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Kent Dahlqvist (S), endast närvarande under § 70 handläggning, ej beslut

Tjänstemän Kommundirektör Göran Wigert
Kommunsekreterare Björn Arrias
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Ärendelista

§ 70 Presentation av förvaltningens förslag till budget 2020-22
§ 71 Redovisning av kommunstyrelsens uppdrag per den 20 maj avseende 

budget 2020-2022
§ 72 Kommundirektören informerar
§ 73 Utskottsordförandena informerar
§ 74 Delrapport - utredning av framtidens styrning, ledning och organisation av 

kommunens fastigheter, gata/park och bostadsbolag
§ 75 Trafikstrategi för Leksands kommun
§ 76 Marköverlåtelse Hesseborn
§ 77 Patientsäkerhetsberättelse 2018
§ 78 LOV-ersättning 2020
§ 79 Assistansersättning personlig assistans enligt LSS
§ 80 Samverkan vid utskrivning från sluten hälso- och sjukvård
§ 81 Ändring i delegeringsordning för tjänstemän inom kommunens förvaltning 

gällande mark och exploatering
§ 82 Ändring i delegeringsordning för tjänstemän inom kommunens förvaltning 

med anledning av ny tobakslag
§ 83 Yttrande om uppföljande granskning av tidigare revisionsrapporter
§ 84 Yttrande om revisionsrapport om granskning av social arbetsmiljö
§ 85 Rapportering enligt 16 kapitlet 6 f socialtjänstlagen av ej verkställda beslut 

enligt 4 kapitlet 1 § socialtjänstlagen - individ- och familjeomsorgen 2018.
§ 86 Rapportering enligt 16 kapitlet 6 f socialtjänstlagen av ej verkställda beslut 

enligt 4 kapitlet 1 § socialtjänstlagen samt 9 § LSS - vård och omsorg 
2019.

§ 87 Årsberättelse 2018 - Leksands naturvårdsfond
§ 88 Anmälan av fattade delegationsbeslut
§ 89 Fyllnadsval - förste vice ordförande utskottet för lärande och stöd
§ 90 Kommunstyrelsens ordförande informerar
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§ 70 Dnr 2019/258

Presentation av förvaltningens förslag till budget 2020-
2022

Beskrivning av ärendet
Leksands kommun står inför stora ekonomiska utmaningar och det kommer 
att krävas både strukturella förändringar och nya arbetssätt för att hantera 
dessa. Orsakerna till den ekonomiska situationen beror bland annat på 
demografiska förändringar med allt fler äldre, ökad psykisk ohälsa och en 
skolstruktur som ger ökade interkommunala ersättningar. Kostnaderna för 
välfärden i Sverige ökar i snabbare takt än skattetillväxten och Leksand är 
inget undantag.
Förvaltningen har tagit fram ett förslag till budget 2020-2022 och vid dagens 
sammanträde presenteras förslaget av kommundirektör Göran Wigert. 
Förslaget omfattar besparings- och effektiviseringsåtgärder uppgående till 
36,7 miljoner kronor.
Vid sammanträdet förs dialog kring budgetförslaget och görs medskick i det 
fortsatta budgetarbetet. Det efterfrågas följande kompletteringar:

 Specificering av förväntade driftskostnader för en ny sporthall.

 Effekt under 2020 för justeringar av avgifter på fritidsanläggningar.

 Sammanställning av vilka kulturbidrag och bidrag till studieförbund 
som lämnas idag. 

 Utvärdering av fritidsgårdarna enligt tidigare beslut (KF 2016-11-28, 
§ 122).

 Sammanställning över vilka investeringsbehov som finns i skolorna 
framöver.

 Beräkningarna för poster i förslaget till investeringsbudget.
Budget för 2020-2022 kommer att behandlas på kommunstyrelsens 
sammanträde den 24 september och fullmäktige den 14 oktober.

Beslutsunderlag
Förslag till budget 2020-2022, med bilagor
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Kommunstyrelsens beslut
1. Lägga informationen till handlingarna.
2. Uppdra till förvaltningen att senast vid allmänna utskottets sammanträde 

den 2 september 2019 skriftligen återrapportera efterfrågade 
kompletteringar.

Beslutet skickas till
Kommundirektör Göran Wigert
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§ 71 Dnr 2019/258

Redovisning av kommunstyrelsens uppdrag per den 20 
maj avseende budget 2020-2022

Beskrivning av ärendet
Vid sammanträdet den 20 maj 2019, § 56, gav kommunstyrelsen 
förvaltningen, som ett underlag inför beslut om budget 2020-2022, i uppdrag 
att utreda vissa ekonomiska förändringar och att lämna förslag med 
redovisning av konsekvenser. 
De uppdrag som lämnats har behandlats i förvaltningens förslag till budget 
2020-2022. I en bilaga till förvaltningens förslag besvaras de delar som inte 
berörs i budgetförslaget. 

Beslutsunderlag
Förslag till budget 2020-2022, med bilagor

Kommunstyrelsens beslut
1. Lägga informationen till handlingarna.

Beslutet skickas till
Kommundirektör Göran Wigert
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§ 72  

Kommundirektören informerar

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

 Under försommaren stoppades byggnationen av förskolan Myran 
med anledning av upptäckt av mögelsporer i stommen. 
Byggentreprenören följer nu den åtgärdsplan som upprättats med av 
detta och relevanta delar av stommen byts ut. Den försening som 
detta medfört för byggnationen har kunnat lösas verksamhetsmässigt 
inom kommunens förskolor. Vite utgår för de veckor som 
byggnationen är försenad.

 Arbetet med ny- och ombyggnation av Tibble särskilda boende löper 
på och det inväntas nu en slutkalkyl. Ärendet kommer upp i 
kommunstyrelsen i ett senare skede.

Kommunstyrelsens beslut
1. Lägga informationen till handlingarna.
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§ 73  

Utskottsordförandena informerar

Beskrivning av ärendet
Ordföranden för utskottet för samhällsbyggnad, Sebastian Larsson (M) 
informerar om bland annat följande:

 Det är högt ärendetryck på sektorn. Antalet ansökningar om bygglov 
är i paritet med större dalakommuner.

 Utredning om fördjupat samarbete med Rättvik inom 
samhällsbyggnadssektorn pågår.

 Detaljplan för ny sporthall har behandlats i utskottet och kommer upp 
i kommunstyrelsen under hösten. 

 Arbetet med Moskogsvägen pågår enligt plan med markinköp och 
arkeologiska undersökningar.

 Den överklagade detaljplanen för Limsjöänget ligger nu i mark- och 
miljödomstolen. 

