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Ärendelista

§ 11 Coronaviruset och covid-19 – åtgärder och information
§ 12 Årsredovisning 2019 - Leksands kommun
§ 13 Årsredovisning Leksandsbostäder AB
§ 14 Årsredovisning Leksand Vatten AB
§ 15 Tilläggsanslag på investeringsbudget 2020 för förskjutning av 2019 års 

investeringsprojekt
§ 16 Rapportering avseende Tibble särskilda boende
§ 17 Revisionsrapport - Samgranskning av vårdkedjan för personer med psykisk 

funktionsnedsättning
§ 18 Föreskrifter om förbud mot eldning utomhus
§ 19 Revidering av krisledningsnämndens reglemente - närvaro på distans
§ 20 Revidering av kommunstyrelsens reglemente - närvaro på distans
§ 21 Revidering av reglementet för Brandkåren Norra Dalarna - närvaro på distans
§ 22 Förvärv av båthus i Leksand
§ 23 Remiss avseende huvudman vid Banérskolan 
§ 24 Skolchef för Leksands kommun
§ 25 Tillfällig stängning av dagverksamhet med anledning av coronaviruset och 

covid-19
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§ 11 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. 
Från utbildningssektorn informeras om bland annat följande:
- Arbetet med omsorgsskolan och omsorgsförskolan pågår. Det förbereds 

förslag till beslut som nämnden kan behöva fatta om regeringen 
rekommenderar huvudmannen att stänga skolor.  

- Vissa elever i årskurs 3 på gymnasiet kan behöva komma till 
gymnasieskolan för att avsluta praktiska moment.  

Från sektor samhällsutveckling informeras om bland annat följande:
- Personalnärvaron är hög inom sektorn, även om vissa arbetar på distans. 
- Antalet bygglovsansökningar är på uppåtgående. 
- Arbete med digitalisera delar av samrådsprocessen för detaljplaner pågår. 
Från sociala sektorn informeras om bland annat följande:
- Besöksförbudet på särskilda boenden gäller sedan 12 mars i Leksand, 

men är nu även infört nationellt. Besöksförbudet på boende innebär att 
personalen gör extra eller annorlunda utförda aktiviteter för de äldre. 
Exempel på detta är Skype med anhöriga, påskpyssel och 
musikunderhållning.

- En tidigare plomberad avdelning på Edshultsgården har öppnats upp för 
att förbereda fler platser. 

- Tillgången på skyddsutrustning är god.
Från sektor verksamhetsstöd, kommunikationsavdelningen, informeras om 
bland annat följande:
- Ett vykort med samhällsinformation har skickats till alla boende i 

kommunen som är över 70 år. 
- Allmän information på andra språk än svenska tas fram.
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- Särskild information rörande olika typer av social oro tas fram. 
- Det arbetas med kommunikationsplaner för olika scenarier av 

smittspridningen. 
Från Leksandsbostäder informeras om bland annat följande:
- Personalen delas upp i olika arbetslag som delvis arbetar på distans, för 

att minska risken för smittspridning.
- Information om projektet Huskurage sätts upp i bolagets fastigheter. 

Huskurage har som mål att förebygga och förhindra våld i nära relation 
genom att ge grannar verktyg att agera.

Krisledningsnämndens beslut
1. Lägga informationen till handlingarna

Beslutet skickas till
Kommundirektör
Beredskapssamordnare
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§ 12 Dnr 2020/121

Årsredovisning 2019 - Leksands kommun

Beskrivning av ärendet
Det ekonomiska resultatet för 2019 uppgick till 9,2 miljoner kronor (mkr). 
Det motsvarar ca 1 procent (%) av skatter och bidrag. Budgeten för året var -
14 mkr och därmed blev avvikelsen gentemot budget +23,2. Resultat före 
finansiella poster uppgick till 6,5 mkr. Kommunkoncernens resultat uppgick 
till 20,3 mkr. 
Den positiva prognosavvikelsen för verksamheten består av bl.a. kortsiktiga 
åtgärder (vakanser, personalfrånvaro och generell återhållsamhet), 
fastighetsförsäljningar, vite för försenad förskola, lägre avskrivningar, 
försening av lantmäteriförrättningar gällande enskilda vägar. 
Verksamhetsstöd är den sektor med störts avvikelse med ett positivt resultat 
på 7,8 mkr jämfört med budget. 
Finansiella mål 
Två av de fem finansiella målen nås under 2019.
- Soliditeten inklusive ansvarsförbindelsen ökar från 10,7 % till 11,7 % 

och målet uppnås därmed. 
- Verksamhetens nettokostnad ökade med 0,8 % (7,3 mkr) och skatter och 

bidrag med 3,1  % (27,3 mkr). Målet om att verksamheternas 
nettokostnad inte skall öka snabbare än skatter och bidrag uppnås 
därmed. 

