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§ 128 Dnr 2022/373 

Kommundirektören informerar 

Beskrivning av ärendet 
Kommundirektör Caroline Smitmanis Smids informerar om följande: 

• Upphandlingen av boende för skyddssökande från Ukraina är snart 
avslutad. Förvaltningen har börjat planera för ytterligare boenden till 
skyddssökande från Ukraina och kvotflyktingar. 

• Kommunstyrelsens presidium har lämnat in underlag gällande Styrel 
till Dala Kraft.  

• Krisberedskapsveckan genomfördes vecka 39. Förvaltningen har 
genomfört olika informationsinsatser i syfte att sprida kunskap. 

• Förvaltningen håller på att kartlägga och analysera kommunens 
elförbrukning. 

• Planerade startmöten gällande enskilda vägar är pausade under 
oktober månad.  

• Via projektet Chefoskopet har alla chefer besvarat en enkät vars syfte 
är att kartlägga hur de organisatoriska förutsättningarna ser ut. Nästa 
steg är att cheferna ska föra loggbok under en vecka.  

• Socialchef Ulrika Gärdsback har sagt upp sig och arbetar sin sista 
dag den 30 november.  
 

Kommunstyrelsens beslut 
1. Lägga informationen till handlingarna.  
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§ 129 Dnr 2022/374 

Utskottsordföranden informerar 2022 

Beskrivning av ärendet 
Kenneth Dahlström (C), ordförande i sociala utskottet informerar om: 

• Resultatet av årets nationella brukarundersökningar inom hemtjänst 
och särskilt boende.  

• Årsprognosen för sociala sektorn beräknas till -11,9 miljoner kronor. 
Det beror bland annat på att de särskilda boendena inte har haft 
någon omsättning och det har varit lång kö vilket får flera 
följdeffekter. Några effekter är fullbelagt korttidsboende och flera 
hemtjänstinsatser. 

Sebastian Larsson (M), ordförande samhällsbyggnadsutskottet, informerar 
om: 

• Det nya vägbelysningsavtalet ”färdigt ljus” är nästan klart.  

• Trafikutredningen som berör ”Lummerhöjden” och ”Limalänken” 
fortsätter.  

• Det är hög belastning när det gäller frågor om energirådgivning. 

• I samband med processen att ta fram en ny översiktsplan för 
Leksands kommun planeras en tidig medborgardialog under hösten.  

• Utifrån ett förslag som inkommit till medborgarnas förslagslåda har 
Leksands kommun varit med och bidragit till att ett minnesmärke 
skapas för häxbränningen på Käringberget.  

• Arbetet med att skapa en park vid Leksands resecentrum fortsätter. 
 
Yvonne Ineteg (V) och Björn Larsson (C), utbildningsutskottet, informerar 
om: 

• Arbetsmiljön på Sammilsdalskolan 

• Åtgärder som görs på förskolan Myran under stängningen.  
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• Utredning och plan för Leksands kommuns centrala skolfastigheter. 
Målet är att säkerställa att det finns långsiktigt lämpliga lokaler ur ett 
arbetsmiljöperspektiv för både elever och personal.  

• Mål och budget 2023-2025. 
 

Kommunstyrelsens beslut 
1. Lägga informationen till handlingarna.  
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§ 130 Dnr 2022/1155 

Delårsbokslut per den 31 augusti med helårsprognos - 
2022 

Beskrivning av ärendet 
Ekonomichef Ann-Charlotte Zackrisson informerar om delårsbokslut per den 
31 augusti och helårsprognos 2022.  

• Prognostiserat helårsresultat för kommunen 2022 är + 41,5 miljoner 
kronor mot budgeterat resultat + 20 miljoner kronor. Delårsresultat för 
kommunen beräknas till ca 66 miljoner kronor.  

• Det prognostiserade resultatet motsvarar ett överskott på 4,1% av skatter 
och generella statliga bidrag.  

• Prognostiserat helårsresultat för sektorerna är ett underskott med 6,6 
miljoner kronor. 

• Faktorer som påverkar resultatet är bland annat ersättning för ökade 
sjuklönekostnader för covid, hög efterfrågan på hemtjänst och minskade 
intäkter i Leksandshallen. 

• Det finns en del osäkerheter i helårsprognosen och det gäller 
prisutveckling på varor och tjänster, semesterlöneskuld och pensioner.  

Kommunstyrelsens beslut 
1. Lägga informationen till handlingarna. 

Beslutet skickas till 
Ekonomichef Ann-Charlotte Zackrisson 
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§ 131 Dnr 2022/1009 

Avtal Dalarnas samverkan och stödstruktur 2023-2026, 
socialtjänst och hälso- och sjukvård 

Beskrivning av ärendet 
Sedan 2010 har det pågått ett arbete med att utveckla regionala samverkans- 
och stödstrukturer (s.k. RSSer) för kunskapsutveckling inom socialtjänsten 
och den näraliggande hälso- och sjukvården i Sverige. En nationell plattform 
för arbetet med att utveckla en evidensbaserad praktik i socialtjänsten togs 
fram utifrån en överenskommelse mellan regeringen och SKL. Plattformen 
låg till grund för flera överenskommelser som sammantaget syftade till att 
bidra till att skapa regionala samverkansstrukturer mellan kommunerna och 
dåvarande landsting, för att stödja en evidensbaserad praktik och därigenom 
nå god kvalitet inom socialtjänsten och den näraliggande hälso- och 
sjukvården. Överenskommelserna omfattade utvecklingsmedel som 
fördelades över åren inom olika verksamhetsområden (äldre, missbruk, barn 
och unga m.fl.). 
 
De regionala samverkans- och stödstrukturerna verkar således på länsnivå 
och är utformade efter de förutsättningar och behov som föreligger inom 
respektive län. Det yttersta syftet för stödstrukturerna är emellertid 
detsamma, nämligen att bidra till utvecklingen och tillämpningen av en 
evidensbaserad praktik i socialtjänsten och den näraliggande hälso- och 
sjukvårdens verksamheter. RSS ska vidare stödja huvudmännen i deras 
samverkan och utgöra en arena för lokala prioriteringar och strategier. RSS 
stödjer därvid både samverkan mellan kommunerna och regionen samt 
samverkan mellan kommunerna i ett län. 
 