 Det är stort intresse för kommunens idrottsanläggningar. Bland annat 
kommer TV-pucken att spelas i Leksand och Falun i år. 

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

 Utskottet förlägger fortsatt sina arbeten ute verksamhetens lokaler 
och nästa sammanträde kommer att vara i Tibble serviceboende

 Vid kommande sammanträde kommer det rapporteras om den gångna 
sommaren avseende bland annat bemanning.  

Ordföranden för utskottet för lärande och stöd, Tomas Bergsten (C) 
informerar om bland annat följande:

 Inom förskolan kommer förseningen av förskolan Myran att kunna 
hanteras.

 Kostnaderna för placeringar inom individ- och familjeomsorgen är 
inom budget. 
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Kommunstyrelsens beslut
1. Lägga informationen till handlingarna.
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§ 74 Dnr 2019/42

Delrapport - utredning av framtidens styrning, ledning 
och organisation av kommunens fastigheter, gata/park 
och bostadsbolag

Beskrivning av ärendet
Kommunen står inför stora utmaningar de närmaste åren. För att nå de 
politiska målen behöver vi ha en effektiv organisation där vi fortsätter bygga 
bostäder, utvecklar kommunens fastigheter och utnyttjar våra lokaler så 
effektivt som möjligt.

Förvaltningen har fått i uppdrag att:

 Utreda och föreslå det lämpligaste sättet att organisera kommunens 
fastigheter, men med huvudinriktningen att föra över gata/park och 
fastighetsförvaltning till kommunens förvaltning.

 Utreda konsekvenserna av och formerna för att kommunen tar över 
ägandet av de särskilda boendena.

Förvaltningen har tagit fram en delrapport och i den föreslås att:

 Gata/park flyttas till kommunen och slås ihop med servicegruppen, 
skogsgruppen och verkstad/förråd.

 Kommunens vaktmästare flyttas till Leksandsbostäder och slås ihop 
med fastighetsförvaltningen.

 Ägarskapet av särskilda boenden flyttas från Leksandsbostäder till 
kommunen.

Vid dagens sammanträde föredrar kommundirektör Göran Wigert ärendet.

Sektorns/avdelningens bedömning
Förvaltningens sammanfattande bedömning är att organisations-
förändringarna kommer att leda till en effektivare och flexiblare 
organisation. 

Beslutsunderlag
Utdrag ur allmänna utskottet sammanträdesprotokoll, daterat 2019-08-12, § 
65
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Delrapport – utredning av framtidens styrning, ledning och organisation av 
kommunens fastigheter, gata/park och bostadsbolag
Tjänsteutlåtande, daterat 2019-07-11

Kommunstyrelsens beslut
1. Ge förvaltningen och Leksandsbostäder AB i uppdrag att arbeta vidare 

och i samband med slutredovisning av hela uppdraget återkomma med 
förslag till beslut utifrån följande inriktningar:

 Flytta gata/park till kommunen och slå ihop med servicegruppen, 
skogsgruppen och verkstad/förråd

 Flytta kommunens vaktmästare till Leksandsbostäder och slå ihop 
med fastighetsförvaltningen

 Flytta ägarskapet av särskilda boenden från Leksandsbostäder till 
kommunen

Beslutet skickas till
Kommundirektör, Göran Wigert
VD Leksandsbostäder, Elisabet Nises-Look
Utredare Lotta Arnesson 
Kommunstrateg Maria Bond
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§ 75 Dnr 2019/825

Trafikstrategi för Leksands kommun

Beskrivning av ärendet
Trafikstrategin är en del av den översiktliga planeringen i Leksands 
kommun. Den har sin grund i och utgår från Visionen, Översiktsplanen och 
övriga politiskt styrande dokument. Trafikstrategin är en sammanställning av 
tidigare ställningstaganden och inriktningsbeslut.
Trafikstrategin ska syfta till att vägleda i alla olika typer av beslut som rör 
transportinfrastrukturen så som utvecklingsplaner, detaljplaner och specifika 
trafikplaner som exempelvis för cykel och kollektivtrafik. 
Leksands kommun är en kommun med stark framtidstro, utveckling och god 
tillväxt. Varje dag rör sig runt 3500 människor fram och tillbaka över 
kommungränsen (arbets- och studiependling). Goda transportmöjligheter för 
både människor och gods är av stor vikt såväl inom kommunen som till 
närliggande kommuner och övriga regionen. För att kunna leva upp till 
visionen att det ska vara lätt att leva i Leksand och förverkliga målet att växa 
till 18 000 invånare år 2025 så kommer det krävas ett långsiktigt helhetstänk 
i den framtida utvecklingen. 
Trafikfrågorna behöver beaktas när exempelvis nya områden för bostäder 
planeras eller nya etableringar av verksamheter sker. Trafiken är också en 
självklar del när det gäller att det ska vara ”Lätt att leva i Leksand”. 
Leksand är också en kommun med stor variation i trafikmängden, till 
exempel så fördubblas trafiken under sommaren med alla turister och 
fritidsboende och på samma vis har vi en stor tillströmning vid olika 
evenemang som exempelvis hockeymatcher. Det gör att vi behöver tänka 
smart när vi ska planera för framtiden. 

Sektorns/avdelningens bedömning
Trafikstrategin beskriver inriktningen som kommunen vill ge sitt arbete med 
trafikfrågorna de kommande åren. Att ta fram en trafikstrategi är ett sätt att 
ta ett samlat grepp inom transportområdet så att alla de planer och åtgärder 
som genomförs bidrar till att uppfylla målen som satts upp för kommunens 
framtida utveckling. Trafikstrategin innehåller dels vision och mål för 
trafiken, dels strategier för hur målen ska nås. 
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Huvudsyftet är att sätta kursen för ett hållbart transportsystem i kommunen, 
såväl ekonomiskt, socialt som miljömässigt. Med trafikstrategin som grund 
kan sedan olika åtgärdsinriktade planer tas fram.