- Självfinansieringsgraden för året var 74 %. För målperioden 2019-2022 
beräknas självfinansieringsgraden stanna på 44 %. Målet om 100 % 
självfinansiering nås därmed inte. Nettoinvesteringar uppgick till 79,2 
mkr jämfört med budget 141,1 mkr d.v.s. en avvikelse på 61,9 mkr.

- För planperioden 2017-2021 uppgår det genomsnittliga överskottet med 
årets resultat och budgeterade resultat för kommande år till 0,2 %. Målet 
är att resultatet under en femårsperiod i genomsnitt ska uppgå till 2 % av 
skatter och bidrag. 

- Sektorernas totala budgetföljsamhet har varit relativt god under 2019, 
tack vare ett tillskott på 31,8 mkr till Lärande och stöd under pågående 
år, medan övriga sektorer fick en minskad ram under året. Den totala 
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budgetavvikelsen för sektorerna uppgår till 7,9 mkr (1 %). Målet i sin 
helhet nås inte. 

Verksamhetsmål 
Av tolv verksamhetsmässiga mål nåddes två helt, nio stycken delvis och ett 
mål saknar mätvärden. Målen ” Bygga fler bostäder – främst lägenheter – för 
både unga och äldre” och ”stärka positionen som kulturkommun och 
fortsätta vara en av landets främsta sport- och friluftskommuner” uppnåddes. 
Vad gäller målet om att ” Aktivt stödja utvecklingen av besöksnäringen i 
handeln i hela kommunen” saknas mätning för 2019. 

Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande, daterat 2020-04-01
Årsredovisning 2019 Leksands kommun
Årsredovisning 2019 Språktolknämnden
Årsredovisning 2019 Hjälpmedelsnämnden 

Krisledningsnämndens förslag till beslut i kommunfullmäktige
1. Godkänna årsredovisning och bokslut 2019 för Leksands kommun.

Krisledningsnämndens beslut
1. Översända årsredovisning och bokslut 2019 för Leksands kommun till 

kommunens revisorer för granskning.

Beslutet skickas till
Kommunfullmäktige
Kerstin Furöstam (S), sammankallande för revisionen
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§ 13 Dnr 2020/373

Årsredovisning 2019 - Leksandsbostäder AB

Beskrivning av ärendet
Leksandsbostäder AB är ett av kommunen helägt aktiebolag och är i dag 
kommunens största bostadsföretag. Förutom bolagets egna fastighetsbestånd 
har bolaget även förvaltningsuppdrag för Leksands kommun vad gäller 
fastigheter samt gator och vägar.
Vid 2019 års utgång äger och förvaltar bolaget 1 019 lägenheter med totalt 
61 712 m2 bostadsyta, 41 lokaler med totalt 8 909 m2 lokalyta samt fyra 
äldreboenden med totalt 20 080 m2 bostads- och lokalyta. Bruttoarea för hela 
fastighetsbeståndet är 129 039 m². 
Företaget uppvisar för år 2019 ett positivt resultat på 17 989 Tkr efter 
finansiella poster. 
Totalt har de externa räntekostnaderna ökat med 341 Tkr och uppgick under 
året till 4 433 Tkr. I de externa räntekostnaderna ingår borgensavgift till 
kommunen med 1 447 Tkr. 
Under året har bolagets låneskuld ökat med 14 085 Tkr. Nya lån på 15 370 
Tkr har upptagits. Under året har 45 080 Tkr av företagets lån omsatts och 
amortering har skett med 1 285 Tkr. Den totala skulden uppgick vid 
bokslutstillfället till 365 110 Tkr. 
Genomsnittlig låneränta för 2019 uppgår till 1,24 (1,21) %, inkl. 
borgensavgift till kommunen på 0,4 %. 
Soliditeten uppgår till 22,6 (21,1) %.

Beslutsunderlag
Årsredovisning 2019, Leksandsbostäder AB

7



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sida
2(2)

Sammanträdesdatum
2020-04-06

Krisledningsnämnden

Justeras Utdrag bestyrks

Krisledningsnämndens förslag till beslut i kommunfullmäktige
1. Godkänna rapporteringen avseende årsredovisning 2019 för 

Leksandsbostäder AB.
2. Instruera kommunens ombud att på Leksandsbostäder AB:s årsstämma 

rösta i enlighet med revisorernas rekommendationer.