RSS Dalarna utgörs idag av Avdelningen för hälsa och välfärd inom Region 
Dalarna och sedan 2021 ingår avdelningen i Hälso- och 
sjukvårdsförvaltningen och den nya Enheten för ledningsstöd och strategi. 
Enheten utgör en stödenhet för regionens hälso-och sjukvård och inom 
enheten inryms även Avdelningen för kunskapsstyrning och Avdelningen för 
god och nära vård. Placeringen för RSS jämte dessa avdelningar är mycket 
gynnsam utifrån RSS arbete och uppdrag med kunskapsstyrning och god och 
nära vård. Avdelningen är tydliggjord som fristående aktör inom 
organisationen såtillvida att man enbart arbetar på uppdrag av kommunerna 
och regionen i samverkan, eller enbart på uppdrag av kommunerna.  
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Gällande ledningsstrukturerna (numera Välfärdsrådet (politisk samverkan) 
och Länsnätverket för förvaltningschefer, Länschefsnätverket (samverkan 
tjänsteledning) har styrdokument fastställts som tydliggör respektive organs 
uppdrag, roll, ansvar och mandat. Länschefsnätverket utgör beredande organ 
till Välfärdsrådet. 
Förslaget är att det kommande avtalet ska omfatta en gemensam finansiering 
av fyra utvecklingsledartjänster med 1 mkr/per tjänst/år. Det kommer därvid 
inrymma lön och arbetsgivaravgifter, OH-kostnader, kompetensutveckling 
m.m. Beloppet kan även skapa ett mindre utrymme, en ”buffert”, som RSS 
kan nyttja till gemensamma aktiviteter mellan kommunerna och regionen 
som t.ex. konferenser och seminarier. 

Sektorns/avdelningens bedömning 
Då avtalets innehåll godkänns av Länschefsnätverket och även Välfärdsrådet 
vilka rekommenderar länets kommuner och Regionen att teckna detta avtal 
är sektorn mycket positiv till förslaget och ställer sig bakom avtalsförslaget 
utifrån den samverkan- och stödstruktur som finns och som är en viktig del 
av kunskapsstyrningen i verksamheterna.  
 

Beslutsunderlag 
Utdrag ur sammanträdesprotokoll från sociala utskottet, daterat  
2022-08-30, § 36 
Tjänsteutlåtande daterat 2022-07-20 
Tjänsteskrivelse från Avdelningen Hälsa och Välfärd - Nytt avtal för 
Dalarnas regionala samverkans- och stödstruktur 2023-2026 

Kommunstyrelsens förslag till beslut i kommunfullmäktige 
1. Anta avtal för Dalarnas samverkan- och stödstruktur 2023-2026 

avseende socialtjänst och hälso- och sjukvård. 

Beslutet skickas till 
Kommunfullmäktige 
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§ 132 Dnr 2022/1034 

Patientsäkerhetsberättelse 2021 sociala sektorn 

Beskrivning av ärendet 
Medicinskt ansvarig sjuksköterska (MAS), Jonathan Wigert, har tagit fram 
förslag till patientsäkerhetsberättelse för sociala sektorn 2021. 
 
Årets har präglats av att minska spridningen av covid 19 med stor påverkan 
på kommunens vård och omsorg. Framför allt har belastningen på ordinarie 
personal, chefer och ledning varit stor på grund av bristande 
personalkontinuitet, smittspårning, hemkarantän, vaccinationsuppdrag och 
användande av skyddsutrustning med mera.  
 
Nya rutiner har kommit fortlöpande som sedan ska implementeras i 
verksamheterna. Att den kommunala vården till stort är beroende av 
baspersonalens kunskap, information och kommunikation blir väldigt tydligt 
i tider när det är brist på personal eller när många är nya i yrket. 
 
Utbildningsuppdrag och utvecklingsarbete har till stor del fått stå tillbaka, 
men flera steg mot förbättringar har ändå genomförts. Utbildningar har 
genomförts fortlöpande i vård i livets slut, inkontinens och vårdhygien. 
 
På ledningsnivå har det påbörjats planering utifrån nationella omställningen 
till Nära vård med fokus på tidiga insatser och personcentrerad vård. 
Arbetet med ledningssystemet är och ska vara ständigt - rutiner har följts 
upp, uppdaterats och tillkommit/ersatts. 
 
Ett viktigt arbete är att fortsätta uppmärksamma förebyggande insatser med 
hjälp av riskbedömningsinstrument. Riktade insatser för att öka kunskap om 
strukturerad dokumentation kommer också underlätta, effektivisera och 
säkerställa vårdinsatserna. Det är viktigt att än mer öka följsamheten till de 
rutiner och riktlinjer som finns. Ett sådant arbete har påbörjats och fortsätter 
under 2022. 
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Beslutsunderlag 
Utdrag ur sammanträdesprotokoll från sociala utskottet, daterat  
2022-08-30, § 32 
Patientsäkerhetsberättelse, daterad 2022-03-01 

Kommunstyrelsens beslut 
1. Godkänna patientsäkerhetsberättelse för sociala sektorn 2021. 
2. Fastställa mål, strategier och utmaningar för 2022.  

Beslutet skickas till 
Medicinskt ansvarig sjuksköterska Jonathan Wigert 
Socialchef Ulrika Gärdsback 
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§ 133 Dnr 2022/482 

SKR:s rekommendation om gemensam 
tilläggsfinansiering för stöd till kunskapsstyrning inom 
socialtjänstens verksamheter under åren 2020-2023 

Beskrivning av ärendet 
Styrelsen för Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) har vid sammanträde 
den 10 juni 2022, beslutat att förlänga rekommendation till kommunerna om 
gemensam finansiering av ett mer samlat system för kunskapsstyrning i 
socialtjänstens verksamheter till och med 2024.  
 
Styrelsen för SKL (nuvarande SKR) beslutade vid sammanträde 14 
december 2018:  

1. Att rekommendera kommunerna att gemensamt, till SKL, finansiera 
viktiga förutsättningar för att arbeta evidensbaserat inom områdena 
uppföljning och nationell samordning till en kostnad av maximalt 
19,5 mkr årligen, vilket innebär ca 1,95 kr/invånare i kommunen. 
Finansieringen gäller för fyra år (2020-2023).  

2. Att kostnaden fördelas per kommun utifrån beräkningsmodellen för 
SKL:s medlemsavgift.  

3. Att en uttalad avsikt från SKL:s styrelse är att finansiering och 
organisering permanentas, där kommunerna så väl som staten bidrar 
långsiktigt.  
 

I kansliets arbete med att ta fram ett underlag för beslut om det gemensamma 
arbetet efter 2023 (punkt 3 ovan), har slutsatsen blivit att det är bättre att 
förlänga nuvarande rekommendation till och med 2024 så att SKR:s 
tillträdande styrelse kan fatta beslut om ett kommande långsiktigt arbetssätt.  

Sektorns/avdelningens bedömning 
Sektorn ställer sig bakom förslaget om förlängning av nuvarande 
rekommendation som är att: - Konsekvenserna av en ny socialtjänstlag kan 
tas med som utgångspunkt för det långsiktiga arbetssättet. En proposition om 
en ny socialtjänstlag kommer att läggas fram först efter årets val, och det är 
känt att den kommande lagstiftningen innehåller skrivningar som berör 
området kunskapsstyrning.  
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Förslag och beslut om en ny socialtjänstlag innebär också möjligheter till 
fördjupade diskussioner med staten om deras långsiktiga bidrag till 
kunskapsstyrningen i socialtjänsten. 