Beslutsunderlag
Utdrag ur utskottet för samhällsbyggnads sammanträdesprotokoll, daterat 
2019-07-04, § 102
Förslag till Trafikstrategi för Leksands kommun
Tjänsteutlåtande, daterat 2019-06-18

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

Beslutet skickas till
Kommunfullmäktige
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§ 76 Dnr 2017/1789

Marköverlåtelse Hesseborn

Beskrivning av ärendet
Kommunen genomförde under hösten 2017 en markanvisningsdialog där ett 
20-tal byggherrar inbjöds för att lämna intresseanmälan för markanvisning. 
Dialogmöten hölls under hösten 2017 med de som valde att lämna in förslag. 
Dialogprocessen hölls öppen, byggherrarna fick möjligheten att själva 
presentera sitt förslag till byggnation i området, med beskrivning av 
upplåtelseform (hyresrätter/bostadsrätter), gestaltning, exploateringsgrad, 
parkeringslösning och pris.
Förslagen presenterades och förankrades i ledningsgrupp, för politik och 
förvaltning där man beslutade att gå vidare med det bebyggelseförslag som 
Byggnadsingenjör Nils Skoglund AB inlämnade i markanvisningsdialogen, 
för förhandling om markanvisningsavtal.
Kommunstyrelsen beslutade vid sammanträdet den 12 mars 2018, § 23, att 
godkänna markanvisningsavtalet mellan Leksands kommun och 
Byggnadsingenjör Nils Skoglund AB. 
Bolaget har därefter arbetat fram bygglovshandlingar i samråd med 
stadsarkitekt och i enlighet med markanvisningsavtal. Utskottet för 
samhällsbyggnad beslutade vid sammanträdet den 4 juli 2019, § 107, att 
bevilja bygglov enlig inlämnade handlingar. 

Sektorns/avdelningens bedömning
Förvaltningens bedömning är att bolaget uppfyllt kriterier uppställda i 
markanvisningsavtal för att gå vidare och teckna marköverlåtelseavtal. I 
marköverlåtelseavtalet regleras försäljning av fastigheten Nygård 5, tidplaner 
och åtaganden för att genomföra bebyggelse på fastigheten. 

Finansiering
Försäljningen medför en administrativ avgift för kommunen avseende 
dödning av inteckning och förekommen handling. Utöver detta har 
kommunen bekostat rivning av befintliga byggnader, upprättande av 
detaljplan med tillhörande handlingar. Kommunens kostnader bedöms täckas 
av den köpeskilling om 5 600 000 kronor som erläggs av Bygglandsingenjör 
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Nils Skoglund AB i enlighet med villkor i markanvisningsavtal och 
marköverlåtelseavtal. 

Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande, daterat 2019-07-02
Upprättat marköverlåtelseavtal, undertecknat 2019-06-28

Kommunstyrelsens beslut
1. Godkänna försäljning av fastigheten Leksand Nygård 5 i enlighet med 

villkor i upprättat och av parterna undertecknat marköverlåtelseavtal.

Beslutet skickas till
Mark- och exploateringsingenjör David Wildemo, för vidarebefordran inom 
förvaltningen
Byggnadsingenjör Nils Skoglunds AB
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§ 77 Dnr 2019/50

Patientsäkerhetsberättelse 2018

Beskrivning av ärendet
I Socialstyrelsens föreskrifter1 finns bestämmelser om att det årligen ska 
upprättas en patientsäkerhetsberättelse. Nu föreligger 
patientsäkerhetsberättelse för den kommunala hälso- och sjukvården i 
Leksands kommun 2018. 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. 

Sektorns/avdelningens bedömning
Den sammanfattande bedömningen är att patientsäkerheten och kvalitén 
inom hälso- och sjukvården i Leksands kommun under 2018 varit av god 
kvalitet. Såklart bör förbättringsarbeten fortgå inom hela verksamheten. 

Analys 2018
Vi har på särskilt boende ett bra systematiskt förebyggande arbete när det 
gäller fall, trycksår, undernäring och munhälsa. Vi har en bra lärmodell med 
olika ombudsroller hos både legitimerade och omvårdnadspersonal. Vi har 
arbetat för att öka kunskapen hos omvårdnadspersonal inom områdena 
nutrition, hygien och palliativ vård. 
Omvårdnadspersonal på särskilt boende utbildas i högre grad än tidigare i 
vardagsrehabilitering och förflyttningsteknik. Alla över 85 år, som inte har 
någon kommunal insats, erbjuds 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 arbeta med 
Nationell plan för palliativ vård (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 demenssjukdom. Under året har vi fortsatt 

1 Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (2011:9) om ledningssystem för 
systematiskt kvalitetsarbete
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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 läkemedel minskar vilket kan vara ett 
resultat av en digitalisering i processen. Antalet fall på särskilt boende ligger 
konstant. 
Vi har hittar ett effektivt arbetssätt kring den nya lagen om samverkan vid 
utskrivning.

Prioriteringar 2019
Att genom digitalisering ytterligare minska antalet läkemedelsavvikelser. Vi 
arbetar för att inom ordinärt boende kvalitetssäkra läkemedelshanteringen. 
Bli bättre på att använda oss av verksamhetssystemet och det mobila 
arbetssätt som nu finns för all personal inom sektorn. Genom att säkra 
informationsflöden ökar vi patientsäkerheten. 
Vi ska arbeta mera med bemötandeplaner i demensvården. 
Vi vill hitta bra och nya arbetssätt inom ordinärt boende för att på ett smart 
sätt arbeta med rehabilitering och hjälpmedels frågor. 
Vi ska fortsätta erbjuda förebyggande hembesök till personer över 85 år. 

Beslutsunderlag
Utdrag ur utskottet för vård och omsorgs sammanträdesprotokoll, daterat 
2019-05-21, § 24
Tjänsteutlåtande, daterat 2019-05-14
Patientsäkerhetsberättelsen 2018, daterad 2019-04-30

Kommunstyrelsens beslut
1. Godkänna patientsäkerhetsberättelse inom hälso- och sjukvården för 

2018
2. Anta prioriteringar gällande fortsatt patientsäkerhetsarbete för 2019, i 

enlighet med förslaget.

Beslutet skickas till
Sektorschef Ulrika Gärdsback 
Verksamhetschef HSR Marie van Geffen Blomberg 
Medicinskt ansvarig sjuksköterska Teresia Karlsson
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§ 78 Dnr 2019/719

LOV-ersättning 2020

Beskrivning av ärendet
Leksands kommun införde valfrihetsystemet enligt LOV (lag 2008:962) i 
december 2011. 
I Leksands kommun ingår inte utförande av trygghetslarm, nattpatrull, 
avlösarservice eller ledsagarservice i LOV. Det finns fortfarande kvar i den 
kommunala regin. Ersättningen som utgår till externa utförare för godkänt 
utförd hemtjänsttimme är 415 kr och det finns ingen differentierad ersättning 
mellan omvårdnads- och serviceinsatser. Det finns inte inskrivet i avtalet att 
hänsyn ska tas varje år för index av löneförhöjningar. 

Sektorns/avdelningens bedömning
Mot bakgrund av gällande lönenivåer och övriga personalkostnadsnivåer 
inom hemtjänsten i Leksands kommun finner sektorn det motiverat att höja 
ersättningen till utförare av LOV till 436 kr per timme från och med 1 
januari 2020. Höjningen motsvarar 21 kr per timme jämfört med nuläget.