Beslutet skickas till
Kommunfullmäktige
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§ 14 Dnr 2020/374

Årsredovisning 2019 - Leksand Vatten AB

Beskrivning av ärendet
Leksand Vatten AB är ett av kommunen helägt aktiebolag. Bolaget är 
huvudman för den allmänna VA-anläggningen och har därutöver också 
ansvaret för driften av avfallshanteringen inom Leksands kommun. Bolaget 
har som uppgift att äga, förvalta och utveckla de allmänna VA-
anläggningarna samt i samverkan med kommunen utveckla 
avfallshanteringen.
Leksand Vatten AB har ett resultat före skatt på ca -4,5 mkr 2019, vilket är 
ca 3 mkr bättre än budgeterat. Det beror till största delen på ca 3,5% högre 
intäkter än budgeterat. 

Beslutsunderlag
Årsredovisning 2019, Leksand Vatten AB

Krisledningsnämndens förslag till beslut i kommunfullmäktige
1. Godkänna rapporteringen avseende årsredovisning 2019 för Leksand 

Vatten AB.
2. Instruera kommunens ombud att på Leksand Vatten AB:s årsstämma 

rösta i enlighet med revisorernas rekommendationer.

Beslutet skickas till
Kommunfullmäktige
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§ 15 Dnr 2020/147

Tilläggsanslag på investeringsbudget 2020 för 
förskjutning av 2019 års investeringsprojekt

Beskrivning av ärendet
Nedan sammanställs förvaltningens budget, nettoinvesteringar och avvikelse 
för 2019 samt äskanden om tilläggsanslag till 2020.
Budget inklusive tilläggsanslag för 2019 uppgick till 171,7 mkr. 
Nettoinvesteringarna för år 2019 uppgick endast till 79,3 mkr, vilket innebär 
en avvikelse på 92,4 mkr. 
Netto-
investeringar 
(mkr)

Budget 
2019

Utfall 
2019

Avvikelse 
2019

Äskade 
tilläggs-
anslag

Ordinarie 
investerings-
budget 2020 
(exkl TA)

Kommunledning, 
Fastighet & Gata 
park

93,8 44,0 49,0 35,1 80,7

Verksamhetsstöd 4,0 2,2 1,8 1,0 1,5

Lärande och stöd 2,1 1,1 1,1 0,6 1,8

Vård och omsorg 2,1 1,1 1,0 1,1 0,1

Samhälls-
utveckling

69,6 30,9 38,7 35,5 33,5

Varav 
exploatering

30,6 15,7 14,9 16,6 24,1

Summa 171,7 79,3 92,4 73,2 117,6

Totalt äskade medel för 2019 att överföra till 2020 och framåt uppgår till 
89,7 mkr, men för ny- och ombyggnation av Tibble särskilda boende som är 
det enskilt största äskandet föreslås att 30 mkr för över till 2020 och 16,6 
mkr till 2021. Totalkostnaden på 180 mkr ligger fast. 
Det mesta av äskande tilläggsanslag avser pågående projekt som inte hunnit 
färdigställas samt sådant som inte hunnit påbörjas 2019. 
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Andra betydande äskanden är förbindelseväg Limhagen (7,3 mkr) samt 
diverse exploateringsprojekt däribland Käringberget 3 etapp 1 (6,8 mkr).
Några utökningar samt omprioriteringar för projekt inom sektorerna finns 
också. Bland annat äskas utökade medel för bro Norsbro (1,2 mkr) samt 
fastighetsförvärv (1,0 mkr).
Tilläggsanslag   73 215 tkr
Investeringsbudget 2020 117 555 tkr
TOTALT                      190 770 tkr