Beslutsunderlag 
Utdrag ur sammanträdesprotokoll från sociala utskottet, daterat  
2022-08-30, § 35 
 
Tjänsteutlåtande daterat 2022-06-13 
Rekommendation kunskapsstyrning socialtjänst, daterad 2022-04-11 
Information om kommande förslag till förlängning av rekommendation om 
tilläggsfinansiering kunskapsstyrning socialtjänst, daterad 2022-05-13 

Kommunstyrelsens beslut 
1. Förlänga den gemensamma finansieringen av ett mer samlat system 

för kunskapsstyrning i socialtjänstens verksamheter till och med 
2024. 

Beslutet skickas till 
Socialchef Ulrika Gärdsback 
SKR, Avdelningschef, Kunskapsstyrning socialtjänst 
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§ 134 Dnr 2022/892 

Leksand Vatten AB - Dagvattenstrategi och riktlinje för 
Leksands kommun 

Beskrivning av ärendet 
Syftet med dagvattenstrategin och riktlinjen är att skapa förutsättningar för 
en långsiktigt hållbar hantering och avledning av dag- och dränvatten samt 
skyfall. Allt högre krav ställs vid såväl dimensionering av system för 
avledning av dagvatten och skyfall som val av goda byggmaterial och rening 
av smutsigt dagvatten.  
 
För att möta krav, behov och förändringar behövs gemensamma underlag för 
involverade parter. Samarbete mellan berörda parter behöver fördjupas och 
formaliseras och ansvarsfördelning tydliggöras och bli en del av en 
kontinuerlig och gemensam process.  
 
Tjänstemännen inom sektorn för samhällsbyggnad på Leksands kommun har 
tillsammans med Dala Vatten och Avfall AB under åren 2018 - 2019 arbetat 
med att ta fram en dagvattenstrategi med tillhörande riktlinjer för Leksands 
kommun.  

Beslutsunderlag 
Utdrag ur sammanträdesprotokoll från samhällsbyggnadsutskottet, daterat 
2022-08-25, § 123 
 
Tjänsteutlåtande, Förslag till dagvattenstrategi och riktlinjer för Leksands 
kommun, daterad 2022-05-09. 
Förslag till dagvattenstrategi och riktlinjer, daterad 2022-06-08.  
Protokollsutdrag Leksand Vatten Ab § 44, daterad 2022-06-16.  

Kommunstyrelsens beslut 
1. Anta dagvattenstrategi och riktlinje.  

Beslutet skickas till 
Leksand Vatten AB 
Sektorchef Åke Sjöberg 
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§ 135 Dnr 2022/883 

Fjärrundervisning - Leksands gymnasium 

Beskrivning av ärendet 
En huvudman som fattar beslut att använda fjärrundervisning i visst ämne 
eller kurs ska anmäla beslutet till Skolinspektionen. 
Vad anmälan ska innehålla framgår av Skolinspektionens föreskrifter 
(SKOLFS 2020:227) om anmälan att bedriva fjärrundervisning. Här framgår 
bland annat att anmälan ska avse beslut om fjärrundervisning vid en viss 
skolenhet, att anmälan ska göras på den blankett som finns på 
Skolinspektionens webbplats samt att en redogörelse ska lämnas för de 
uppgifter som efterfrågas i blanketten. 
Att anmälan ska avse beslut om fjärrundervisning vid en viss skolenhet 
innebär att det ska framgå vilken skolenhet som anmälan avser samt att de 
uppgifter som efterfrågas i blanketten ska redovisas per skolenhet. En 
anmälan per skolenhet ska göras även om huvudmannen har beslutat att 
bedriva fjärrundervisning vid flera skolenheter. Detta gäller även om själva 
beslutet att använda fjärrundervisningen gäller flera skolenheter. 
Huvudmannens ansvar 
Det behövs inget särskilt tillstånd för att bedriva fjärrundervisning i enlighet 
med de bestämmelser och begränsningar som finns i 21 kap. skollagen, 5 a 
kap. skolförordningen och 4 a kap. gymnasieförordningen. Huvudmannen 
ansvarar dock för att undervisningen bedrivs i enlighet med författningarnas 
krav. Det innefattar även att beslutet att bedriva fjärrundervisning, och 
anmälan av beslutet, ska göras i enlighet med författningarna. 
För läsåret 22 - 23 innebär det fjärrundervisning inom moderna språken, ca 
1% av samtliga kurser som genomförs på Leksands gymnasium. 
 

Sektorns/avdelningens bedömning 
Sektorn bedömer att Leksands gymnasium kan bedriva fjärrundervisning 
som ett komplement till ordinarie undervisning enligt av rektor gjord 
bedömning. 
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Beslutsunderlag 
Utdrag ur sammanträdesprotokoll från utbildningsutskottet, daterat  
2022-09-06, § 78 
Tjänsteutlåtande, daterat 2022-06-30.  

Kommunstyrelsens beslut 
1. Leksands gymnasium får bedriva fjärrundervisning inom moderna 

språk vilket utgör ca 1 % av gymnasiets utbildning. Beslutet gäller 
läsåret 2022 - 2023. 

Beslutet skickas till 
Rektor Leksands gymnasium Marcus Zetterlund 
Sektorchef Carin Fredlin 
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§ 136 Dnr 2016/716 

Anmälan av ordförandebeslut - yttrande till 
förvaltningsrätten mål nr 3017-22 

Beskrivning av ärendet 
Leksands kommun har av förvaltningsrätten i Falun förelagts att yttra sig 
över ett överklagande gällande kommunfullmäktiges beslut 27 juni 2022,  
§ 58. 
 
Leksands kommun ska senast den 7 september 2022 ha svarat på 
överklagandet.  
 
Med hänsyn till ärendets brådskande natur och att kommunstyrelsens möte 
därmed inte kan avvaktas beslutar kommunstyrelsens ordförande i fråga om 
yttrandet. 
 
Vid dagens sammanträde redovisas beslutet.  

Beslutsunderlag 
Ordförandebeslut, daterat 2022-09-07 
Yttrande avseende mål 3017-22 

Kommunstyrelsens beslut 
1. Godkänna redovisningen av ordförandebeslutet. 

