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Närvarolista 
Beslutande  

Ledamöter 
 

Ulrika Liljeberg (C), ordf. (via länk) 
Sebastian Larsson (M) (via länk) 
Jimmy Karlsson (BP) §§ 108-118 (via länk) 
Inga Westlund (V) (via länk) 
Viktor Zakrisson (S) (via länk) 
Ingrid Rönnblad (S) (via länk) 
Sara Shahryari (M) (via länk) 
Kenneth Dahlström (C) (via länk) 
Karin Byström (C) (via länk) 
Kerstin Marits (M) (via länk) 
Tomas Bergsten (C) (via länk) 
Karin Mikkonen (C) (via länk) 
 

 

Tjänstgörande ersättare PG Gregard (M) ers. Kia Rolands (KD) § 118 (via länk) 
Aarno Magnusson (C) ers. Jimmy Karlsson § 107 (via länk) 
Kent Dahlquist (S) ers: Jan-Olof Karlsson (S) (via länk) 
Andreas Ruuth (SD) ers: Anna-Lena Blomkvist (SD) (via länk) 
Mikael Kyller (KD) ers: Kia Rolands (KD) §§ 107-117 (via länk)  
 

Övriga närvarande  

Ej tjänstgörande ersättare 
 

Margareta Jobs (KD) (via länk) 
Björn Larsson (C) (via länk) 
Elisabet Ingels (C) (via länk) 
Yvonne Ineteg (V) (via länk) 
 

Tjänstemän Kommundirektör Caroline Smitmanis Smids (via länk) 
Kommunsekreterare Johanna Modigh (via länk) 
Sekreterare Lena Ryen-Laxton (via länk) 
Sektorchef sociala sektorn Ulrika Gärdsback (via länk) § 112 
Gatu- och trafikingenjör Lars Lindblom (via länk) § 116 
Ekonomichef Ann-Charlotte Zackrisson (via länk) § 118 
 

Övriga - 
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Ärendelista 
 

 § 107 Kommundirektören informerar 
 § 108 Utskottsordförandena informerar 
 § 109 Översyn av den gemensamma vuxenutbildningsnämnden Leksand/Rättvik 
 § 110 Miljövårdsprojekt Limån- samarbetsprojekt för fria vandringsvägar 

Siljansöring 
 § 111 Coronaviruset och Leksands kommun  
 § 112 Ansökan - Ny utförare av hemtjänst enligt LOV   
 § 113 Rapportering av ej verkställda beslut enligt 4 kapitlet 1 § socialtjänstlagen 

kvartal 2/2021 - individ- och familjeomsorgen (IFO) 
 § 114 Patientsäkerhetsberättelse 2020 elevhälsans medicinska insatser - 

grundskolan  
 § 115 Anmälan av fattade delegeringsbeslut 2021  
 § 116 Belysning/gatlampor i Leksands kommun - "Färdigt ljus" 
 § 117 Kommunstyrelsens ordförande informerar 
 § 118 Information: Budget 2022-2024 
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§ 107  

Kommundirektören informerar 

Beskrivning av ärendet 
Vid dagens sammanträde informerade kommundirektör Caroline Smitmanis 
Smids om följande: 

- Musik i Dalarna har arrangerat en musikvecka i Leksand och i 
samband med det genomfördes ett möte med länsmusikchefen 
gällande den regionala kulturplanen och ett utvecklat samarbete 
mellan Musik i Dalarna och Leksands kommun. 
 

- En uppföljning har gjorts med Brandkåren Norra Dalarna för att 
stärka beredskapsfrågorna.   

- En ny satsning på ledarskapsutveckling har påbörjats. Den inleds 
med ett mentorsprogram som genomförs med fokus på chefer inom 
sociala sektor.   

- Leksands kommun har nyligen uppmärksammats på följande sätt:  
o Grundskolan har belönats med Guldtrappan. 
o Leksands kommun rankas av Naturvårdsverket som landets 

femte bästa friluftskommun år 2021. Leksands kommun har 
därmed högst ranking av dalakommunerna.  

o Kommunen innehar plats 80 i Svenskt näringslivs rankning av 
företagsklimatet i Sverige och är 4:e bästa i Dalarna.  

