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Plats och tid Kommunhuset, plenisalen, tisdagen den 31 mars 2020, kl. 16.00-17.00 
Beslutande Ledamöter

Ulrika Liljeberg (C), ordf.
Sebastian Larsson (M)
Kenneth Dahlström (C)
Karin Mikkonen (C)
Kia Rolands (KD)
Viktor Zakrisson (S)
Ingrid Rönnblad (S)

Tjänstgörande ersättare
-

Övriga närvarande Ej tjänstgörande ersättare
-

Tjänstemän
Sektorschef Carin Fredlin, § 6
Sektorschef Ulrika Gärdsback, § 6
Sektorschef Åke Sjöberg, § 6
Kommunikationschef Kristina Backlund, § 6
Kommunsekreterare Björn Arrias

Övriga
Anders Eklund, Leksandsbostäder AB, § 6

Justeringens plats och tid Kommunhuset, administrativ service, torsdagen den 2 april 2020, kl. 13.00

Underskrifter
Paragrafer 6-7

Ordförande
 Ulrika Liljeberg (C)

Justerare
Viktor Zakrisson (S)

ANSLAG/BEVIS
Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Organ Krisledningsnämnden

Sammanträdesdatum 2020-03-31

Datum då anslaget sätts upp 2020-04-03 Datum då anslaget tas ned 2020-04-27

Förvaringsplats för protokollet Kommunhuset, administrativ service

Underskrift
 Björn Arrias
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Justeras Utdrag bestyrks

Ärendelista

§ 6 Coronaviruset och covid-19 - åtgärder och information
§ 7 Förändringar i avfallsverksamheten som kan uppkomma med anledning av 

spridningen av covid-19
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§ 6 Dnr 2020/324

Coronaviruset och covid-19 − åtgärder och information

Beskrivning av ärendet
Vid dagens sammanträde lämnar förvaltningsledningen sektorsvis en 
lägesbild och information om vidtagna åtgärder i kommunen med anledning 
av spridningen av coronaviruset och sjukdomen covid-19. Bland annat 
informeras om följande:

- Inom utbildningssektorn pågår framför allt förberedelser för att 
kunna genomföra en omsorgsskola och omsorgsförskola för barn vars 
vårdnadshavare arbetar inom samhällsviktig verksamhet. 
Omsorgskolan och omsorgsförskolan blir aktuell om grundskolor och 
förskolor behöver stängas, antingen av regeringen eller av 
huvudmannen till följd av rekommendation. Inom grundskolan är 
frånvaron för både elever och lärare drygt 20 %, vilket särskilt för 
personalen är högre än vanligt så här års.

- Inom sektor samhällsutveckling är personalnärvaron hög och delar av 
personalen har släppts till krisorganisationen. Löpande kontakter 
finns med kultur- fritids- och näringsliv. 

- Inom sociala sektorn arbetas med en pandemiplan för hur personalen 
främst inom vård och omsorg ska arbeta utifrån olika scenarier. Även 
handläggare i sektorn delas upp och arbetar omlott på ordinarie 
arbetsplats respektive på distans för att minska smittorisken. En 
arbetsgrupp för social oro har tillsatts och kartlägger nuläge med 
hjälp av olika funktioner i kommunen och av polisen. 

- Inom sektor verksamhetsstöd arbetar kommunikationsavdelningen 
och HR-avdelningen med informationen och stöd till alla anställda 
utifrån olika scenarier. En gång i veckan hålls ett informationsmöte 
för alla chefer i kommunen. I informationen riktad till allmänheten 
kommer särskild information att riktas till de äldre. 

- Inom Leksandsbostäder AB är personaltillgången god och det arbetas 
med att frigöra tid för att kunna hjälpa till där det behövs. Löpande 
kontakter förs med hyresgäster, men än så länge har det varit få 
frågor om anstånd. 
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Krisledningsnämndens beslut
1. Lägga informationen till handlingarna. 