Beslutet skickas till 
Ulrika Liljeberg (C) 
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§ 137 Dnr 2022/421 

Rapportering av ej verkställda beslut kvartal 2/2022 - 
särskilt boende 

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 2 kvartalet 2022 finns 6 ej verkställda beslut att rapportera.  
Ärende 1 – Man 
Beslut: Socialtjänstlagen, Särskilt boende (Enligt 4 kapitlet 1 §) 
Datum för gynnande beslut: 2022-01-24 (Parboende) 
Ärende 2 – Kvinna 
Beslut: Socialtjänstlagen, Särskilt boende (Enligt 4 kapitlet 1 §) 
Datum för gynnande beslut: 2022-01-24 (Parboende) 
Ärende 3 – Man 
Beslut: Socialtjänstlagen, Särskilt boende (Enligt 4 kapitlet 1 §) 
Datum för gynnande beslut: 2022-02-08 
Ärende 4 – Kvinna 
Beslut: Socialtjänstlagen, Särskilt boende (Enligt 4 kapitlet 1 §) 
Datum för gynnande beslut: 2022-02-14  
Ärende 5 – Kvinna 
Beslut: Socialtjänstlagen, Särskilt boende (Enligt 4 kapitlet 1 §) 
Datum för gynnande beslut: 2022-03-16 
Ärende 6 – Kvinna 
Beslut: Socialtjänstlagen, Särskilt boende (Enligt 4 kapitlet 1 §) 
Datum för gynnande beslut: 2022-03-28 
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Beslutsunderlag 
Protokollsutdrag ur sammanträdesprotokoll från Individnämnden, daterat 
2022-08-23, § 125 
Tjänsteutlåtande, daterat 2022-03-28 

Kommunstyrelsens förslag till beslut i kommunfullmäktige 
1. Godkänna rapporteringen. 

Beslutet skickas till 
Kommunfullmäktige 
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§ 138 Dnr 2022/423 

Rapportering av ej verkställda beslut kvartal 2/2022 - 
Individ- och familjeomsorgen (IFO) 

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 2 kvartalet 2022 finns 2 ej verkställda beslut att rapportera.  
Ärende 1 – pojke 
Beslut: Socialtjänstlagen, familjehem (Enligt 4 kapitlet 1 § 
socialtjänstlagen) 
Datum för gynnande beslut: 2022-01-18 
Ärende 2 – pojke 
Beslut: Socialtjänstlagen, kontaktperson (Enligt 4 kapitlet 1 § 
socialtjänstlagen) 
Datum för gynnande beslut: 2022-03-03 

Beslutsunderlag 
Utdrag ur sammanträdesprotokoll från Individnämnden, daterat  
2022-08-23, § 122 
Tjänsteutlåtande, daterat 2020-08-10 

Kommunstyrelsens förslag till beslut i kommunfullmäktige 
1. Godkänna rapporteringen. 

Beslutet skickas till 
Kommunfullmäktige 
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§ 139 Dnr 2022/1051 

Rapportering av ej verkställda beslut kvartal 2/2022 - 
ordinärt boende 

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 2: a kvartalet 2022 finns 5 ej verkställda beslut att rapportera inom 
ordinärt boende, dagverksamhet.  
Ärende 1 – Kvinna 
Beslut: Socialtjänstlagen, Dagverksamhet  
Datum för gynnande beslut: 2022-04-11 
Ärende 2 – Kvinna 
Beslut: Socialtjänstlagen, Dagverksamhet 
Datum för gynnande beslut: 2022-04-27 
Ärende 3– Man 
Beslut: Socialtjänstlagen, Dagverksamhet 
Datum för gynnande beslut: 2022-05-09 
Ärende 4 – Kvinna 
Beslut: Socialtjänstlagen, Dagverksamhet 
Datum för gynnande beslut: 2022-05-16 
Ärende 5 – Man 
Beslut: Socialtjänstlagen, Dagverksamhet 
Datum för gynnande beslut: 2022-05-30 
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Beslutsunderlag 
Utdrag ur sammanträdesprotokoll från Individnämnden, daterat  
2022-08-23, § 124 
Tjänsteutlåtande, daterat 2022-08-16 

Kommunstyrelsens förslag till beslut i kommunfullmäktige 
1. Godkänna rapporteringen. 

Beslutet skickas till 
Kommunfullmäktige 
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§ 140 Dnr 2022/791 

Årsredovisning 2021 Utveckling i Dalarna Holding AB 

Beskrivning av ärendet 
Utveckling i Dalarna Holding AB har överlämnat bolagets årsredovisning 
för år 2021 för information.  

Beslutsunderlag 
Årsredovisning för Utveckling i Dalarna Holding AB för räkenskapsåret 
2021. 
Granskningsrapport 2021 
Revisionsberättelse 

Kommunstyrelsens förslag till beslut i kommunfullmäktige 
1. Godkänna rapporteringen avseende årsredovisning 2021 för 

Utveckling i Dalarna Holding AB. 

Beslutet skickas till 
Kommunfullmäktige 
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§ 141 Dnr 2022/9 

Anmälan av fattade delegeringsbeslut 2022 

Beskrivning av ärendet 

Kommunallagen föreskriver att en nämnd får uppdra åt ett utskott, åt en 
ledamot eller ersättare eller åt en anställd hos kommunen att besluta på 
nämndens vägnar i ett visst ärende eller viss grupp av ärenden. 
Beslut som fattas med ovanstående stöd ska återrapporteras till nämnden. 
Härmed återrapporteras följande delegeringsbeslut: 
 
Sektorn för samhällsutveckling 

Byggchef, byggnadsinspektör, bygglovhandläggare, miljö och 
handläggare bostadsanpassning 

• Delegeringsbeslut bostadsanpassning, juli och augusti 2022 

• Delegeringsbeslut miljö, juli och augusti 2022 

• Delegeringsbeslut bygglov, juli och Augusti 2022  
Trafikärenden 

• Delegeringsbeslut, juli och augusti 2022 
Näringsliv, Markavtal, översiktlig planering och plan   

• Delegeringsbeslut, juli och augusti 2022 
Utbildningssektorn 
Skolskjutshandläggare 

• Delegeringsbeslut skolskjuts januari – maj 2022 

Utskotten 
• Delegeringsbeslut av socialutskottet enligt sammanträdesprotokoll 

daterat 2022-08-30 

• Delegeringsbeslut av samhällsbyggnadsutskottet enligt 
sammanträdesprotokoll 2022-08-25, 2022-09-15  
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• Delegeringsbeslut av utbildningsutskottet enligt 
sammanträdesprotokoll 2022-09-06 

• Delegeringsbeslut av allmänna utskottet enligt 
sammanträdesprotokoll 2022- 09-12 

Personalärenden 
• Personalärenden/nya anställningar augusti 2022  

Beslutsunderlag 
1. Protokoll och listor. 

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

protokoll och listor per den 3 oktober 2022. 

Beslutet skickas till 
Administrativ service  
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§ 142 Dnr 2022/375 

Kommunstyrelsens ordförande informerar 2022 

Beskrivning av ärendet 
Kommunstyrelsens ordförande, Ulrika Liljeberg, informerar om: 

• Brandkåren Norra Dalarna, BRAND, håller på att rekrytera en 
ekonomichef. 

• Revisorerna har bjudit in till möte gällande god ekonomisk 
hushållning. 

• Allmänna utskottet den 10 oktober och kommunstyrelsen den 28 
oktober börjar kl 09.00. 

Kommunstyrelsens beslut 
1. Lägga informationen till handlingarna.  
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Ekonomichef Ann-Charlotte Zackrisson, § 130 


Övriga  
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§ 128 Dnr 2022/373 


Kommundirektören informerar 


Beskrivning av ärendet 
Kommundirektör Caroline Smitmanis Smids informerar om följande: 


• Upphandlingen av boende för skyddssökande från Ukraina är snart 
avslutad. Förvaltningen har börjat planera för ytterligare boenden till 
skyddssökande från Ukraina och kvotflyktingar. 