Sektorns bedömning
Finansiering av totalt investeringsvärde om 190,8 mkr (varav 40,7 mkr avser 
exploatering) ryms inte inom nuvarande beviljat lånetak om 350 mkr, där 
lånen per 31 december 2019 uppgår till 260 mkr. Kassan har sjunkit med 
10,3 mkr under 2019 och uppgick per 31/12 2019 till 43,6 mkr. 
Följer genomförandet av investeringarna samma mönster under 2020 som 
tidigare år i form av förseningar kommer kommunen klara lånetaket. 
Genomförs samtliga investeringar enligt plan under året riskerar kommunen 
dock att överskrida beviljat lånetak. Den tillämpade modellen med 
överflyttning av outnyttjad investeringsbudget genom tilläggsanslag 
innevarade år får till effekt att hänsyn inte tas fullt ut till följdförskjutningar 
mellan åren av investeringar som redan beviljats i budget. 
Förvaltningen kommer under 2020 ta fram riktlinjer för investeringar där 
man i processen tydliggör det årliga anslagsbeslutet i relation till beslutad 
totalbudget för respektive investering. 
Förslaget är att lånetaket höjs med 150 mkr redan under 2020 för att 
möjliggöra för planerade investeringar. Kommunens totala lånetak uppgår då 
till 500 000 000 kronor.
Tillkommande kostnader för byggnation av det särskilda boende I Tibble i 
form av räntor, avskrivningar och fastighetsdrift kommer till stor del 
finansieras av en sänkt extern hyreskostnad. Bedömningen är därför att 
kommunen även på längre sikt klarar en högre belåning. En dialog har mot 
bakgrund av detta initieras sedan tidigare med Kommuninvest rörande 
Tibble. För att klara investeringsnivåer utöver avskrivningsnivån på 40-45 
mkr krävs generellt att motsvarande överskott genereras i kommunen. 
Målet om 100 % självfinansieringsgrad kommer därför inte kunna hållas, 
utan uppgår till 61 % år 2019 och ca 20 % 2020 om investeringar genomförs 
enligt budget. Beräkningen exkluderar exploatering som förväntas vara 
självfinansierad över tid.
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Kommunens soliditet kommer försämras 2020 om investeringarna sker 
enligt budget och kommunen inte uppfyller resultatmålen. Investeringsnivån 
2020-2022 är hög sett till likviditet, resultatet och möjlighet till 
självfinansiering. Det är därför mycket viktigt att kommunen når 
resultatmålet om minst 2 % senast 2022.

Beslutsunderlag
Utdrag ur allmänna utskottets sammanträdesprotokoll, daterat 2020-03-16, § 
24
Tjänsteutlåtande, daterat 2020-03-02
Bilaga: Lista med samtliga investeringsprojekt 2019

Krisledningsnämndens förslag till beslut i kommunfullmäktige
1. Bevilja 73 215 000 kronor i tilläggsanslag avseende förskjutningar av 

2019 års investeringsprojekt till 2020.
2. Att utöka lånetaket med 150 000 000 kronor för att hantera byggnationen 

av det särskilda boendet i Tibble utan undanträngningseffekter på övrig 
investeringsplanering. 

Beslutet skickas till
Kommunfullmäktige
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§ 16 Dnr 2016/625

Rapportering avseende Tibble särskilda boende

Beskrivning av ärendet
1. Bakgrund
Vid kommunfullmäktige 2019-11-25 beslutades att godkänna den beräknade 
produktionskostnaden om cirka 182 mkr för till- och ombyggnation av 
Tibble särskilda boende samt att inleda fas 2 enligt totalentreprenad-
kontraktet med utökad samverkan (partnering).
Byggstart beräknades då kunna ske under kvartal 1 2020.

2. Budget
Budgetarbete med redovisade kalkyler från alla underentreprenörer, har 
pågått sedan beslutet i november. Under denna tid har budgeten reviderats i 
takt med att granskningshandlingar har reviderats, för att komma i nivå med 
beräknad produktionskostnad.
I framtagen budget har kostnadsförändringar skett i såväl positiv som negativ 
riktning. Budgeten är redovisad i nivå med 2020/2021 års pris och ligger nu 
på cirka 184 mkr, vilket är 2 mkr högre än den beräknade kostnaden.

2.1 Utökade kostnader
De utökade kostnaderna är främst orsakade av nedanstående faktorer:
Projektering fas 1: Projekteringen, innefattande flera utredningar av befintlig 
fastighet (mark och hus) samt därav många omarbetade ritningar och 
granskningshandlingar, har pågått längre än beräknat. Projektets storlek har 
dock varit i behov av denna projektering.   
Mark: Marken har sämre förutsättningar än vad som antogs från start. Detta 
har föranlett tilläggskostnader för material och transport.
Installationer: Byggnadens omfattning kräver ett effektivare 
ventilationssystem för att klara kommunens energikrav. Styrningen av de 
tekniska systemen har även påverkats av detta, vilket har ökat kostnaden för 
ventilationssystemet.
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El: Inledningsvis vid beräkning av produktionskostnaden, fanns solceller 
med som en option. För att klara av kommunens energikrav, är solceller nu 
medtagna i budgeten.

