508

 Trafik, yttrande gatupratare, Torget 4, dnr 2018/514
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 Trafik, yttrande tillstånd, ansökan om tillstånd för offentlig plats och 
lokala föreskrifter. DJ/dans Legends, dnr 2018/430

 Brand, yttrande ansökan om tillstånd enligt ordningslagen och lokala 
förskrifter, uteservering pizzeria Napoli, dnr 2018/542

 Trafik, yttrande ansökan om tillstånd enligt ordningslagen och lokala 
föreskrifter, uteservering pizzeria Napoli, dnr 2018/542

 Trafik, begäran om yttrande om bred transport, dnr 2018/605

 Trafik, yttrande ansökan om tillstånd enligt ordningslagen och lokala 
föreskrifter, 1 majfirande, dnr 2018/586

 Brand, yttrande, ansökan om tillstånd enligt ordningslagen och lokala 
föreskrifter, nationaldagsfirande med allsång, dnr 2018/545

 Trafik, yttrande tillstånd, nationaldagsfirande med allsång, dnr 2018/545

 Trafik, yttrande, ansökan om tillstånd enligt ordningslagen och lokala 
förskrifter, Leksands medeltidsmarknad, dnr 2018/507

 Samråd, avstyckning av Leksand Tällberg 18:25 dnr 2018/636

 Trafik, yttrande, ansökan om tillstånd enligt ordningslagen och lokala 
föreskrifter, uteservering Leksands Kebab dnr 2018/633

 Trafik, yttrande, ansökan om tillstånd enligt ordningslagen och lokala 
föreskrifter, uteservering Jobs bodega, dnr 2018/663

 Trafik, yttrande, ansökan om tillstånd enligt ordningslagen och lokala 
föreskrifter, Midsommar Leksand

Sektor lärande och stöd
 Beslut 9-12/2018 fattade av förskolechef Silva Christmann

 Beslut fattat av sektorchef Carin Fredlin, dnr 2018/688

 Beslut 5-11/2018 fattade av avdelningschef grundskolan, Annica Sandy 
Hedin

 Beslut 1-2/2018 fattade av avdelningschef IFO, Zilha Fific

 Beslut 1-4/2018 fattade av rektor Pia Lundström Eriksson

 Beslut 9-11 fattade av tf rektor Anders Billtoft

Sektor vård och omsorg
Personalärenden
 Enhetschef Anna Löf, lista nr 4/2018

 Enhetschef Marie-Louise Jonsson, lista nr 2/2018
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 Enhetschef Eva Mans, lista nr 3/2018

 Enhetschef Patricia Gustafsson, lista nr 3/2018

 Avd-chef ordinärt boende/verksamhetschef HSR Marie van Geffen 
Blomberg, lista nr 1/2018

Utskotten
 Delegationsbeslut av utskottet för samhällsbyggnad enligt 

sammanträdesprotokoll daterat 2018-05-24

 Delegationsbeslut av utskottet för vård och omsorg enligt 
sammanträdesprotokoll daterat 2018-05-22

 Delegationsbeslut av utskottet för lärande och stöd enligt 
sammanträdesprotokoll, daterat 2018-05-28

Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande av kommunsekreterare Björn Arrias, daterat 2018-05-23

Delegeringslistor och protokoll

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

protokoll den 23 maj 2018.

Beslutet skickas till
Administrativ service

29



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sida
1(2)

Sammanträdesdatum
2018-06-07

Kommunstyrelsen

Justeras Utdrag bestyrks

§ 96 Dnr 2018/778

Införande av habiliteringsersättning 2018

Beskrivning av ärendet
Sektor vård och omsorg vill införa en habiliteringsersättning för de personer 
som omfattas av LSS personkrets 1 och 2 och är beviljade och vistas på den 
dagliga verksamheten.  Ersättningen har inte funnits i kommunen tidigare. 

Det är i dagsläget ca 40 personer som är beviljad daglig verksamhet enligt 
LSS. Det finns olika verksamheter/aktiviteter för brukarna som är anpassade 
efter deras funktionsförmågor och det är en frivillig verksamhet för 
brukaren. Viss verksamhet är av skapande art, så som att måla, skulpterande 
och annat. Det finns också verksamhet med legoarbeten och plockjobb. Det 
förekommer även verksamhet utomhus så som att klyva ved, sköta djur och 
renhållning. Andra verksamheter är fysisk träning så som att bada, 
motionsaktiviteter, musik och underhållning. Det finns en stor bredd på 
aktiviteterna som försöker att möta brukarnas behov och förmågor.   

Daglig verksamhet är en verksamhet utan produktionsprestation och utan 
vinstintressen då det är en sysselsättning och inte ett arbete. Införandet av en 
habiliteringsersättning kräver ett äskande av tillskott till befintlig budgetram 
då verksamheten själv inte har möjlighet att finansiera ersättningen.

Finansiering
Borlänge och Hedemora kommun ersätter sina brukare med 25 kronor per 
dag. För Leksands kommun skulle detta innebära en utökad budget, baserat i 
dagsläget, på ca 50 brukare som får betalt 5 dagar i veckan med 25 kronor 
per dag i 48 veckor, vilket innebär en kostnad på 312 500 kronor per år.  
Administrativa kostnader är inte inräknade. 

För 2018 kommer kommunen få ett bidrag från Socialstyrelsen som kommer 
täcka dessa kostnader. Det bidraget kommer inte finnas kvar att söka från 
2019. Finansieringen för habiliteringsersättningen från och med 2019 
kommer att behöva behandlas i Mål och budget 2019-2021.

Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande av Katja Vestling, daterat 2018-05-29
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Kommunstyrelsens beslut
1. Från och med den 1 augusti 2018 införa habiliteringsersättning med 25 

kronor per dag för de personer som är beviljade och vistas på den dagliga 
verksamhet som omfattas av personkrets 1 och 2 enligt LSS. 

2. Under 2018 finansieras habiliteringsersättningen genom att kommunen 
erhåller ett bidrag från Socialstyrelsen som täcker kostnaderna.

3. Finansieringen för habiliteringsersättningen från och med 2019 med 
400 000 kronor per år behandlas i Mål och budget 2019-2021.

Beslutet skickas till
Sektorschef Ulrika Gärdsback

Avdelningschef LSS Joacim Andersson

Verksamhetsekonom Andreas Staberg
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§ 97 Dnr 2018/883

Avsägelse av politiskt uppdrag - Anna Walsh (MP)

Beskrivning av ärendet
Det har inkommit en avsägelse från Anna Walsh avseende platsen som 
ersättare i utskottet för lärande och stöd. 

Beslutsunderlag
Avsägelse, inkommen 2018-06-05

Kommunstyrelsens beslut
1. Bevilja avsägelsen.

2. Lämna platsen som ersättare i utskottet för lärande och stöd vakant tills 
vidare. 

Beslutet skickas till
Anna Walsh (MP)
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§ 98  

Kommunstyrelsens ordförande informerar

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

- Det kommer att anordnas en vänortslunch sista veckan i augusti. Våra sju 
vänorter och Soroti Municipality är inbjudna med anledning av 700-
årsjubileet.

- Den 29 augusti 2018 kommer det att vara tårtkalas för allmänheten i 
centrala Leksand med anledning av 700-årsjubileet. 

- Kommunstyrelsens ordförande och delar av förvaltningen deltar från 
kommunens sida vid Almedalsveckan. 

- Information från ägarrådet för Dalavatten och Avfall AB.

Kommunstyrelsens beslut
1. Lägga informationen till handlingarna.
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