• Kommunstyrelsens presidium har lämnat in underlag gällande Styrel 
till Dala Kraft.  


• Krisberedskapsveckan genomfördes vecka 39. Förvaltningen har 
genomfört olika informationsinsatser i syfte att sprida kunskap. 


• Förvaltningen håller på att kartlägga och analysera kommunens 
elförbrukning. 


• Planerade startmöten gällande enskilda vägar är pausade under 
oktober månad.  


• Via projektet Chefoskopet har alla chefer besvarat en enkät vars syfte 
är att kartlägga hur de organisatoriska förutsättningarna ser ut. Nästa 
steg är att cheferna ska föra loggbok under en vecka.  


• Socialchef Ulrika Gärdsback har sagt upp sig och arbetar sin sista 
dag den 30 november.  
 


Kommunstyrelsens beslut 
1. Lägga informationen till handlingarna.  
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§ 129 Dnr 2022/374 


Utskottsordföranden informerar 2022 


Beskrivning av ärendet 
Kenneth Dahlström (C), ordförande i sociala utskottet informerar om: 


• Resultatet av årets nationella brukarundersökningar inom hemtjänst 
och särskilt boende.  


• Årsprognosen för sociala sektorn beräknas till -11,9 miljoner kronor. 
Det beror bland annat på att de särskilda boendena inte har haft 
någon omsättning och det har varit lång kö vilket får flera 
följdeffekter. Några effekter är fullbelagt korttidsboende och flera 
hemtjänstinsatser. 


Sebastian Larsson (M), ordförande samhällsbyggnadsutskottet, informerar 
om: 


• Det nya vägbelysningsavtalet ”färdigt ljus” är nästan klart.  


• Trafikutredningen som berör ”Lummerhöjden” och ”Limalänken” 
fortsätter.  


• Det är hög belastning när det gäller frågor om energirådgivning. 


• I samband med processen att ta fram en ny översiktsplan för 
Leksands kommun planeras en tidig medborgardialog under hösten.  


• Utifrån ett förslag som inkommit till medborgarnas förslagslåda har 
Leksands kommun varit med och bidragit till att ett minnesmärke 
skapas för häxbränningen på Käringberget.  


• Arbetet med att skapa en park vid Leksands resecentrum fortsätter. 
 
Yvonne Ineteg (V) och Björn Larsson (C), utbildningsutskottet, informerar 
om: 


• Arbetsmiljön på Sammilsdalskolan 


• Åtgärder som görs på förskolan Myran under stängningen.  
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• Utredning och plan för Leksands kommuns centrala skolfastigheter. 
Målet är att säkerställa att det finns långsiktigt lämpliga lokaler ur ett 
arbetsmiljöperspektiv för både elever och personal.  


• Mål och budget 2023-2025. 
 


Kommunstyrelsens beslut 
1. Lägga informationen till handlingarna.  
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§ 130 Dnr 2022/1155 


Delårsbokslut per den 31 augusti med helårsprognos - 
2022 


Beskrivning av ärendet 
Ekonomichef Ann-Charlotte Zackrisson informerar om delårsbokslut per den 
31 augusti och helårsprognos 2022.  


• Prognostiserat helårsresultat för kommunen 2022 är + 41,5 miljoner 
kronor mot budgeterat resultat + 20 miljoner kronor. Delårsresultat för 
kommunen beräknas till ca 66 miljoner kronor.  


• Det prognostiserade resultatet motsvarar ett överskott på 4,1% av skatter 
och generella statliga bidrag.  


• Prognostiserat helårsresultat för sektorerna är ett underskott med 6,6 
miljoner kronor. 


• Faktorer som påverkar resultatet är bland annat ersättning för ökade 
sjuklönekostnader för covid, hög efterfrågan på hemtjänst och minskade 
intäkter i Leksandshallen. 


• Det finns en del osäkerheter i helårsprognosen och det gäller 
prisutveckling på varor och tjänster, semesterlöneskuld och pensioner.  


Kommunstyrelsens beslut 
1. Lägga informationen till handlingarna. 


Beslutet skickas till 
Ekonomichef Ann-Charlotte Zackrisson 
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§ 131 Dnr 2022/1009 


Avtal Dalarnas samverkan och stödstruktur 2023-2026, 
socialtjänst och hälso- och sjukvård 


Beskrivning av ärendet 
Sedan 2010 har det pågått ett arbete med att utveckla regionala samverkans- 
och stödstrukturer (s.k. RSSer) för kunskapsutveckling inom socialtjänsten 
och den näraliggande hälso- och sjukvården i Sverige. En nationell plattform 
för arbetet med att utveckla en evidensbaserad praktik i socialtjänsten togs 
fram utifrån en överenskommelse mellan regeringen och SKL. Plattformen 
låg till grund för flera överenskommelser som sammantaget syftade till att 
bidra till att skapa regionala samverkansstrukturer mellan kommunerna och 
dåvarande landsting, för att stödja en evidensbaserad praktik och därigenom 
nå god kvalitet inom socialtjänsten och den näraliggande hälso- och 
sjukvården. Överenskommelserna omfattade utvecklingsmedel som 
fördelades över åren inom olika verksamhetsområden (äldre, missbruk, barn 
och unga m.fl.). 
 
De regionala samverkans- och stödstrukturerna verkar således på länsnivå 
och är utformade efter de förutsättningar och behov som föreligger inom 
respektive län. Det yttersta syftet för stödstrukturerna är emellertid 
detsamma, nämligen att bidra till utvecklingen och tillämpningen av en 
evidensbaserad praktik i socialtjänsten och den näraliggande hälso- och 
sjukvårdens verksamheter. RSS ska vidare stödja huvudmännen i deras 
samverkan och utgöra en arena för lokala prioriteringar och strategier. RSS 
stödjer därvid både samverkan mellan kommunerna och regionen samt 
samverkan mellan kommunerna i ett län. 
 