2.2 Minskade kostnader
De minskade kostnaderna beror bland annat på inköp av prefabstomme, 
vilket ger samordningsvinster för byggentreprenören.
Några planerade anordningar i fastigheten har även tagits bort:
Tunabel white (dynamisk belysning som ska likna naturligt dagsljus): 
Kostnaden är otydlig och förhållandevis hög till vad effekten förväntas bli.
Markvärme i trädgårdens gångslinga: Det blir betydande kostnader att leda 
om fjärrvärmereturen till gångslingan (eller en uppvärmd bänk). Ur 
ekonomisynpunkt och miljöhänseende har detta valts bort. 

3.  Inköp och fortlöpande prisanalyser
Inköpsarbetet och en fortlöpande kostnadsuppföljning kommer att ske inom 
partneringgruppen, enligt framtagen rutin innefattande mall och tidplan. 
Beställaren är delaktig i samtliga större inköp. I inköpsrutinen ingår att 
underentreprenörer ska göra prisförfrågningar till flera leverantörer. Priser 
presenteras för och analyseras tillsammans med byggentreprenör och 
beställare.
Rådande tider i samhället medför en löpande analysering av möjliga risker 
såsom byggfördröjning, leveransförsening, utebliven leverans och förändrad 
prisbild.
Vidare kan en framskjuten byggstart få negativ kostnadspåverkan genom 
exempelvis ökade vinterkostnader eller stillastående markarbete. Det är 
därför av stor vikt att byggnationen kan starta så snart som möjligt, även för 
att hålla tidplan. 

Sektorns bedömning
Sektorn har noterat budgetavvikelsen på 2 mkr men bedömer att den inte 
föranleder ett nytt budgetbeslut, då avvikelsen är baserad på nödvändiga 
justeringar som beskrivs i punkt 2.1.
Sektorn bedömer att det fortsatt finns behov av ett nytt boende med 72 
vårdboendeplatser.
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Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande, daterat 2020-03-27

Krisledningsnämndens beslut
1. Godkänna budgetredovisningen.

Beslutet skickas till
Sektorchef Ulrika Gärdsback
Processledare Nina Lehtonen
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§ 17 Dnr 2019/1431

Revisionsrapport - Samgranskning av vårdkedjan för 
personer med psykisk funktionsnedsättning

Beskrivning av ärendet
KPMG har granskat ändamålsenlighet och effektivitet i vårdkedjan för 
personer med psykisk funktionsnedsättning som är i behov av insatser från 
såväl kommun som region (landsting). Syftet har varit att bedöma om 
samverkan i vårdkedjan för målgruppen planeras, styrs, genomförs, 
utvärderas och förbättras på ett tillfredsställande sätt.  
Revisionen har överlämnat rapporten för beaktande och begärt ett yttrande 
med redovisning av åtgärder. 
Sociala sektorn har tagit fram ett förslag till yttrande. 

Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande med bilaga i form av yttrande, daterat 2020-03-03
Revisionsrapport, inkommen 2019-12-04

Krisledningsnämndens beslut
1. Anta förvaltningens yttrande som krisledningsnämndens och översända 

det till kommunens revisorer.
2. Lämna yttrandet till fullmäktige för kännedom.

Beslutet skickas till
Sektorschef Ulrika Gärdsback
Avdelningschef Niclas Knuts
Kommunfullmäktige
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§ 18 Dnr 2020/257

Föreskrifter om förbud mot eldning utomhus

Beskrivning av ärendet
Sedan skogsbränderna 2018 aktualiserades behovet av uppdaterade riktlinjer 
avseende eldning utomhus för att förebygga bränder i skog och mark. 
Myndigheten för samhällsskydd och beredskap tog fram en vägledning för 
eldning utomhus för att underlätta för kommuner och enskilda.

Bedömning
Nu gällande lagstiftning medger inte att en kommun kan delegera mandatet 
att fatta beslut om eldningsförbud till ett kommunalförbund. Därför behöver 
respektive medlemskommun fatta beslut om föreskrifter som reglerar förbud 
mot eldning utomhus i syfte att förebygga och förhindra uppkomst av 
bränder i skog och mark.
I föreskrifterna tydliggörs att brandkåren bedömer aktuell brandrisk- och 
beredskapsprognos och att det sammanvägda värdet utgör grund för om 
eldningsförbud ska utfärdas i kommunen eller inte. Brandkåren hanterar 
eventuella dispensansökningar från eldningsförbudet, exempelvis för 
planerade naturvårdsbränningar.
Skogsbrandsbevakning med brandflyg sker vid brandrisk 4 eller högre, detta 
hanteras som tidigare av brandkåren tillsammans med länsstyrelsen och 
omfattas inte om föreskrifterna om förbud mot eldning utomhus.