Finansiering
Föreslagen höjning innebär 400 000 kr per år vilket finansieras inom 
förvaltningens ram. 

Beslutsunderlag
Utdrag ur utskottet för vård och omsorgs sammanträdesprotokoll, daterat 
2019-06-11, § 36
Tjänsteutlåtande, daterat 2019-08-16

Kommunstyrelsens beslut
1. Fastställa ekonomisk ersättning till utförare av LOV under 2020 till 436 

kr per godkänt utförd hemtjänsttimme.
2. Ersättningen gäller från den 1 januari 2020.
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Beslutet skickas till
Sektorschef Ulrika Gärdsback
Myndighetschef Katja Vestling
Verksamhetsekonom Andreas Staberg
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§ 79 Dnr 2019/720

Assistansersättning personlig assistans enligt LSS

Beskrivning av ärendet
Det ekonomiska stödet från kommunen för personlig assistans med LSS 
beslut ska motsvara skäliga kostnader för den personliga assistansen.
Det innebär att kommunen inte är skyldig att utbetala ersättning för personlig 
assistans med samma timbelopp som försäkringskassan betalar ut i 
assistansersättning enligt 51 kap. Socialförsäkringsbalken. 
Försäkringskassans assistansersättning för 2019 är 299,80 kr per timme.
Ersättningsnivån till utförare av den av kommunen beslutade personliga 
assistansen enligt 9 § 2 LSS är i dagsläget 220 kr per timme.

Sektorns/avdelningens bedömning
För att ersättningen ska följa med i lönekostnaders och övriga kostnaders 
ökningstakt och då nivån inte har förändrats sedan 2013 är det motiverat att 
höja ersättningen. 

Finansiering
Föreslagen höjning innebär 100 000 kr per år vilket finansieras inom 
sektorns ram. 

Beslutsunderlag
Utdrag ur utskottet för vård och omsorgs sammanträdesprotokoll, daterat 
2019-06-11, § 37
Tjänsteutlåtande, daterat 2019-08-16

Kommunstyrelsens beslut
1. Fastställa ersättningen för ekonomiskt stöd enligt 9 § 2 LSS till 260 

kronor per beviljad assistanstimme. I timbeloppet ingår grundlön, OB-
tillägg, semesterlön och arbetsgivaravgifter. 

2. Ersättningen gäller från den 1 januari 2020.
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Beslutet skickas till
Sektorschef vård och omsorg, Ulrika Gärdsback
Myndighetschef Katja Vestling
Avd-chef särskilt boende/LSS, Niclas Knuts
Verksamhetsekonom Andreas Staberg
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§ 80 Dnr 2019/367

Samverkan vid utskrivning från sluten hälso- och 
sjukvård

Beskrivning av ärendet
Överenskommelsen har sin grund i lag om samverkan vid utskrivning från 
sluten hälso- och sjukvård och gäller fr.o.m. 1 januari 2018. 
Överenskommelsen ersätter tidigare överenskommelse om samordnad 
vårdplanering som tecknats mellan landstinget och respektive kommun. 
Överenskommelse har uppdaterats och gäller fr.o.m. 1 januari 2019. 
Överenskommelsen har anpassats till att även gälla psykiatrisk vård utan 
undantag.  
Justeringar i texten utifrån tidigare överenskommelse. Den utskickade 
versionen har justerats enligt följande:
- På sidan 4 under rubriken” Inledning”, har stycket gällande psykiatrisk 
hälso- och sjukvård tagits bort. 
- På sidan 5 under rubriken ”Definitioner” har underrubrik och i text, 
huvudhandläggare bytts ut till ansvarig handläggare. 
- På sidan 7 under rubriken ”Kommunens betalningsansvar”, har sista 
stycket gällande, betalningsansvar för patienter inom sluten psykiatrisk vård 
30 kalenderdagar, tagits bort.
 - På sidan 8 under rubriken” Öppenvård”, har sista meningen i andra stycket 
”och i den mån en SIP skall genomföras”, tagits bort.
 - På sidan 8 under rubriken ”Öppen psykiatrisk tvångsvård/öppen 
rättspsykiatrisk vård”, har en del av texten ändrats med stöd av Lagen 
”Samverkan vid utskrivning från sluten hälso- och sjukvård”.
 - På sidan 9 under rubriken ”Beräkning av kalenderdagar” sista punkten har 
”om annan vård avses, än psykiatrisk vård”, tagits bort.
 - På sidan 10 under rubriken ”Ekonomisk reglering”, text angående 
psykiatrisk vård tagits bort och årtal ändrats från 2018 till 2019. Under 
samma rubrik har även stycket angående ”Beräkning av kalenderdagar – 
psykiatrisk slutenvård”, tagits bort helt. 
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- På sidan 11 under rubriken ”Uppföljning, utvärdering osv.”, har i andra 
stycket sista meningen tagits bort. - På sidan 13 under rubriken 
”Ikraftträdande och upphörande”, har i första stycket lagts till datum 2019-
01-01 – 2020-01-01 och sista meningen tagits bort. 
 Länsnätverket förvaltningschefer ställde sig bakom förändringarna i 
dokumentet 2018-12-14 och rekommenderar att godkänna 
överenskommelsen mellan Region Dalarna och kommunerna i samverkan 
för trygg och effektiv utskrivning från sluten hälso- och sjukvård. 

Sektorns/avdelningens bedömning
Sektorn instämmer i ändringarna i överenskommelsen. 

Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande, daterat 2019-05-13
Reviderad LÄNSÖVERGRIPANDE ÖVERENSKOMMELSE MELLAN 
REGION DALARNA OCH KOMMUNERNA I DALARNA Samverkan för 
trygg och effektiv utskrivning från sluten hälso- och sjukvård, daterad 2019-
01-02.
Missiv Överenskommelse – Samverkan för trygg och effektiv utskrivning 
från sluten hälso- och sjukvård, daterad 2019-03-15

Kommunstyrelsens beslut
1. Godkänna överenskommelsen om samverkan för trygg och effektiv 

utskrivning från sluten hälso- och sjukvård, i enlighet med förslaget.

Beslutet skickas till
Region Dalarna, Hälsa och Välfärd
Sektorchef vård och omsorg, Ulrika Gärdsback
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§ 81 Dnr 2013/943

Ändring i delegeringsordning för tjänstemän inom 
kommunens förvaltning gällande mark och 
exploatering

Beskrivning av ärendet
Enligt kommunallagen får en nämnd 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 en viss grupp av ärenden.
Leksands kommun har en så kallad alternativ politisk organisation. Detta 
innebär att de flesta facknämnder avskaffats och att kommunstyrelsen 
övertagit merparten av de uppgifter som dessa nämnder tidigare ansvarat för. 
För att kommunstyrelsen inte ska belastas med sådant som kan karakteriseras 
som rutinärenden krävs därför en långtgående delegering till främst 
tjänstemän och utskott.