RSS Dalarna utgörs idag av Avdelningen för hälsa och välfärd inom Region 
Dalarna och sedan 2021 ingår avdelningen i Hälso- och 
sjukvårdsförvaltningen och den nya Enheten för ledningsstöd och strategi. 
Enheten utgör en stödenhet för regionens hälso-och sjukvård och inom 
enheten inryms även Avdelningen för kunskapsstyrning och Avdelningen för 
god och nära vård. Placeringen för RSS jämte dessa avdelningar är mycket 
gynnsam utifrån RSS arbete och uppdrag med kunskapsstyrning och god och 
nära vård. Avdelningen är tydliggjord som fristående aktör inom 
organisationen såtillvida att man enbart arbetar på uppdrag av kommunerna 
och regionen i samverkan, eller enbart på uppdrag av kommunerna.  
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Gällande ledningsstrukturerna (numera Välfärdsrådet (politisk samverkan) 
och Länsnätverket för förvaltningschefer, Länschefsnätverket (samverkan 
tjänsteledning) har styrdokument fastställts som tydliggör respektive organs 
uppdrag, roll, ansvar och mandat. Länschefsnätverket utgör beredande organ 
till Välfärdsrådet. 
Förslaget är att det kommande avtalet ska omfatta en gemensam finansiering 
av fyra utvecklingsledartjänster med 1 mkr/per tjänst/år. Det kommer därvid 
inrymma lön och arbetsgivaravgifter, OH-kostnader, kompetensutveckling 
m.m. Beloppet kan även skapa ett mindre utrymme, en ”buffert”, som RSS 
kan nyttja till gemensamma aktiviteter mellan kommunerna och regionen 
som t.ex. konferenser och seminarier. 


Sektorns/avdelningens bedömning 
Då avtalets innehåll godkänns av Länschefsnätverket och även Välfärdsrådet 
vilka rekommenderar länets kommuner och Regionen att teckna detta avtal 
är sektorn mycket positiv till förslaget och ställer sig bakom avtalsförslaget 
utifrån den samverkan- och stödstruktur som finns och som är en viktig del 
av kunskapsstyrningen i verksamheterna.  
 


Beslutsunderlag 
Utdrag ur sammanträdesprotokoll från sociala utskottet, daterat  
2022-08-30, § 36 
Tjänsteutlåtande daterat 2022-07-20 
Tjänsteskrivelse från Avdelningen Hälsa och Välfärd - Nytt avtal för 
Dalarnas regionala samverkans- och stödstruktur 2023-2026 


Kommunstyrelsens förslag till beslut i kommunfullmäktige 
1. Anta avtal för Dalarnas samverkan- och stödstruktur 2023-2026 


avseende socialtjänst och hälso- och sjukvård. 


Beslutet skickas till 
Kommunfullmäktige 
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§ 132 Dnr 2022/1034 


Patientsäkerhetsberättelse 2021 sociala sektorn 


Beskrivning av ärendet 
Medicinskt ansvarig sjuksköterska (MAS), Jonathan Wigert, har tagit fram 
förslag till patientsäkerhetsberättelse för sociala sektorn 2021. 
 
Årets har präglats av att minska spridningen av covid 19 med stor påverkan 
på kommunens vård och omsorg. Framför allt har belastningen på ordinarie 
personal, chefer och ledning varit stor på grund av bristande 
personalkontinuitet, smittspårning, hemkarantän, vaccinationsuppdrag och 
användande av skyddsutrustning med mera.  
 
Nya rutiner har kommit fortlöpande som sedan ska implementeras i 
verksamheterna. Att den kommunala vården till stort är beroende av 
baspersonalens kunskap, information och kommunikation blir väldigt tydligt 
i tider när det är brist på personal eller när många är nya i yrket. 
 
Utbildningsuppdrag och utvecklingsarbete har till stor del fått stå tillbaka, 
men flera steg mot förbättringar har ändå genomförts. Utbildningar har 
genomförts fortlöpande i vård i livets slut, inkontinens och vårdhygien. 
 
På ledningsnivå har det påbörjats planering utifrån nationella omställningen 
till Nära vård med fokus på tidiga insatser och personcentrerad vård. 
Arbetet med ledningssystemet är och ska vara ständigt - rutiner har följts 
upp, uppdaterats och tillkommit/ersatts. 
 
Ett viktigt arbete är att fortsätta uppmärksamma förebyggande insatser med 
hjälp av riskbedömningsinstrument. Riktade insatser för att öka kunskap om 
strukturerad dokumentation kommer också underlätta, effektivisera och 
säkerställa vårdinsatserna. Det är viktigt att än mer öka följsamheten till de 
rutiner och riktlinjer som finns. Ett sådant arbete har påbörjats och fortsätter 
under 2022. 
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Beslutsunderlag 
Utdrag ur sammanträdesprotokoll från sociala utskottet, daterat  
2022-08-30, § 32 
Patientsäkerhetsberättelse, daterad 2022-03-01 


Kommunstyrelsens beslut 
1. Godkänna patientsäkerhetsberättelse för sociala sektorn 2021. 
2. Fastställa mål, strategier och utmaningar för 2022.  


Beslutet skickas till 
Medicinskt ansvarig sjuksköterska Jonathan Wigert 
Socialchef Ulrika Gärdsback 
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§ 133 Dnr 2022/482 


SKR:s rekommendation om gemensam 
tilläggsfinansiering för stöd till kunskapsstyrning inom 
socialtjänstens verksamheter under åren 2020-2023 


Beskrivning av ärendet 
Styrelsen för Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) har vid sammanträde 
den 10 juni 2022, beslutat att förlänga rekommendation till kommunerna om 
gemensam finansiering av ett mer samlat system för kunskapsstyrning i 
socialtjänstens verksamheter till och med 2024.  
 
Styrelsen för SKL (nuvarande SKR) beslutade vid sammanträde 14 
december 2018:  


1. Att rekommendera kommunerna att gemensamt, till SKL, finansiera 
viktiga förutsättningar för att arbeta evidensbaserat inom områdena 
uppföljning och nationell samordning till en kostnad av maximalt 
19,5 mkr årligen, vilket innebär ca 1,95 kr/invånare i kommunen. 
Finansieringen gäller för fyra år (2020-2023).  


2. Att kostnaden fördelas per kommun utifrån beräkningsmodellen för 
SKL:s medlemsavgift.  


3. Att en uttalad avsikt från SKL:s styrelse är att finansiering och 
organisering permanentas, där kommunerna så väl som staten bidrar 
långsiktigt.  
 


I kansliets arbete med att ta fram ett underlag för beslut om det gemensamma 
arbetet efter 2023 (punkt 3 ovan), har slutsatsen blivit att det är bättre att 
förlänga nuvarande rekommendation till och med 2024 så att SKR:s 
tillträdande styrelse kan fatta beslut om ett kommande långsiktigt arbetssätt.  


Sektorns/avdelningens bedömning 
Sektorn ställer sig bakom förslaget om förlängning av nuvarande 
rekommendation som är att: - Konsekvenserna av en ny socialtjänstlag kan 
tas med som utgångspunkt för det långsiktiga arbetssättet. En proposition om 
en ny socialtjänstlag kommer att läggas fram först efter årets val, och det är 
känt att den kommande lagstiftningen innehåller skrivningar som berör 
området kunskapsstyrning.  
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Förslag och beslut om en ny socialtjänstlag innebär också möjligheter till 
fördjupade diskussioner med staten om deras långsiktiga bidrag till 
kunskapsstyrningen i socialtjänsten. 