Beslutsunderlag
Utdrag ur allmänna utskottets sammanträdesprotokoll, daterat 2020-03-16, 
§ 32
Tjänsteutlåtande från Norra Brandkåren Dalarna, daterat 2020-03-04
Förslag till föreskrifter om förbud mot eldning utomhus med bilaga
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Krisledningsnämndens förslag till beslut i kommunfullmäktige
1. Anta föreskrifter om förbud mot eldning utomhus, i enlighet med 

förslaget.
2. Föreskrifterna gäller från den 1 juni 2020 och upphäver föreskrifter om 

eldningsförbud beslutade av kommunfullmäktige den 9 maj 2016, § 49.

Beslutet skickas till
Kommunfullmäktige
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§ 19 Dnr 2020/421

Revidering av krisledningsnämndens reglemente - 
närvaro på distans

Beskrivning av ärendet
Kommunallagen medger sedan 2014 sammanträden med 
kommunfullmäktige, kommunstyrelse och nämnder där deltagare deltar på 
distans. För att det ska vara möjligt ska kommunfullmäktige besluta om 
detta. Vidare krävs det att sammanträdet genomförs på sådant sätt så att 
samtliga deltagare kan se och höra varandra.
Ärendet har beretts i kommunstyrelsens presidium.

Bedömning
Krisledningsnämnden i Leksands kommun saknar idag möjlighet att vid 
behov delta i sammanträden på distans. Coronapandemin har visat på 
behovet att snabbt kunna kalla samman krisledningsnämnden för att fatta 
beslut. Flertalet förtroendevalda tillhör också de riskgrupper som inte ska 
delta i aktiviteter och bör därför inte delta i politiska sammankomster. 
För att kunna fatta nödvändiga beslut vid samhällsstörningar och 
krissituationer finns därför ett behov att möjliggöra deltagande i politiska 
möten på distans.
Mot bakgrund av detta föreslås krisledningsnämnden få möjligheten att hålla 
distansmöten.

Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande, daterat 2020-03-31
Reviderat reglemente för krisledningsnämnden

Krisledningsnämndens förslag till beslut i kommunfullmäktige
1. Anta ändringar i krisledningsnämndens reglemente, i enlighet med 

förslaget.

Beslutet skickas till
Kommunfullmäktige
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§ 20 Dnr 2020/418

Revidering av kommunstyrelsens reglemente - närvaro 
på distans

Beskrivning av ärendet
Kommunallagen medger sedan 2014 sammanträden med 
kommunfullmäktige, kommunstyrelse och nämnder där deltagare deltar på 
distans. För att det ska vara möjligt ska kommunfullmäktige besluta om 
detta. Vidare krävs det att sammanträdet genomförs på sådant sätt så att 
samtliga deltagare kan se och höra varandra.
Ärendet har beretts i kommunstyrelsens presidium.

Bedömning
Kommunstyrelsen i Leksands kommun saknar idag möjlighet att vid behov 
delta i sammanträden på distans. Coronapandemin har visat på behovet att 
snabbt kunna kalla samman kommunstyrelsen för att fatta beslut. Flertalet 
förtroendevalda tillhör också de riskgrupper som inte ska delta i aktiviteter 
och bör därför inte delta i politiska sammankomster. 
För att kunna fatta nödvändiga beslut vid samhällsstörningar och 
krissituationer finns därför ett behov att möjliggöra deltagande i politiska 
möten på distans.
Mot bakgrund av detta föreslås kommunstyrelsen få möjligheten att hålla 
distansmöten.

Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande, daterat 2020-03-31
Reviderat reglemente för kommunstyrelsen

Krisledningsnämndens förslag till beslut i kommunfullmäktige
1. Anta ändringar i kommunstyrelsens reglemente, i enlighet med förslaget.

Beslutet skickas till
Kommunfullmäktige
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§ 21 Dnr 2020/441

Revidering av reglementet för Brandkåren Norra 
Dalarna - närvaro på distans

Beskrivning av ärendet
Direktionen för Brandkåren Norra Dalarna har föreslagit till samtliga 
medlemskommuner att reglementet för kommunalförbundet ändras på sådant 
sätt att deltagande vid direktionens möten kan ske på distans.