Sektorns/avdelningens bedömning
För att förkorta handläggningstiden av beslut angående markförvärv, 
arrendeavtal, markförsäljning med mera ges mark- och exploaterings-
ingenjören delegering att besluta kring dessa frågor och föreslår därför en 
revidering av delegeringsordningen till tjänstemän med följande förslag till 
ändringar, ändringarna relaterar endast till tillägg av ytterligare en delegat; 
mark- och exploateringsingenjör samt ändring av delegaten mark- och 
exploateringsansvarig till exploateringsansvarig. En ytterligare ändring 
föreslås där en punkt stryks och läggs till annan punkt för att öka tydligheten 
i dokumentet.
Punkt 1 – Fastighetsärenden
Företräda kommunen i dess egenskap av fastighetsägare i ärenden rörande 
fastighetsbildning, servituts- och ledningsrättsfrågor, vägrättsfrågor, frågor 
enligt anläggningslagen, lag om förvaltning av samfälligheter, vattenlagen 
samt därmed jämförlig lagstiftning. Företräda kommunen i frågor om 
fastighetstaxering och fastighetsdeklaration.

 Delegation ges till mark- och exploateringsingenjör, 
exploateringsansvarig, kommundirektör samt näringslivschef
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Punkt 2 – Fastighetsärenden
Träffa avtal om förvärv, försäljning, byte och marköverföring av fast 
egendom eller byggnad, servitut, arrende, annan nyttjanderätt och 
ledningsrätt samt om annan härmed jämförlig rätt intill ett belopp om högst 
30 basbelopp i varje enskilt fall och inom fastställda riktlinjer.

 Delegation ges till mark- och exploateringsingenjör, 
exploateringsansvarig, kommundirektör samt näringslivschef

Punkt 4 – Fastighetsärenden
Frågor om fastighetstaxering och fastighetsdeklaration 

 Punkten stryks och läggs under punkt 1 för att öka tydlighet i 
delegationsordningen.

Punkt 7 – Fastighetsärenden
Träffa avtal om nyttjanderätt i kommunens fastigheter eller byggnader som 
kommunstyrelsen förvaltar för högst tio år.

 Delegation ges till mark- och exploateringsingenjör, samt 
näringslivschef

Punkt 56 – Plan- och bygglagen
Besluta i ärenden som av Lantmäteriet hänskjutits till nämnden för prövning. 
Rätt att vid samråd begära att ärendet hänskjuts till KS för prövning (lagrum 
FBL 4 kap. 25-25a §§).

 Delegation ges till mark- och exploateringsingenjör, stadsarkitekt, 
myndighetschef samt chef plan- och kartavdelningen

Punkt 57 – Plan- och bygglagen
Besluta att påkalla fastighetsreglering som 
behövs för att mark och vatten ska kunna användas på ett ändamålsenligt 
sätt (lagrum FBL 5 kap. 3 § 3 st.)

 Delegation ges till mark- och exploateringsingenjör, stadsarkitekt 
samt chef plan- och kartavdelningen 

Punkt 58 – Plan- och bygglagen
Besluta att ansöka om fastighetsbenämning (lagrum FBL 14 kap. 1a § 1 st. 
3-7).

 Delegation ges till mark- och exploateringsingenjör, stadsarkitekt 
samt chef plan- och kartavdelningen
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Punkt 59 – Plan- och bygglagen
Godkännande av förrättning, förrättningsbeslut eller gränsutmärkning 
(lagrum FBL 15 kap 11 §)

 Delegation ges till mark- och exploateringsingenjör, stadsarkitekt, 
myndighetschef samt chef plan- och kartavdelningen 

Punkt 60 – Plan- och bygglagen
Företräda kommunen vid samråd med Lantmäterimyndigheten (lagrum AL 
12 och 23 §§)

 Delegation ges till mark- och exploateringsingenjör, stadsarkitekt, 
myndighetschef samt chef plan- och kartavdelningen

Punkt 61 – Plan- och bygglagen
Rätt att påkalla förrättning (lagrum AL 18 §)

 Delegation ges till mark- och exploateringsingenjör, stadsarkitekt 
samt chef plan- och kartavdelningen 

Punkt 63 – Plan- och bygglagen
Företräda kommunen vid samråd med lantmäterimyndigheten (lagrum LL 21 
§)
Delegation ges till mark- och exploateringsingenjör, stadsarkitekt, 
myndighetschef samt chef plan- och kartavdelningen.

Beslutsunderlag
Utdrag ur allmänna utskottets sammanträdesprotokoll, datera 2019-08-12, 
§ 61
Tjänsteutlåtande, daterat 2019-07-19

Kommunstyrelsens beslut
1. Anta ändringar i kommunstyrelsens delegeringsordning för tjänstemän, i 

enlighet med förslaget.

Beslutet skickas till
Sektorchef samhällsutveckling Åke Sjöberg
Avdelningschefplan- och kartavdelning Malin Bengtsson
Mark- och exploateringsingenjör David Wildemo
Administrativ service
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§ 82 Dnr 2019/972

Ändring i delegeringsordning för tjänstemän inom 
kommunens förvaltning med anledning av ny tobakslag

Beskrivning av ärendet
Den 1 juli 2019 trädde lagen (2018:2088) om tobak och liknande produkter  i 
kraft. I och med den nya tobakslagen upphävdes den tidigare tobakslagen 
samt lagen om elektroniska cigaretter och påfyllnadsbehållare. Bestämmelser 
gällande e-cigaretter och flertalet av reglerna kring finns ny i den nya lagen.
Med anledning av ovanstående behöver nuvarande delegationsordning 
ändras.

Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande, daterat 2019-04-16
Förslag till ändringar i delegationsordningen

Kommunstyrelsens beslut
1. Anta ändringar i kommunstyrelsens delegeringsordning för tjänstemän, i 

enlighet med förslaget.

Beslutet skickas till
Tobaks- och alkoholhandläggare Anette Blomqvist
Administrativ service

27



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sida
1(3)

Sammanträdesdatum
2019-08-26

Kommunstyrelsen

Justeras Utdrag bestyrks

§ 83 Dnr 2019/413

Yttrande om uppföljande granskning av tidigare 
revisionsrapporter

Beskrivning av ärendet
På uppdrag av Leksands kommuns revisorer har KPMG genomfört en 
uppföljning av tre granskningar som gjordes under åren 2011-2014. De 
granskningar som ingått i uppföljningen är:

 Granskning avseende efterlevnad av fullmäktiges styr- och 
policydokument från år 2011.