Beslutsunderlag 
Utdrag ur sammanträdesprotokoll från sociala utskottet, daterat  
2022-08-30, § 35 
 
Tjänsteutlåtande daterat 2022-06-13 
Rekommendation kunskapsstyrning socialtjänst, daterad 2022-04-11 
Information om kommande förslag till förlängning av rekommendation om 
tilläggsfinansiering kunskapsstyrning socialtjänst, daterad 2022-05-13 


Kommunstyrelsens beslut 
1. Förlänga den gemensamma finansieringen av ett mer samlat system 


för kunskapsstyrning i socialtjänstens verksamheter till och med 
2024. 


Beslutet skickas till 
Socialchef Ulrika Gärdsback 
SKR, Avdelningschef, Kunskapsstyrning socialtjänst 
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§ 134 Dnr 2022/892 


Leksand Vatten AB - Dagvattenstrategi och riktlinje för 
Leksands kommun 


Beskrivning av ärendet 
Syftet med dagvattenstrategin och riktlinjen är att skapa förutsättningar för 
en långsiktigt hållbar hantering och avledning av dag- och dränvatten samt 
skyfall. Allt högre krav ställs vid såväl dimensionering av system för 
avledning av dagvatten och skyfall som val av goda byggmaterial och rening 
av smutsigt dagvatten.  
 
För att möta krav, behov och förändringar behövs gemensamma underlag för 
involverade parter. Samarbete mellan berörda parter behöver fördjupas och 
formaliseras och ansvarsfördelning tydliggöras och bli en del av en 
kontinuerlig och gemensam process.  
 
Tjänstemännen inom sektorn för samhällsbyggnad på Leksands kommun har 
tillsammans med Dala Vatten och Avfall AB under åren 2018 - 2019 arbetat 
med att ta fram en dagvattenstrategi med tillhörande riktlinjer för Leksands 
kommun.  


Beslutsunderlag 
Utdrag ur sammanträdesprotokoll från samhällsbyggnadsutskottet, daterat 
2022-08-25, § 123 
 
Tjänsteutlåtande, Förslag till dagvattenstrategi och riktlinjer för Leksands 
kommun, daterad 2022-05-09. 
Förslag till dagvattenstrategi och riktlinjer, daterad 2022-06-08.  
Protokollsutdrag Leksand Vatten Ab § 44, daterad 2022-06-16.  


Kommunstyrelsens beslut 
1. Anta dagvattenstrategi och riktlinje.  


Beslutet skickas till 
Leksand Vatten AB 
Sektorchef Åke Sjöberg 


14







SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 
1(2) 


Sammanträdesdatum 
2022-10-03 


 
  


Kommunstyrelsen   
 


 
 Utdrag bestyrks 
  


 


§ 135 Dnr 2022/883 


Fjärrundervisning - Leksands gymnasium 


Beskrivning av ärendet 
En huvudman som fattar beslut att använda fjärrundervisning i visst ämne 
eller kurs ska anmäla beslutet till Skolinspektionen. 
Vad anmälan ska innehålla framgår av Skolinspektionens föreskrifter 
(SKOLFS 2020:227) om anmälan att bedriva fjärrundervisning. Här framgår 
bland annat att anmälan ska avse beslut om fjärrundervisning vid en viss 
skolenhet, att anmälan ska göras på den blankett som finns på 
Skolinspektionens webbplats samt att en redogörelse ska lämnas för de 
uppgifter som efterfrågas i blanketten. 
Att anmälan ska avse beslut om fjärrundervisning vid en viss skolenhet 
innebär att det ska framgå vilken skolenhet som anmälan avser samt att de 
uppgifter som efterfrågas i blanketten ska redovisas per skolenhet. En 
anmälan per skolenhet ska göras även om huvudmannen har beslutat att 
bedriva fjärrundervisning vid flera skolenheter. Detta gäller även om själva 
beslutet att använda fjärrundervisningen gäller flera skolenheter. 
Huvudmannens ansvar 
Det behövs inget särskilt tillstånd för att bedriva fjärrundervisning i enlighet 
med de bestämmelser och begränsningar som finns i 21 kap. skollagen, 5 a 
kap. skolförordningen och 4 a kap. gymnasieförordningen. Huvudmannen 
ansvarar dock för att undervisningen bedrivs i enlighet med författningarnas 
krav. Det innefattar även att beslutet att bedriva fjärrundervisning, och 
anmälan av beslutet, ska göras i enlighet med författningarna. 
För läsåret 22 - 23 innebär det fjärrundervisning inom moderna språken, ca 
1% av samtliga kurser som genomförs på Leksands gymnasium. 
 


Sektorns/avdelningens bedömning 
Sektorn bedömer att Leksands gymnasium kan bedriva fjärrundervisning 
som ett komplement till ordinarie undervisning enligt av rektor gjord 
bedömning. 
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Beslutsunderlag 
Utdrag ur sammanträdesprotokoll från utbildningsutskottet, daterat  
2022-09-06, § 78 
Tjänsteutlåtande, daterat 2022-06-30.  


Kommunstyrelsens beslut 
1. Leksands gymnasium får bedriva fjärrundervisning inom moderna 


språk vilket utgör ca 1 % av gymnasiets utbildning. Beslutet gäller 
läsåret 2022 - 2023. 


Beslutet skickas till 
Rektor Leksands gymnasium Marcus Zetterlund 
Sektorchef Carin Fredlin 
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§ 136 Dnr 2016/716 


Anmälan av ordförandebeslut - yttrande till 
förvaltningsrätten mål nr 3017-22 


Beskrivning av ärendet 
Leksands kommun har av förvaltningsrätten i Falun förelagts att yttra sig 
över ett överklagande gällande kommunfullmäktiges beslut 27 juni 2022,  
§ 58. 
 
Leksands kommun ska senast den 7 september 2022 ha svarat på 
överklagandet.  
 
Med hänsyn till ärendets brådskande natur och att kommunstyrelsens möte 
därmed inte kan avvaktas beslutar kommunstyrelsens ordförande i fråga om 
yttrandet. 
 
Vid dagens sammanträde redovisas beslutet.  


Beslutsunderlag 
Ordförandebeslut, daterat 2022-09-07 
Yttrande avseende mål 3017-22 


Kommunstyrelsens beslut 
1. Godkänna redovisningen av ordförandebeslutet. 