Beslutsunderlag
Direktionsprotokoll, daterat 2020-03-26

Krisledningsnämndens förslag till beslut i kommunfullmäktige
1. Anta ändringar i reglementet för Brandkåren Norra Dalarna, i enlighet 

med förslaget.

Beslutet skickas till
Kommunfullmäktige
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§ 22 Dnr 2020/211

Förvärv av båthus i Leksand

Beskrivning av ärendet
Siljans båttrafik AB har erbjudit kommunen att förvärva tre stycken båthus, 
för totalt 150 000 kronor. Två av båthusen ligger på egen fastighet och det 
tredje ligger på privat mark, så kallad ofri grund. Denna markägare är också 
ägare till ytterligare en mindre fastighet som ligger i direkt anslutning till 
området med båthusen. Två av båthusen är idag uthyrda till båtklubben och 
ett till en privatperson. Hyresintäkterna understiger 10 000 per år.

Sektorns bedömning
Båthusen är i ett skick som inte kräver direkta åtgärder och kan bedömas 
vara i ”gott skick” för ändamålet de används till idag (kallförråd). 
Förväntade hyresintäkter kommer inte att täcka kostnader för större 
reparationer. Förvaltningen riskerar att bli en belastning för kommunen. 
Värdet för Leksands kommun ligger främst i att få ägarskap över marken för 
eventuellt framtida exploateringsprojekt. Till exempel har det aktuella 
området nämnts som en möjlig plats för en ny bro över Österdalälven. 
Vid ett förvärv kommer besittningsrätten att följa med även om det idag inte 
finns avtal som reglerar uthyrningen. Avdelningens bedömning är dock att 
vid en framtida exploatering så ligger det i kommunens intresse att tillgodose 
nuvarande hyresgäster motsvarande förrådsutrymmen för att deras 
verksamheter ska kunna fortgå.
Beträffande de två mindre fastigheterna som inte ingår i ett förvärva av 
Siljans Båttrafik AB bör en förhandling om köp dessa inledas för att ha hela 
kontrollen av området.

Beslutsunderlag
Utdrag ur allmänna utskottets 
Tjänsteutlåtande från näringslivschef Per Strid med bilaga, daterat 
2020-02-20

22



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sida
2(2)

Sammanträdesdatum
2020-04-06

Krisledningsnämnden

Justeras Utdrag bestyrks

Krisledningsnämndens beslut
1. Ge exploateringsfunktionen i uppdrag att förvärva de tre båthusen av 

Siljans Båttrafik AB för 150 000 kronor.
2. Ge exploateringsfunktionen i uppdrag att inleda förhandling i syfte att 

förvärva fastigheterna Leksand Noret 62:48 och Leksand Noret 62:49.

Beslutet skickas till
Näringslivschef Per Strid
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§ 23 Dnr 2020/173

Remiss avseende huvudman vid Banérskolan SI 
2020:1131

Beskrivning av ärendet
Inför läsåret 2021/2022 har Banérskolan ansökt om godkännande som 
huvudman hos Skolinspektionen, enligt 2 kap. 5 § skollagen (2010:800). 
Banérskolan är en F-9-skola belägen i Häradsbygden i Leksands kommun. 
Fullt utbyggd har skolan plats för 75 elever på 540 m² och har varit verksam 
som fristående skola sedan 1991.
Ur ansökan 2.5

Skolan fortsätter med samma namn, inrikning, elevgrupp och personal. 
Det är den nuvarande huvudmannen som äger 100% av det nya bolaget 
som ansöker om att få ta över huvudmannaskapet. Huvudmannabytet är 
enbart administativt och förändrar inte skolans verksamhet och inriktning 
utan sker för att förtydliga skillnanden mellan de olika verksamheter den 
nuvarande huvudmannen har (se vidare i bilagan med information till 
vårdnadshavarna). Det kommer därför inte påverka elever eller familjer.

Det är Stiftelsen Segerbaneret, 883201-4776 , som i egenskap av huvudman 
önskar ändra bolagsform från stiftelse, till det av stiftelsen ägda aktiebolaget 
Leksub AB, 559098-7201. Stiftelsen Segerbaneret kommer även 
fortsättningsvis vara ägare av lokalerna. I samband med ansökan har den 
också skickats till Leksands kommun för remiss.

Sektorns bedömning
Utbildningssektorns bedömning är att det inte föreligger några hinder eller 
svårigheter med att Banérskolans huvudman ändrar bolagsform.

Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande, Remiss: Godkännande som huvudman vid Banérskolan SI 
2020:1131 Ansökan från Leksub AB .

Krisledningsnämndens beslut
1. Meddela Skolinspektionen att Leksands kommun inte har något att erinra 

i ärendet.

24



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sida
2(2)

Sammanträdesdatum
2020-04-06

Krisledningsnämnden

Justeras Utdrag bestyrks

Beslutet skickas till
Skolinspektionen
Huvudman för Banérskolan
Carin Fredlin, Sektorchef utbildningssektorn 
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§ 24 Dnr 2020/230

Skolchef för Leksands kommun

Beskrivning av ärendet
Enligt 2 kap. 8 a § skollagen (2010:800) ska huvudmannen utse en skolchef 
som ska biträda huvudmannen med att tillse att de föreskrifter som gäller för 
utbildningen följs i huvudmannens verksamhet inom skolväsendet. 
Huvudmannen kan utse en skolchef för hela verksamheten eller flera 
skolchefer för delar av verksamheten.
Av förarbetena till skollagen vad avsikten med denna befattning är, se prop. 
2017/18:182, s. 36:

Syftet är alltså inte att införa en ny ansvarsnivå, vilket skulle kunna 
medföra en ökad otydlighet i ansvarsfördelningen. Enligt 
Skolkommissionen innebär deras förslag ett tydligt lagstöd för 
skolchefens ansvar och kan därmed anses stärka skolchefens ställning 
i organisationen. Det tydliggör att de nationella målen och kraven ska 
värnas. Det kan t.ex. handla om kraven på det systematiska 
kvalitetsarbetet eller den ansvarsfördelning, t.ex. mellan huvudman 
och rektor, som gäller enligt skollagen. I skolchefsuppdraget ska även 
ingå att gentemot verksamhetsnivån värna den ansvarsfördelning som 
beslutats av riksdag och regering. Detta måste i praktiken anses gälla 
redan i dag. Det är enligt kommissionen viktigt att skolchefen har att 
ta ansvar för en helhet.

Sektorns bedömning
Vid årsskiftet övergick sektorn lärande och stöd till att bli en mer renodlad 
utbildningssektor. En sektor som omfattar flera skolformer vilka regleras av 
skollagen, såsom förskola, grundskola, grundsärskola, fritidshem, 
gymnasieskola och gymnasiesärskola. Verksamheten leds redan idag av en 
sektorchef som har det övergripande ansvaret för att vara huvudmannens 
representant i olika skol- och utbildningsfrågor.
Det är således sektorns bedömning att det mest naturliga är att utse 
nuvarande sektorchef till skolchef enligt skollagen 2 kap. 8 a §. 
Orsaken till att inte utse respektive avdelningschef för förskolan, 
grundskolan och gymnasieskolan till skolchefer motiveras bland annat av att 
utbildningssektorn som helhet inte är större än att en skolchef, det vill säga 
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nuvarande sektorchef, klarar av att biträda huvudmannen i samtliga skol- och 
utbildningsfrågor. 
Att utse endast en skolchef skapar goda förutsättningar att uppnå en 
helhetssyn samtidigt som det skapar tydlighet.

Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande, daterat 2020-02-24
Utdrag ur propositionen 2017/18:182 Samling för skolan

Krisledningsnämndens beslut
1. Utse sektorchef utbildningssektorn, Carin Fredlin, till skolchef i 

Leksands kommun.

Beslutet skickas till
Carin Fredlin, sektorchef utbildningssektorn
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§ 25 Dnr 2020/324

Tillfällig stängning av dagverksamhet med anledning 
av coronaviruset och covid-19

Beskrivning av ärendet
På Tibble servicehus bedrivs dagverksamhet som besöks av brukare med 
demenssjukdom. Brukarna har biståndsbeslut enligt socialtjänstlagen.
Med anledning av den pågående coronapandemin behöver medarbetare som 
arbetar med dagverksamheten för dementa flyttas till annan verksamhet 
inom sociala sektorn. Antalet brukare som besöker dagverksamheten är i 
dagsläget få.

Sektorns bedömning
Sektorns bedömning är att dagverksamheten tillfälligt behöver stängas. 

Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande, daterat 2020-04-06

Krisledningsnämndens beslut
1. Från och med 6 april 2020 stänga dagverksamheten för dementa vid 

Tibble servicehus med anledning av coronaviruset och covid-19.

Beslutet skickas till
Sektorschef Ulrika Gärdsback
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