Beslutet skickas till
Kommundirektör 
Beredskapssamordnare 
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§ 7 Dnr 2020/324

Förändringar i avfallsverksamheten som kan 
uppkomma med anledning av spridningen av covid-19

Beskrivning av ärendet
Dala Vatten och Avfall AB, DVAAB, och dess avfallsverksamhet har under 
den senaste veckan arbetat med kontinuitetsplanering i enlighet med MSB:s 
rekommendationer vid större personalbortfall. Detta med anledning av 
spridningen av coronaviruset och sjukdomen covid-19.
DVAAB bedömer att avfallsverksamheten i händelse av ett större 
personalbortfall behöver göra vissa lättnader i hanteringen av vissa 
kundrelaterade ärenden som finns reglerade i avfallsföreskrifterna, antagna 
av KF 2015-02-16, § 2. Detta för att verksamheten ska kunna hålla igång. 
Avfallsverksamheten vill kunna lägga fritidshus på dispens från insamling av 
hushållsavfall utan föregående ansökningsförfarande om fastighetsägaren 
inte kan komma till sitt fritidshus med anledning av exempelvis karantän 
samt att dispensförfrågan inkommer efter den 1 april. Avfallsverksamheten 
vill även kunna bevilja slamtömningsuppehåll för fritidshus (endast för 
2020) om fastighetsägaren inte har möjlighet att komma till sitt fritidshus på 
grund av coronaviruset och covid-19. I dessa fall vill DVAAB kunna ge 
kunder dispens direkt och inte behöva gå via miljökontoret på kommunen. 
Slamtömningsdispenser som inkommer så sedvanligt sätt via miljökontoren 
ska dock hanteras av miljöenheten som vanligt.
Avfallsverksamheten vill vid behov kunna även skjuta på ordinarie 
slamtömningsschema-/turer cirka 2-3 månader. Bedömningen är att detta kan 
ske utan att det skulle påverka kundens anläggning. Året därpå kan troligtvis 
återgå till normalt tömningsförlopp och det som inträffar är då att vissa 
fastigheter får något kortare intervall till nästa tömning.
Vid ett eventuellt krisläge avseende har DVAAB en reservplan att kunna 
använda återvinningscentralerna för mottagning och mellanlagring av mat-
och restavfall. Leksands ÅVC ligger dock relativt nära bostäder och 
miljöenheten vill därför att DVAAB meddelar plats för lagring samt hur 
eventuella störningar/olägenheter kan motverkas med tanke på lukt, 
skadedjur samt avrinning från lagringsplats till dagvatten.
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DVAAB har vidare meddelat att bolaget kommer att löpande informera 
hushållen om de förändringar som eventuellt inträffar. Det kommer att 
skapas en speciell informationsflik om coronaviruset och covid-19 där 
aktuella frågor och svar ska finnas.

Sektorns bedömning
Myndighetsavdelningen vid Leksands kommun anser att det är befogat att 
tillmötesgå Dala Vatten och Avfall AB:s förslag gällande tillfälliga 
förändringar i verksamheten med anledning av omständigheter som kan 
uppstå till följd av spridningen av coronaviruset och covid-19. 

Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande myndighetschef, daterat 2020-03-26

Krisledningsnämndens beslut
1. Att DVAAB utan ansökningsförfarande har möjlighet att i särskilda fall 

lägga fritidshus på dispens från insamling av hushållsavfall.
2. Att DVAAB under 2020 har möjlighet att i särskilda fall ge dispens från 

slamtömning.
3. Att DVAAB vid behov kan komma att behöva skjuta på ordinarie 

slamtömningsschema cirka 2-3 månader. I det fall det framkommer att en 
anläggning behöver tömmas ska detta dock göras.

4. Att DVAAB vid ett eventuellt krisläge avseende spridningen av 
coronaviruset och sjukdomen covid-19 ges möjlighet att använda 
återvinningscentralen eller annan för ändamålet lämplig plats för 
mottagning och mellanlagring av mat-och restavfall. Platsen ska i så fall 
redovisas till miljöenheten liksom hur eventuella störningar/olägenheter 
kan motverkas med tanke på lukt, skadedjur samt avrinning från 
lagringsplatsen.

5. Det åligger DVAAB att informera sina kunder om eventuella 
förändringar.

Beslutet skickas till
Myndighetschef Miljö och Bygg
Dala Vatten och avfall AB
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