- Mätningar visar att byggnaden förskolan Myran behöver åtgärdas 
med anledning av fuktnivåer som idag inte är allvarliga, men som 
kan bli problematiska om grundproblemet inte åtgärdas. Åtgärder 
planeras till sommaren 2022 när förskolan har sin planerade 
sommarstängning. 

- I fredags genomfördes ett besök på det nya särskilda boendet i 
Tibble. Lokalerna ger hemkänsla. Projektet följer både tidsplan och 
budget.  

Kommunstyrelsens beslut 
1. Lägga informationen till handlingarna
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§ 108  

Utskottsordförandena informerar 

Beskrivning av ärendet 
Ordföranden i socialutskottet, Kenneth Dahlström (C), informerar om 
följande:  

- Det finns ett förslag till namn på nya särskilda boendet i Tibble -
Lyckavägens särskilda boende. Inflyttning planeras från 
Limsjögårdens två avdelningar.  

- Budgetavstämning per 21 september ser bättre ut än förra prognosen 
när det gäller individ- och familjeomsorgen. Kostnaden för 
ekonomiskt bistånd har sjunkit, vilket bland annat beror på att fler 
personer är inskrivna som deltagare hos arbetsmarknadsenheten. 
Kommunen har återsökt kostnader hos Migrationsverket och hur stor 
del myndigheten kommer att godkänna återstår att se.  

- Regionala samverkansavtal gällande barn- och ungas hälsa är nu 
tecknande. Förslag finns på att göra även lokala överenskommelser 
på förvaltningsnivå. 

- En kompetensförsörjnings- och utvecklingsplan är under arbete. 
 
Ordföranden i utbildningsutskottet, Tomas Bergsten (C), informerar om 
följande: 

- På senaste utskottsmötet presenterade kommunens fältassistenter de 
sommaraktiviteter de arrangerat för barn och unga i Leksand.  
Utskottet fick även en rapport angående arbetsmiljöåtgärder på 
Sammilsdalsskolan samt hur investeringsmedel för grundskolan 
använts. 

- Leksands gymnasium har färre sökanden detta läsår jämfört med de 
senaste åren.  En diskussion om framtida utveckling av 
programutbudet ska inledas. 

- Vuxenutbildningsnämnden har beslutat att Lärcentrum nu kommer 
att öppnas med invigning andra halvan av oktober. 
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Vuxenutbildningen kommer också att kunna starta som vanligt igen i 
och med att restriktionerna släpps. 

- Finsam har beviljat 2 mnkr. till ett projekt som syftar till att erbjuda 
en alternativ väg till svenska språket genom yrkesintroduktion.  
 

Ordföranden i samhällsbyggnadsutskottet, Sebastian Larsson (M), 
informerar om följande: 

- En reviderad cykelplan kommer att komma till kommunstyrelsen för 
beslut. 

- Delårsprognosen visar på ett nollresultat. Granberget visar ett något 
större underskott är beräknat. Intäkter kopplade till byggnadsärenden 
är däremot något högre än beräknat på grund av ett stort inflöde av 
bygglovsärenden.  

- Befolkningsstatistiken för juli 2021 visade på 15 995 invånare (SCB). 
- Ett antal stora detaljplaner är på gång, bland annat Moskogslänken 

och Limsjöänget. 
- Nya miljömål är under arbete och planen är att ärendet kommer till 

kommunstyrelsen och kommunfullmäktige i början av år 2022. 
- Leksands kommun har blivit rankad som 5:e bästa friluftskommun i 

Sverige. Det är den bästa placeringen bland dalakommunerna. 
- Arbetet med ny översiktsplan har startats. Den nya översiktsplanen 

kommer att bli helt digital. Ett utbyte sker med Sundsvalls kommun, 
som nyss tagit fram en sådan plan. 

- Beslut om bildande av ett naturreservat på Åkersön kommer upp 
under hösten.  

- Brukshunds-SM kommer att genomföras i Leksand år 2022. 
Tidigare år har evenemanget haft upp till 10 000 besökare.  