Beslutet skickas till 
Ulrika Liljeberg (C) 
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§ 137 Dnr 2022/421 


Rapportering av ej verkställda beslut kvartal 2/2022 - 
särskilt boende 


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 2 kvartalet 2022 finns 6 ej verkställda beslut att rapportera.  
Ärende 1 – Man 
Beslut: Socialtjänstlagen, Särskilt boende (Enligt 4 kapitlet 1 §) 
Datum för gynnande beslut: 2022-01-24 (Parboende) 
Ärende 2 – Kvinna 
Beslut: Socialtjänstlagen, Särskilt boende (Enligt 4 kapitlet 1 §) 
Datum för gynnande beslut: 2022-01-24 (Parboende) 
Ärende 3 – Man 
Beslut: Socialtjänstlagen, Särskilt boende (Enligt 4 kapitlet 1 §) 
Datum för gynnande beslut: 2022-02-08 
Ärende 4 – Kvinna 
Beslut: Socialtjänstlagen, Särskilt boende (Enligt 4 kapitlet 1 §) 
Datum för gynnande beslut: 2022-02-14  
Ärende 5 – Kvinna 
Beslut: Socialtjänstlagen, Särskilt boende (Enligt 4 kapitlet 1 §) 
Datum för gynnande beslut: 2022-03-16 
Ärende 6 – Kvinna 
Beslut: Socialtjänstlagen, Särskilt boende (Enligt 4 kapitlet 1 §) 
Datum för gynnande beslut: 2022-03-28 
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Beslutsunderlag 
Protokollsutdrag ur sammanträdesprotokoll från Individnämnden, daterat 
2022-08-23, § 125 
Tjänsteutlåtande, daterat 2022-03-28 


Kommunstyrelsens förslag till beslut i kommunfullmäktige 
1. Godkänna rapporteringen. 


Beslutet skickas till 
Kommunfullmäktige 
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§ 138 Dnr 2022/423 


Rapportering av ej verkställda beslut kvartal 2/2022 - 
Individ- och familjeomsorgen (IFO) 


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 2 kvartalet 2022 finns 2 ej verkställda beslut att rapportera.  
Ärende 1 – pojke 
Beslut: Socialtjänstlagen, familjehem (Enligt 4 kapitlet 1 § 
socialtjänstlagen) 
Datum för gynnande beslut: 2022-01-18 
Ärende 2 – pojke 
Beslut: Socialtjänstlagen, kontaktperson (Enligt 4 kapitlet 1 § 
socialtjänstlagen) 
Datum för gynnande beslut: 2022-03-03 


Beslutsunderlag 
Utdrag ur sammanträdesprotokoll från Individnämnden, daterat  
2022-08-23, § 122 
Tjänsteutlåtande, daterat 2020-08-10 


Kommunstyrelsens förslag till beslut i kommunfullmäktige 
1. Godkänna rapporteringen. 


Beslutet skickas till 
Kommunfullmäktige 


20







SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 
1(2) 


Sammanträdesdatum 
2022-10-03 


 
  


Kommunstyrelsen   
 


 
 Utdrag bestyrks 
  


 


§ 139 Dnr 2022/1051 


Rapportering av ej verkställda beslut kvartal 2/2022 - 
ordinärt boende 


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 2: a kvartalet 2022 finns 5 ej verkställda beslut att rapportera inom 
ordinärt boende, dagverksamhet.  
Ärende 1 – Kvinna 
Beslut: Socialtjänstlagen, Dagverksamhet  
Datum för gynnande beslut: 2022-04-11 
Ärende 2 – Kvinna 
Beslut: Socialtjänstlagen, Dagverksamhet 
Datum för gynnande beslut: 2022-04-27 
Ärende 3– Man 
Beslut: Socialtjänstlagen, Dagverksamhet 
Datum för gynnande beslut: 2022-05-09 
Ärende 4 – Kvinna 
Beslut: Socialtjänstlagen, Dagverksamhet 
Datum för gynnande beslut: 2022-05-16 
Ärende 5 – Man 
Beslut: Socialtjänstlagen, Dagverksamhet 
Datum för gynnande beslut: 2022-05-30 
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Beslutsunderlag 
Utdrag ur sammanträdesprotokoll från Individnämnden, daterat  
2022-08-23, § 124 
Tjänsteutlåtande, daterat 2022-08-16 


Kommunstyrelsens förslag till beslut i kommunfullmäktige 
1. Godkänna rapporteringen. 


Beslutet skickas till 
Kommunfullmäktige 
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§ 140 Dnr 2022/791 


Årsredovisning 2021 Utveckling i Dalarna Holding AB 


Beskrivning av ärendet 
Utveckling i Dalarna Holding AB har överlämnat bolagets årsredovisning 
för år 2021 för information.  


Beslutsunderlag 
Årsredovisning för Utveckling i Dalarna Holding AB för räkenskapsåret 
2021. 
Granskningsrapport 2021 
Revisionsberättelse 


Kommunstyrelsens förslag till beslut i kommunfullmäktige 
1. Godkänna rapporteringen avseende årsredovisning 2021 för 


Utveckling i Dalarna Holding AB. 


Beslutet skickas till 
Kommunfullmäktige 
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§ 141 Dnr 2022/9 


Anmälan av fattade delegeringsbeslut 2022 


Beskrivning av ärendet 


Kommunallagen föreskriver att en nämnd får uppdra åt ett utskott, åt en 
ledamot eller ersättare eller åt en anställd hos kommunen att besluta på 
nämndens vägnar i ett visst ärende eller viss grupp av ärenden. 
Beslut som fattas med ovanstående stöd ska återrapporteras till nämnden. 
Härmed återrapporteras följande delegeringsbeslut: 
 
Sektorn för samhällsutveckling 


Byggchef, byggnadsinspektör, bygglovhandläggare, miljö och 
handläggare bostadsanpassning 


• Delegeringsbeslut bostadsanpassning, juli och augusti 2022 


• Delegeringsbeslut miljö, juli och augusti 2022 


• Delegeringsbeslut bygglov, juli och Augusti 2022  
Trafikärenden 


• Delegeringsbeslut, juli och augusti 2022 
Näringsliv, Markavtal, översiktlig planering och plan   


• Delegeringsbeslut, juli och augusti 2022 
Utbildningssektorn 
Skolskjutshandläggare 


• Delegeringsbeslut skolskjuts januari – maj 2022 


Utskotten 
• Delegeringsbeslut av socialutskottet enligt sammanträdesprotokoll 


daterat 2022-08-30 


• Delegeringsbeslut av samhällsbyggnadsutskottet enligt 
sammanträdesprotokoll 2022-08-25, 2022-09-15  
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• Delegeringsbeslut av utbildningsutskottet enligt 
sammanträdesprotokoll 2022-09-06 


• Delegeringsbeslut av allmänna utskottet enligt 
sammanträdesprotokoll 2022- 09-12 


Personalärenden 
• Personalärenden/nya anställningar augusti 2022  


Beslutsunderlag 
1. Protokoll och listor. 


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


protokoll och listor per den 3 oktober 2022. 


Beslutet skickas till 
Administrativ service  
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§ 142 Dnr 2022/375 


Kommunstyrelsens ordförande informerar 2022 


Beskrivning av ärendet 
Kommunstyrelsens ordförande, Ulrika Liljeberg, informerar om: 


• Brandkåren Norra Dalarna, BRAND, håller på att rekrytera en 
ekonomichef. 


• Revisorerna har bjudit in till möte gällande god ekonomisk 
hushållning. 


• Allmänna utskottet den 10 oktober och kommunstyrelsen den 28 
oktober börjar kl 09.00. 


Kommunstyrelsens beslut 
1. Lägga informationen till handlingarna.  
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