 Granskning av kommunens konstinnehav från år 2013.

 Granskning av systematiskt kvalitetsarbete inom för- och grundskolan 
från år 2014.

Revisorerna begär yttrande utifrån rapporten om uppföljning av tidigare 
revisionsrapporter senast den 14 juni.

Sektorns/avdelningens bedömning
Förvaltningen lämnar yttrande för respektive område enligt följande.
Granskning avseende efterlevnad av fullmäktiges styr- och 
policydokument
En inventering av fullmäktiges styr- och policydokument pågår för 
närvarande. I samband med detta kommer dokumentens aktualitet bedömas 
och därefter tas också beslut om inaktuella dokument ska uppdateras, 
inarbetas i andra styrdokument eller upphöra att gälla. Samtliga aktuella och 
gällande styrdokument kommer att publiceras på kommunens intranät när 
inventeringen är slutförd.
En dokumenterad rutin som säkerställer att fullmäktiges styr- och 
policydokument fortlöpande reviders eller vid behov upphävs kommer att 
införas under 2019. Detta eftersom vi nu har fått stöd i vårt dokument- och 
ärendehanteringssystem för en sådan bevakning. En helt ny funktion som vi 
har köpt in för detta ändamål.
Förvaltningen arbetar fram, uppdaterar, sprider och informerar om 
kommunfullmäktiges antagna styr- och policydokument. 
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Varje chef ska sedan känna till att dessa dokument finns och att de följs. 
Någon ytterligare bevakning på vilka åtgärder varje styrdokument säger ska 
utföras kommer inte att genomföras i dagsläget.
Granskning av kommunens konstinnehav
I granskningen slås fast att vi saknar rutin och policy för regelbunden 
inventering av kommunens konstinnehav. Det saknas också medel för 
underhåll och restaurering av föremålen. 
Med nuvarande bemanning bedömer kulturchefen att det inte finns utrymme 
för en inventeringsrutin trots att kompetens finns. Kulturchefen bedömer att 
en återkommande inventering skulle kräva 15-20 % av en årsarbetstid 
beroende på med vilken frekvens inventeringen ska utföras. 
Digitaliseringen av det lokalhistoriska arkivet, som beräknas vara klart under 
2020, kommer att underlätta inventeringsarbetet men det är ändå flera 
moment i inventeringsarbetet som måste utföras manuellt. Kulturchefen 
föreslår att kommunen avvaktar med beslut kring inventeringspolicy till dess 
vi har kommit längre i digitaliseringsprocessen och i och med det kanske kan 
lösa bemanningsfrågan. Kulturchefen bedömer att det kan ske 2020.
Granskning av systematiskt kvalitetsarbete inom för- och grundskolan
Utskottet Lärande och stöd har tillsammans med förvaltningens tjänstemän 
påbörjat arbetet med att utforma en rutin kring ett upplägg för dialogmöten 
mellan ledamöterna i utskottet och enhetscheferna på respektive avdelning, 
vilket utöver förskolan och grundskolan inkluderar gymnasiet och 
avdelningen för familj och stöd som består av individ- och familjeomsorgen 
samt öppenvården. Avsikten är att dessa möten kommer att hållas minst en 
gång per halvår.

Beslutsunderlag
Utdrag ur allmänna utskottets sammanträdesprotokoll, daterat 2019-05-13, 
§ 33
Tjänsteutlåtande, daterat 2019-04-24
Missiv till revisionsrapport om uppföljning av tidigare revisionsrapporter, 
daterat 2019-03-15
Revisionsrapport – Uppföljning av tidigare revisionsrapporter, daterad 
2019-02-27

Kommunstyrelsens beslut
1. Anta förvaltningens yttrande och översända det till kommunens 

revisorer.
2. Lämna yttrandet till fullmäktige för kännedom.
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Beslutet skickas till
Revisionen
KPMG
Kommunfullmäktige
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§ 84 Dnr 2019/412

Yttrande om revisionsrapport om granskning av social 
arbetsmiljö

Beskrivning av ärendet
KPMG har på uppdrag av Leksands kommuns revisorer granskat hur 
kommunstyrelsen styr och följer att kommunens arbetsmiljöarbete uppfyller 
lagar, föreskrifter och interna dokument. Granskningen har särskilt belyst 
den organisatoriska och sociala arbetsmiljön.
Syftet med granskningen har varit att bedöma om kommunstyrelsen har 
säkerställt ett ändamålsenligt arbetsmiljöarbete med fokus på organisatorisk 
och social arbetsmiljö.

Beslutsunderlag
Utdrag ur allmänna utskottets sammanträdesprotokoll, daterat 209-05-13, § 
48
Tjänsteutlåtande av HR-chef Hanna Trädgårdh Oscarsson 
2019-04-11 där yttrandet ingår
KPMGs granskning av kommunens arbetsmiljöarbete

Kommunstyrelsens beslut
1. Godkänna yttrandet och översända det till kommunens revisorer.
2. Lämna yttrandet till fullmäktige för kännedom.

Beslutet skickas till
Revisionen
KPMG
Kommunfullmäktige
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§ 85 Dnr 2019/821

Rapportering enligt 16 kapitlet 6 f socialtjänstlagen av 
ej verkställda beslut enligt 4 kapitlet 1 § 
socialtjänstlagen - individ- och familjeomsorgen 2018.

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 § 6 punkten 
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. 
Ärende 1 – pojke
Beslut: Socialtjänstlagen, kontaktperson (Enligt 4 kapitlet 1 § 
socialtjänstlagen)
Datum för gynnande beslut: 2018-10-10
Resurs tillsatt mellan 2018-10-29 – 2018-12-05
Ingen resurs tillsatt sedan 2018-12-05

Beslutsunderlag
Utdrag ur individnämndens sammanträdesprotokoll, daterat 2109-06-18, 
§ 134
Tjänsteutlåtande, daterat 2019-06-05

Kommunstyrelsens förslag till beslut i kommunfullmäktige
1. Godkänna rapporteringen.

Beslutet skickas till
Kommunfullmäktige
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§ 86 Dnr 2019/822

Rapportering enligt 16 kapitlet 6 f socialtjänstlagen av 
ej verkställda beslut enligt 4 kapitlet 1 § 
socialtjänstlagen samt 9 § LSS - vård och omsorg 2019.