Kommunstyrelsens beslut 
1. Lägga informationen till handlingarna 

6



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 
1(3) 

Sammanträdesdatum 
2021-09-27 

 
  

Kommunstyrelsen   

 
 Utdrag bestyrks 
  

§ 109 Dnr 2021/801 

Översyn av den gemensamma 
vuxenutbildningsnämnden Leksand/Rättvik 

Beskrivning av ärendet 
Vid sammanträdet med gemensam nämnd för vuxenutbildning i Leksand-
Rättvik 2020-09-22, § 19, beslutades att en översyn av den gemensamma 
vuxenutbildningsnämnden skulle uppdras till respektive kommuns 
förvaltning. Detta med anledning av att Leksands kommun nyligen 
genomfört en samlokalisering av vuxenutbildningen Leksand-Rättvik och 
enheten för AME och integration. Från verksamhetens sida i Leksand såg 
man möjligheter till stora synergieffekter genom en djupare organisatorisk 
samverkan, vilket förutsätter motsvarande organisationsstruktur i Rättvik. 

Sektorns/avdelningens bedömning 
En gemensam nämnd har varit framgångsrik för två mindre kommuner med 
begränsade resurser. Det har möjliggjort att kunna erbjuda en bred 
vuxenutbildning. En gemensam nämnd ger också politiskt utrymme för 
vuxenutbildningsfrågor.  

Den övergripande samhällsutvecklingen i riket i allmänhet, och våra 
kommuner i synnerhet, tillsammans med förändringar inom lagstiftning och 
andra myndigheters uppdrag talar för att utveckla samarbetet. Utifrån 
Arbetsförmedlingens förändrade uppdrag behöver kommunerna vara 
förberedda på att utföra tjänster inom det arbetsmarknadspolitiska området.  

Om arbetsmarknadsenheterna är en del av den gemensamma nämnden kan 
de via gemensamma insatser tillsammans med fler aktörer ge 
kommunmedborgarna tillgång till fler alternativ på vägen till egen 
försörjning, samtidigt som konsulenterna får en större verktygslåda.  

Inom integrationsenheterna kan en utökad samverkan ge ökad flexibilitet vid 
tillfälliga toppar. 

Arbetsmarknad och integration utgör en strategiskt viktig komponent till 
många av kommunens olika ansvarsområden och uppdrag. Av denna 
anledning behöver det säkerställas via avtal, reglemente och 
delegeringsordning hur de båda kommunerna ska kunna utöva styrning och 
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ledning av verksamheten utifrån den politiska nivån. Den utökade nämnden 
är en utförare på respektive kommunfullmäktiges uppdrag, vilket kan bli för 
otympligt för en smidig styrning. 

För att kunna balansera mellan kommunernas behov av att behålla viss 
rådighet och verksamhetens samordnade förutsättningar för utförande, är det 
viktigt att styrningen bygger en god samverkansmodell. I utredningen 
påpekas bl.a. vikten av tydligare återrapporteringskanaler och tydlig 
samverkansstruktur via t.ex. partssammansatta beredningsgrupper, se förslag 
3. 

Ytterligare tänkbara upplägg kan vara att posterna ordförande och vice 
ordförande, vilka årligen roterar mellan de båda kommunerna, även ska sitta 
i respektive kommuns kommunstyrelser för att säkerställa en kanal till den 
politiska nivån inom respektive kommun. Likaså är det tänkbart att den 
person som kommer att vara chef för verksamheten också ska ingå i 
respektive kommuns kommunledningsgrupp för att garantera samverkan på 
förvaltningsnivå.  

Det är av största vikt att både politiken och tjänstemannasidan, i båda 
kommunerna, i allra högsta grad ska vara delaktiga i formandet och 
framtagandet av styrdokumenten för den utökade nämnden. 

För att inte tappa alltför mycket tid, bl.a. inför det att Arbetsförmedlingens 
nya uppdrag träder i kraft under 2022, behöver våra kommuner stå beredda 
så snart som möjligt. Alternativet att utifrån budgetskäl avvakta med 
sammanslagning till januari 2023, innebär att alltför mycket tid skulle gå 
förlorad. Dock bör höjd tas för att det av olika omständigheter först kan bli 
aktuellt med en utvidgning till 2023. Att genomföra utvidgningen till juli 
2022, vilket passar vuxenutbildningens verksamhetsår bäst, skapar visst 
merarbete i och med ett brutet räkenskapsår gällande dessa verksamheter för 
ekonomiavdelningarna. I den dialog som förts med respektive kommuns 
ekonomer bedömer de att det ska fungera, speciellt om de redan vid 
budgetårets start planerar för en kommande sammanslagning. 

Beslutsunderlag 
Utdrag ur utbildningsutskottets sammanträdesprotokoll daterat 2021-09-07, 
§ 59 
Tjänsteutlåtande, Översyn av den gemensamma vuxenutbildningsnämnden 
Leksand-Rättvik Utbildningsutskottet 2021-09-07 
Protokoll Gemensam nämnd för vuxenutbildningen i Leksand-Rättvik 2021-
04-15, § 12 
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Utredning Översyn av den gemensamma vuxenutbildningsnämnden 
Leksand-Rättvik 
Bildspel PP Översyn av den gemensamma vuxenutbildningsnämnden 

Kommunstyrelsens förslag till beslut i kommunfullmäktige 
1. Gå vidare med att ta fram underlag för att utöka den gemensamma 

vuxenutbildningsnämnden mellan Leksands och Rättviks kommuner 
med AME och integration. Även nämnden för arbetslöshet innefattas 
av förslaget. 
 

2. Uppdra åt förvaltningen att 
- i samverkan med förvaltningen i Rättviks kommun, ta fram 

förslag på nytt avtal, reglemente, budget, hur sekretessfrågorna 
ska lösas och tidsplan för huvudmannaskapsövergång för 
berörda.  

- tillse att rutiner för återkommande beslut i nämnden, såsom 
budget, och rapportering från nämnden till respektive avtalspart 
framgår av bilaga till avtalet. 

- tillse att revisionens rekommendationer i rapporten "2021/191 
Revisionsrapport - Granskning av gemensam nämnd inom 
vuxenutbildningen" omhändertas i rutinerna för nämnden. 

 
3. Inriktningen är att utökningen genomförs fr.o.m. 2022-07-01 

 

Beslutet skickas till 
Carin Fredlin, sektorchef, utbildningssektorn, Leksand 
Magnus Körberg, rektor, vuxenutbildningen Leksand-Rättvik 
Mikael Sjöström, verksamhetsekonom, Leksand 
Joel Johansson, verksamhetsutvecklare, Leksand
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§ 110 Dnr 2020/1267 

Miljövårdsprojekt Limån- samarbetsprojekt för fria 
vandringsvägar Siljansöring 

Beskrivning av ärendet 
Kommunstyrelsen fattade beslut den 25 januari 2021, §10, om att ställa sig 
positiv till miljövårdsprojektet Limån vars syfte är att skapa fria 
vandringsvägar för Siljansöringen. Kommunstyrelsen uppdrog samtidigt till 
sektorchefen för sektor samhällsutveckling att förhandla med Dala Energi 
AB och berörda myndigheter, intresseorganisationer och fastighetsägare 
samt återkomma med underlag för vidare beslut i frågan. 
 
Ett förslag på samverkansavtal har tagits fram för parterna. 
Finansieringen avser totalt 4,1 mnkr exklusive moms för att genomföra 
tillståndsprövning, projektering och entreprenadarbeten. 
 
Leksands kommun står som huvudman för projektet och bidrar med arbetstid 
samt ansöker och handhar bidrag från Siljans vattenrestaureringsfond på  
1,7 mnkr. 

Sektorns/avdelningens bedömning 
Åtgärder för att återskapa fria vandringsvägar för Siljansöringen ligger med i 
kommunens miljömål, naturvårdsplanen. 
Att kommunen nu får stor draghjälp att restaurera Limån, dels genom de 
utrivningar av dammar som Fortum genomför, dels från de ideella 
fiskevårdsområdesföreningarna och länsstyrelsen är unikt och oerhört 
positivt. 
Finansiering av utrivningen av kraftverken sker av tre 
fiskevårdsområdesföreningar, Dala Energi samt via fonden Bra miljöval.  
Kommunen tar tillsammans med Dala Energi på sig huvudmannaskapet för 
projektet och utrivningen av befintliga dammar. Efter utrivning övergår 
ägandet av aktuella fastigheter inklusive eventuella kulturlämningar till 
fastighetsägare i området som sagt sig vara villiga att köpa denna mark från 
kommunen. 
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Tidsplanen för projektet är start 2021. Om Mark- och miljödomstolen 
medger utrivning av kraftverken, så beräknas detta praktiska arbete kunna 
genomföras under 2022 alternativt 2023. 