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 § 6 punkten 
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 första kvartalet 2019 finns inga ej verkställda beslut att rapportera. 

Beslutsunderlag
Utdrag ur individnämndens sammanträdesprotokoll, daterat 2019-05-07, 
§ 103
Tjänsteutlåtande 2019-04-24

Kommunstyrelsens förslag till beslut i kommunfullmäktige
1. Godkänna rapporteringen 

Beslutet skickas till
Kommunfullmäktige
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§ 87 Dnr 2019/797

Årsredovisning 2018 - Leksands naturvårdsfond

Beskrivning av ärendet
Stiftelsen Leksands naturvårdsfond har upprättat sin årsredovisning för 2018. 
I stadgarna för Leksands naturvårdsfond står att stiftelsens verksamhets-/ 
årsberättelse ska delges kommunfullmäktige. 
Stiftelsen Leksands naturvårdsfond har till uppgift att verka för skyddet av 
värdefull natur i Leksands kommun.

Beslutsunderlag
Årsredovisning 2018, inkommen 2019-06-12

Kommunstyrelsens förslag till beslut i kommunfullmäktige
1. Ta årsredovisningen för Stiftelsen Leksands naturvårdsfond 2018 som en 

information till protokollet.

Beslutet skickas till
Kommunfullmäktige
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§ 88 Dnr 2019/27

Anmälan av fattade delegationsbeslut

Beskrivning av ärendet

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

Sektor samhällsutveckling
Byggchef, byggnadsinspektör, bygglovhandläggare och 
bostadsanpassare:

 Bostadsanpassningsärenden enligt bostadsanpassningslagen 2019-05-01-
2019-06-30

 Byggärenden enligt plan- och bygglagen 2019-05-01-2019-06-30

Miljöchef och miljöinspektörer:

 Tillsynsärenden enligt livsmedelslagen och miljöbalken 2019-05-01-
2019-06-30

Trafik

 Parkeringstillstånd 2019-05-01-2019-05-31

 Trafik - yttrande tillstånd, ansökan om tillstånd enligt ordningslagen och 
lokala föreskrifter. Remiss 1 majfirande. A186.719/2019, dnr 2019/526

 Trafik - yttrande tillstånd, ansökan om tillstånd enligt ordningslagen och 
lokala föreskrifter. Information om krisberedskap: A173.407/2019, dnr 
2019/527

 Trafik tillstånd blomlådor, blomlådor som farthinder, dnr 2019/530

 Trafik - yttrande transportdispens, ansökan om transportdispens - tung 
transport över bro vid Limsjöns utlopp, dnr 2019/221
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 Trafik - yttrande om ansökan om tillstånd enligt ordningslagen och 
lokala föreskrifter: 1a majfirande, ansökan om tillstånd enligt 
ordningslagen och lokala föreskrifter. Remiss 1 majfirande 
A190.087/2019, dnr 2019/562

 Trafik - yttrande tillstånd, ansökan om tillstånd enligt ordningslagen och 
lokala föreskrifter. Medeltidsmarknad 30 maj-2 juni (A156.587/2019), 
dnr 2019/571

 Trafik - yttrande tillstånd, ansökan om tillstånd enligt ordningslagen och 
lokala föreskrifter avseende begagnande av offentlig plats: 
Penninginsamling 24 maj. Remiss A206.571/2019 dnr 2019/574

 Trafik - yttrande transportdispens, [TRV 2019/45128] Begäran om 
yttrande gällande transportdispens, dnr 2019/576

 Trafik - yttrande tillstånd, ansökan om tillstånd enligt ordningslagen och 
lokala föreskrifter. Remiss uteservering: A122.539/2019, dnr 2019/337

 Trafik tillstånd blomlådor, blomlådor som farthinder, dnr 2019/578

 Trafik - yttrande tillstånd, ansökan om tillstånd enligt ordningslagen och 
lokala föreskrifter. Remiss uteservering Jobs Bodega. A218.275/2019, 
dnr 2019/589

 Trafik tillstånd blomlådor, blomlådor som farthinder, dnr 2019/601

 Trafik - yttrande transportdispens, ansökan om transportdispens tung 
transport, dnr 2019/743

 Trafik - Remissvar angående förslag till föreskrifter om bärighetsklasser 
i Dalarnas län (TRV2019/6500), remiss angående förslag till föreskrifter 
om bärighetsklasser i Dalarnas län, dnr 2019/481

 Trafik - yttrande transportdispens, begäran om yttrande gällande 
transportdispens, dnr 2019/623

 Trafik - yttrande tillstånd, ansökan om tillstånd enligt ordningslagen och 
lokala föreskrifter. Remiss nationaldagsfirande A175.929/2019, dnr 
2019/654

 Trafik - yttrande tillstånd, ansökan om tillstånd enligt ordningslagen och 
lokala föreskrifter. Remiss EU-valmöte. A248.824/2019, dnr 2019/664

 Trafik - yttrande tillstånd, Ansökan om tillstånd enligt ordningslagen och 
lokala föreskrifter. Remiss gångtävling A131.320/2019, dnr 2019/672

 Trafik - yttrande tillstånd, ansökan om tillstånd enligt ordningslagen och 
lokala föreskrifter. Remiss midsommarfirande Leksand A169.511/2019, 
dnr 2019/673
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 Trafik - yttrande tillstånd, ansökan om tillstånd enligt ordningslagen och 
lokala föreskrifter. Yrkesmässan Tegera Arena, dnr 2019/304

 Trafik - yttrande tillstånd, ansökan om tillstånd enligt ordningslagen och 
lokala föreskrifter. Politisk information. Remiss A255.220/2019, dnr 
2019/680

 Ansökan om tillstånd enligt ordningslagen och lokala föreskrifter. 
Politisk information. Remiss A255.220/2019, ansökan om tillstånd enligt 
ordningslagen och LTF, begagnande av offentlig plats; Uteservering 
Trägår'n, Udden Leksand. Remiss A210.407/2019, dnr 2019/575

 Trafik tillstånd blomlådor, blomlådor som farthinder, dnr 2019/700

 Trafik - yttrande tillstånd, ansökan om tillstånd enligt ordningslagen och 
lokala föreskrifter. Remiss invigning Torget A241.674/2019

 Trafik - yttrande tillstånd, ansökan om tillstånd enligt ordningslagen och 
lokala föreskrifter. Remiss Insjödagen Hjultorget 24. A153.885/2019, 
dnr 2019/730

 Trafik - yttrande transportdispens, begäran om yttrande gällande 
transportdispens [TRV 2019/64935], dnr 2019/739

 Trafik - yttrande transportdispens, Begäran om yttrande gällande 
transportdispens [TRV 2019/64865], dnr 2019/740