Beslutsunderlag 
Utdrag ur allmänna utskottets sammanträdesprotokoll,  
daterat 2021-09-06, § 86 
Tjänsteutlåtande, daterad 2021-06-14 

Kommunstyrelsens beslut 
1. Kommunen tar på sig huvudmannaskapet för projektet med utrivning 

av kraftverken i samarbete med Dala Energi AB. 
2. Kommunen ansöker om 1,7 mnkr i bidrag från Länsstyrelsen, fonden 

för vattenrestaurering Siljan. 
3. Kommunen tar inte på sig någon finansiering utöver arbetsinsats på 

tjänstemannasidan utöver punkt 6. 
4. Arbetet upphandlas till ett fast pris. 
5. Leksands kommun går in med en garanti på ett maxbelopp 600 000 

kr utifall oförutsedda övriga kostnader skulle dyka upp i processen. 
6. Projektansvarig på kommunen blir samhällsutvecklingschef Åke 

Sjöberg. 

Beslutet skickas till 
Sektorchef samhällsbyggnad Åke Sjöberg.
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§ 111 Dnr 2020/324 

Coronaviruset och Leksands kommun 

Beskrivning av ärendet 
Kommundirektör Caroline Smitmanis Smids rapporterar om pandemiläget i 
kommunen samt om information från Länsstyrelsen, Region Dalarna och 
regeringen.   
 
Smittspridningen inom kommunens verksamheter är låg just nu. Vecka 41 
påbörjas vaccination av ungdomar 12-15 år. Den 29 september avvecklas 
flertalet restriktioner, bl.a. tas rekommendationen att arbeta hemifrån bort. 
 
Kommunstyrelsens beslut 
1. Lägga informationen till handlingarna.  
 
Beslutet skickas till 
Kommundirektör Caroline Smitmanis Smids 
Biträdande kommundirektör Maria Bond, 
HR- och säkerhetsskyddschef  Hanna Trädgårdh Oscarsson,  
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§ 112 Dnr 2021/1017 

Ansökan - Ny utförare av hemtjänst enligt LOV 

Beskrivning av ärendet 
Allegio omsorg AB har inkommit med ansökan om att få bedriva hemtjänst 
enligt LOV i Leksands kommun. Allegio omsorg AB är ett medarbetarägt 
hemtjänstbolag som verkat sedan 2015. Utöver hemtjänst kan de även hjälpa 
till med hemservice och hemsjukvård. Allegio omsorg AB har 300 
medarbetare på 10-talet orter i Sverige. De vill bli kvalitetsledande genom att 
ISO-certifiera sig inom kvalitét, miljö samt inom stjärnmärkt demens. Allt 
överskott återinvesteras inom koncernen. Allegio omsorgs AB:s ledord är, 
glädje, ordning, driv och ansvar, göra skillnad och skapa landets goda 
hemtjänst. 

Sektorns/avdelningens bedömning 
Att Allegio omsorg AB uppfyller kraven Leksands kommun har angående att 
ansöka om att bli utförare av hemtjänst enligt LOV.  

Beslutsunderlag 
Utdrag ur socialutskottet sammanträdesprotokoll, daterat 2021-04-24, § 33 
Tjänsteutlåtande, daterat 2021-07-14 
Skriftlig kommunikation med Allegio Omsorg AB, daterad 2021-06-21 

Yrkanden  
Sebastian Larsson (M), Jimmy Karlsson (BP) och Kerstin Marits (M) yrkar 
bifall till förslaget.  

Kommunstyrelsens beslut 

1. Godkänna Allegio Omsorg AB som ny utförare av hemtjänstinsatser 
inom Leksands kommun enligt LOV. 
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Beslutet skickas till 
Sektorschef sociala sektorn Ulrika Gärdsback 
Avdelningschef myndighet Katja Vestling 
Allegio Omsorg AB Pontus Karmhag
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§ 113 Dnr 2021/1029 

Rapportering av ej verkställda beslut enligt 4 kapitlet 1 
§ socialtjänstlagen kvartal 2/2021 - 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 2021 finns 1 ej verkställda beslut att rapportera.   
Ärende 1 – pojke -11  
Beslut: Socialtjänstlagen, kontaktperson (Enligt 4 kapitlet 1 § 
socialtjänstlagen)  
Datum för gynnande beslut: 2021-03-21  

Beslutsunderlag 
Utdrag ur individnämndens sammanträdesprotokoll, daterat 2021-08-17, § 
133.  
Tjänsteutlåtande, daterat 2021-08-02  

Kommunstyrelsens förslag till beslut i kommunfullmäktige 
1. Godkänna rapporteringen. 

Beslutet skickas till 
Kommunfullmäktige 
Sektorchef sociala sektorn Ulrika Gärdsback 
Enhetschef LSS Kristine Berglind Hallberg
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§ 114 Dnr 2021/924 

Patientsäkerhetsberättelse 2020 elevhälsans 
medicinska insatser - grundskolan 

Beskrivning av ärendet 
Enligt patienssäkerhetslagen (2010:659) ska patientsäkerhetsberättelse 
sammanställas och redovisas för vårdgivaren senast 1 mars varje år. Följande  
ska framgå: 

 Hur patientsäkerhetsarbetet har bedrivits under föregående kalenderår 

 Vilka åtgärder som har vidtagits för att öka patientsäkerheten 

 Vilka resultat som har uppnåtts 

Sektorns/avdelningens bedömning 
Den övergripande bedömningen är att patientsäkerheten och kvalitén inom 
elevhälsans medicinska insatser under 2020 varit tillfyllest. Under året 
uppstod vissa fördröjningar gällande vaccinationer och hälsokontroller, vilka 
delvis avhjälptes med ökad bemanning.  
 

 Ingen avvikelse har medfört någon allvarlig vårdskada. 
 Alla rapporterade händelser kan härledas till brister i 

journaldokumentation eller hantering av journaler. En rutin som 
omfattar journaldokumentation vid skolbyte har införts och har 
inneburit ett systematiskt arbetssätt som upptäcker bristerna. Rutinen 
har medfört att fler avvikelser av uteblivna hälsokontroller och 
vaccinationer upptäcks.  

 Avvikelserapporterna för uteblivna vaccinationer har medfört ett 
tillägg i rutinen vid vaccination när det gäller 
vaccinationsordinationen i PMO. Behov av att fortsätta se över 
journaldokumentationen i arbetet att kvalitetssäkringen PMO. 

 Utrustning: kylskåpens placering och standard måste ses över.                                      
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Prioriteringar 2020 
Åtgärder som genomförts för att kvalitetssäkra och förbättra 
patientsäkerhetsarbetet  
       
- Fortlöpande kvalitetsarbete av dokumentationen i elevhälsojournalen 

PMO.  
- Regelbundna, obligatoriska skolsköterskemöten har genomförts varannan 

till var tredje vecka. Mötena är till för att informera, upprätthålla, 
utveckla och kvalitetssäkra elevhälsans medicinska insatser. 

- Ny rutin gällande vaccination. Rutinen gäller vaccinationsordination i 
PMO. 

- Egenkontroller gällande läkemedel och lokaler har genomförts.  
- Verksamhetsberättelse har skrivits av skolsköterskan på respektive skola. 

I samband med dokumentationen har antalet hälsobesök och givna 
vaccinationer kvalitetssäkras. 

- Genomgång av delegationer gällande läkemedelslista i basapoteket samt 
de generella direktiven vid överkänslighetsreaktioner från Dalarnas 
läkemedelskommitté.   

- Ny skolläkare anställdes på höstterminen 2020.   
- Medicinsk ledningsansvarig skolsköterska deltar i Dalarnas nätverk för 

MLA.  
- Verksamhetschefen för elevhälsan har för det mesta deltagit i 

skolsköterskemöten. 
- Införande av e-enkäten ELSA höstterminen år 2020. 

Beslutsunderlag 
Utdrag ur utbildningsutskottets sammanträdesprotokoll, daterat 2021-09-07, 
§ 57 
Tjänsteutlåtande 2021-08-23 
Patientsäkerhetsberättelse för elevhälsans medicinska insatser i grundskola 
och gymnasiet år 2020 

Kommunstyrelsens beslut 
1. Godkänna patientsäkerhetsberättelsen 2020 

Beslutet skickas till 
Sektorchef Carin Fredlin 
Grundskolechef Annica Sandy Hedin 
Medicinskt ansvarig skolsköterska Britt Gidlöf
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§ 115 Dnr 2021/23 

Anmälan av fattade delegeringsbeslut 2021 

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 och bostadsanpassare: 
 Delegeringsbeslut bostadsanpassning juli 2021 

 Delegeringsbeslut bostadsanpassning augusti 2021 
Delegeringsbeslut bygg juli-augusti 2021 