 Trafik tillstånd blomlådor, blomlådor som farthinder, dnr 2019/759

 Trafik - yttrande tillstånd, ansökan om tillstånd enligt ordningslagen och 
lokala föreskrifter. Remiss trottoarpratare A274.881/2019, dnr 2019/749

 Trafik - yttrande tillstånd, ansökan om tillstånd enligt ordningslagen och 
lokala föreskrifter. Remiss Midsommarfirande Djura: A285.768/2019, 
dnr 2019/775

 Trafik - yttrande tillstånd, ansökan om tillstånd enligt ordningslagen och 
lokala föreskrifter. Remiss danstillställning Hjortnäs brygga: 
A293.278/2019, dnr 2019/779

 Trafik - yttrande tillstånd, ansökan om tillstånd enligt ordningslagen och 
lokala föreskrifter. Remiss midsommarfirande A293.348/2019, 2019/750

 Trafik - yttrande transportdispens, ansökan om transportdispens tung 
transport, Norsbro, dnr 2019/774

 Trafik - yttrande tillstånd, ansökan om tillstånd enligt ordningslagen och 
lokala föreskrifter. Remiss midsommarevenemang Trädgår'n Udden, 
Leksand: A299.883/2019, dnr 2019/789
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 Trafik - yttrande tillstånd, ansökan om tillstånd enligt ordningslagen och 
lokala föreskrifter. Remiss kyrkbåtsrodd A286.566/2019

 Trafik - yttrande tillstånd, ansökan om tillstånd enligt ordningslagen och 
lokala föreskrifter. Remiss midsommarfirande A293.348/2019, dnr 
2019/750

 Trafik - yttrande tillstånd, ansökan om tillstånd enligt ordningslagen och 
lokala föreskrifter. Remiss Dalecarlia cup A304.095/2019, dnr 2019/787

 Trafik - yttrande tillstånd, ansökan om tillstånd enligt ordningslagen och 
lokala föreskrifter. Remiss Leksand sommarland: A313.402/2019, dnr 
2019/823

 Trafik - yttrande tillstånd, ansökan om tillstånd enligt ordningslagen och 
lokala föreskrifter. Remiss uppställning container. A231.146/2019, dnr 
2019/660

 Trafik - yttrande tillstånd, ansökan om tillstånd enligt ordningslagen och 
lokala föreskrifter. Remiss: Roliga torsdagen A300.131/2019, dnr 
2019/790

Fritid
Personalärenden enligt följande:

- 1/2019 av fritidschef Torkel Holst
- 1-3/2019 av enhetschef Hans Carlström

Lotteriärenden enligt följande
- 1/2019 av fritidschef Torkel Holst

Sektor lärande och stöd

 Beslut nr 11-17/2019, avdelningschef grundskolan Annica Sandy-Hedin
 Sektorchef Carin Fredlin - Beslut om delvis avslag på begäran om 

utlämnande av handling, dnr 2019/627
 Beslut nr 4-20/2019, förskolechef Helen Häljebo
 Beslut nr 1-5, 9-25/2019, rektor Anna Witasp
 Beslut 1-4/2018, rektor Viktoria Hermansson

Sektor vård och omsorg
Personalärenden enligt följande 

 Enhetschef Cecilia Gregard, lista nr 5/2019
 Enhetschef Adrienne Sirks Domeij, lista nr 5/2019
 Enhetschef Kristina Ollén, lista nr 2/2019
 Enhetschef Anna Löf, lista nr 6/2019
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 Enhetschef Anna Löf, lista nr 7/2019
 Enhetschef Marie-Louise Jonsson, lista nr 4/2019
 Enhetschef Marie-Louise Jonsson, lista nr 5/2019
 Enhetschef Johan Karén, lista nr 2/2019
 Enhetschef Johan Karén, lista nr 3/2019
 Enhetschef Jessica Eriksson, lista nr 4/2019
 Enhetschef Patricia Gustafsson, lista nr 3/2019
 Enhetschef Patricia Gustafsson, lista nr 4/2019

Utskotten
 Delegationsbeslut av utskottet för samhällsbyggnad enligt 

sammanträdesprotokoll daterat 2019-05-23

 Delegationsbeslut av utskottet för vård och omsorg enligt 
sammanträdesprotokoll daterat 2019-06-11

 Delegationsbeslut av utskottet för lärande och stöd enligt 
sammanträdesprotokoll daterat 2019-05-27

 Delegationsbeslut av allmänna utskottet enligt sammanträdesprotokoll 
per 2019-08-12

Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande av kommunsekreterare Björn Arrias, daterat 2019-XX
Delegeringslistor och protokoll

Kommunstyrelsens beslut
1. Godkänna redovisning av de delegationsbeslut som förtecknas i protokoll 

och listor per den 15 augusti 2019.

Beslutet skickas till
Administrativ service
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§ 89 Dnr 2018/1555

Fyllnadsval - förste vice ordförande utskottet för 
lärande och stöd

Beskrivning av ärendet
Vid sammanträdet den 20 maj 2019 beviljades Mats Aspemo (M) avsägelse 
från samtliga uppdrag under kommunstyrelsen.
Vid dagens sammanträde görs fyllnadsval. Moderaterna nominerar PG 
Gregard (M) till ny förste vice ordförande i utskottet för lärande och stöd. 
Gregard (M) är redan ledamot i utskottet.

Kommunstyrelsens beslut
1. Välja PG Gregard (M) till förste vice ordförande i utskottet för lärande 

stöd till och med 2022-12-31.

Beslutet skickas till
PG Gregard (M)
Nämndsekreterare Anna-Carin Ingels
Lön- och bemanning
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§ 90

Kommunstyrelsens ordförande informerar

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

 Kommunen har deltagit vid firandet Leksands IF 100 år och Västanviks 
folkhögskola 50 år. Från kommunens sida har blommor överlämnats.

 Japans ambassadör sedan 2018, Shigeyuki Hiroki, har varit på besök i 
Leksand och bland annat besökt gymnasiet och delar av näringslivet.

 Senaste mötet med Dalarnas kommunförbund.

 Ny VD för Leksandsbostäder AB är rekryterad och heter Anders Eklund. 
Eklund tillträder den 15 november.

 Val av nämndemän till Mora tingsrätt ska göras vid kommande 
fullmäktige. Alliansen kommer att valtekniskt samarbeta och vid 
kommunstyrelsens sammanträde anmäler även Socialdemokraterna, 
Vänsterpartiet och Bygdepartiet valtekniskt samarbete för detta val.

Kommunstyrelsens beslut
1. Lägga informationen till handlingar. 
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