 Delegeringsbeslut miljö juni-augusti 2021 

 Delegeringsbeslut näringsliv juli-augusti 2021 

 Delegeringsbeslut mark och exploateringsingenjör september 2020-
augusti 2021 

Trafikärenden 

 Delegeringsbeslut trafik juli-augusti 2021 
Utbildningssektorn 

 Protokoll utbildningsutskottet 2021-09-07 
Sociala sektorn 

 Protokoll sociala utskottet 2021-08-24 

Utskotten 
 Delegeringsbeslut av allmänna utskottet enligt 

sammanträdesprotokoll daterat 2021-04-19 
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 Delegeringsbeslut av allmänna utskottet enligt 
sammanträdesprotokoll daterat 2021-05-17 

 Delegeringsbeslut av allmänna utskottet enligt 
sammanträdesprotokoll daterat 2021-08-16 

 Delegeringsbeslut av allmänna utskottet enligt 
sammanträdesprotokoll daterat 2021-09-06 

Personalärenden 
 Personalärenden 2021-08-25-2021-09-13 

Kommunledning 
 
Verksamhetsstöd 

 Beslut om delvis avslag på begäran om utlämning av allmän handling 
– risk och sårbarhetsanalys daterat 2021-09-03. 

Beslutsunderlag 
Protokoll och listor. 

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

protokoll och listor per den 27 september 2021. 

Beslutet skickas till 
Administrativ service
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§ 116 Dnr 2021/520 

Belysning/gatlampor i Leksands kommun - "Färdigt 
ljus" 

Beskrivning av ärendet 
För att trygga en säker och effektiv förvaltning av vår kommunala 
belysningsanläggning behöver nytt avtal gällande en helhetslösning av 
rörande drift och underhåll med mera upprättas. Lars Lindblom, trafik- och 
gatuingenjör rapporterar om hur arbetet går gällande upphandling och 
utformande av avtalsunderlag.  

Kommunstyrelsens beslut 
1. Lägga informationen till handlingarna.  

Beslutet skickas till 
Sektorchef samhällsbyggnad Åke Sjöberg 
Trafik/gatuingenjör Lars Lindblom
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§ 117 Dnr DiaNr 

Kommunstyrelsens ordförande informerar 

Beskrivning av ärendet 
- Ägarråd och sammanträde med direktionen för Norra Dalarnas 

brandkår genomförs inom kort. 
- Möte med Region Dalarna angående nytt kollektivtrafikavtal inkl. 

skolskjutsar och färdtjänst är inplanerat. 
- En ny regional utvecklingsstrategi, ”Dalastrategin” har antagits. 

Strategin grundar sig på Agenda 2030. 
- Samrådsmöten med näringsliv genomförs numer en gång i månaden 

istället för en gång i veckan, vilket var fallet innan 
pandemirestriktionerna släpptes.  
Samrådsmöten har nyligen genomförts med kommunbygderådet och 
pensionärsrådet. Möte med handikapprådet planeras under hösten. 

Kommunstyrelsens beslut 
1. Lägga informationen till handlingarna. 

21



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 
1(1) 

Sammanträdesdatum 
2021-09-27 

 
  

Kommunstyrelsen   

 
 Utdrag bestyrks 
  

§ 118 Dnr 2021/691 

Information: Budget 2022-2024 

Beskrivning av ärendet 
Ekonomichef Anne-Charlotte Zackrisson redovisar delårsbokslutet 2021.  
Prognostiserat helårsresultat för kommunen 2021 är 19,6 mnkr, vilket är 18,8 
mnkr över budget 2021. Sektorerna prognostiserar ett överskott på cirka 9 
mnkr över budget. 

Bokslutsresultatet per 31 augusti för koncernen är + 49 mnkr. Leksand 
Vatten AB står för + ca 1 mnkr, Leksandsbostäder AB:s för +13 mnkr och 
kommunen för + 35 mnkr.  

Ekonomichefen informerar även kort från SOU 2021:75 ”En god kommunal 
hushållning”. Utredningen behandlar en effektiv ekonomistyrning i 
kommuner och regioner.  

Beslutsunderlag 
Presentation daterad 2021-09-27 

Kommunstyrelsens beslut 
1. Lägga informationen till handlingarna 

Beslutet skickas till 
Ekonomichef Anne-Charlotte Zackrisson 
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