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Ärendelista

§ 62 Coronaviruset och covid-19 - åtgärder och information om krisledningens 
strategiska arbete

§ 63 Budgetprocessen 2021-2023
§ 64 Studenternas utspring vid Leksands gymnasium
§ 65 Sommaravslutning årskurs ett och två vid Leksands gymnasium
§ 66 Användning av skyddsutrustning inom vården
§ 67 De enskilda vägarna i Leksands kommun – yttrande avseende överklagandet av 

KF 2020-02-17, §§ 12 och 13
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§ 62 Dnr 2020/324

Coronaviruset och covid-19 - åtgärder och information 
om krisledningens strategiska arbete

Beskrivning av ärendet
Vid dagens sammanträde informerar stabschef Hanna Trädgårdh Oscarsson 
om krisledningens huvudsakliga frågor under den gångna veckan.

 Arbete främst med att lösa personalrangering och sommarledigheter för 
kommunens verksamheter, främst vården. 

 Dessutom arbete med att göra planer för studentutspring och 
skolavslutningar inom både gymnasiet och grundskolan.

Krisledningsnämndens beslut
1. Lägga informationen till handlingarna.

Beslutet skickas till
Kommundirektör
Stabschef

3



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sida
1(2)

Sammanträdesdatum
2020-05-14

Krisledningsnämnden

Justeras Utdrag bestyrks

§ 63 Dnr 2020/478

Budgetprocessen 2021-2023

Beskrivning av ärendet
Med anledning av coronapandemin har kommunledningen gått upp i 
stabsläge och bedriver ett fokuserat arbete med att hantera, förutse och 
förebygga effekter av pandemin. Pandemin och den globala nedgången i 
tillväxt kommer få stora ekonomiska konsekvenser även för kommunen 
genom minskade skatteintäkter och ökade kostnader. Omfattningen är 
mycket svår att förutsäga och det kommer bli en process kantad med en rad 
osäkerheter. Att senarelägga processen och arbeta med scenarion kommer ge 
vissa möjligheter att hantera nya prognoser och ny information under 
processens gång. Förvaltningen önskar att tidplanen för arbetet med budget 
2021-2023 flyttas fram samt att årets Mål och budget lägger fokus på 2021 
då planeringsförutsättningarna för 2020-2023 är mycket osäkra. 
Enligt ordinarie tidplan skulle kommunfullmäktige ha tagit beslut om 
kommunens budget 2021-2023 vid sitt sammanträde den 19 oktober.

Sektorns bedömning
Datum Aktivitet Kommentar
20 maj Underlag med intäkts- och 

kostnadsredovisning 
baserad på skatteunderlags-
prognos den 29 april och 
aprilprognosen klar

Förvaltningens arbete

26 maj kl. 13.00 – 
max 16.30

Dialogtillfälle Dialog/avstämning 
förvaltning och politik

18 juni Förvaltningen lämnar 
planeringsramar till 
verksamheterna

Förvaltningens arbete

25 augusti Dialogtillfälle Dialog/avstämning 
förvaltning och politik

11 september Sektorerna klara med sina 
underlag som lämnas till 
ekonomiavdelningen

Förvaltningens arbete
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Datum Aktivitet Kommentar
21 september Förvaltningens 

budgetförslag klart och 
skickas ut till politiken

Förvaltningens arbete

LS 5 oktober
AU 12 oktober
VO 20 oktober
SB 22 oktober

Budgetinformation till 
utskotten

Politik

KS senast den 30 
oktober

Beslut om förslag till 
skattesats

Politik 
KS ska enligt KL 11 
kap 8 § ta beslut om att 
lämna förslag till 
skattesatsen senast den 
30 oktober

KS 9 november Beslut i kommunstyrelsen Politik (till detta möte 
brukar alliansens 
förslag till budget 
presenteras)

KF 30 november Beslut i kommun-
fullmäktige

Politik

Förvaltningen öppnar gärna upp för fler dialog- och avstämningstillfällen 
med politiken om så önskas.
Vid fullmäktiges budgetsammanträde den 30 november tas också beslut om 
taxor och avgifter.

Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande, daterat 2020-04-24

Krisledningsnämndens beslut
1. Godkänna tidplan för arbetet med budget 2021-2023, i enlighet med 

förslaget.

Beslutet skickas till
Ekonomichef Ann-Charlotte Zackrisson
Sektorchefer
Kommundirektör
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§ 64 Dnr 2020/634

Studentfirande vid Leksands gymnasium

Beskrivning av ärendet
Under våren 2020 har pandemin Covid-19 tvingat Regeringen och 
Folkhälsomyndigheten att vidta en mängd åtgärder och gått ut med 
restriktioner. En av åtgärderna är att all undervisning vid gymnasieskolor, 
vuxenutbildning, universitet och högskolor har undervisning på fjärr/distans 
och det gäller även vid Leksands Gymnasium. Orsaken till 
rekommendationerna är att minimera smittspridning och på så sätt minska 
belastningen på svensk sjukvård.
Folkhälsomyndigheten och Skolverket har gått ut med information om hur 
studenten 2020 ska kunna genomföras och att det under den dagen görs vissa 
lättnader i rekommendationerna och restriktionerna. Leksands kommun har 
varit i kontakt med generaldirektör för Folkhälsomyndigheten, Johan 
Carlsson, för att få ett förtydligande när det gäller antalet anhöriga vid 
utspringet. Utifrån hans svar är förslaget att varje student erbjuds 
möjligheten att ha maximalt tre personer som tar emot dem. Det innebär att 
det maximalt kommer att finnas ca 25 studenter plus 75 anhöriga samt några 
personal från skolan, totalt ca 115 personer vid utspringet. Detta gäller inte 
vid varje utspring utan varierar beroende på klassens storlek, se bilagan. 
Innergården kommer därför att delas upp i två delar som vardera rymmer 
lika många människor. Schemat är konstruerat så att inte alla stora klasser 
följer på varandra utan att det varierar under dagen.
Studentutspringet vid Leksands gymnasium kommer gå till enligt följande. 
Dagen bygger på att varje klass fotograferas, har en klassamling med 
betygsutdelning, tilltugg och avsked. Samlingen i klassrummet beräknas ta 
max 60 minuter. 
Därefter är det dags för utspring. Varje klass har fått en tid anvisad där de 
kommer att springa ut vid skolans innergård, se bifogad planering. På 
bakgården möter maximalt tre personer varje student. Riskgrupper eller 
sjuka ska ej komma till utspringet.
Anhöriga och studenter lämnar skolområdet mot kyrkallén/ 
hembygdsgårdarna så snart de framfört gratulationer till studenten. Det blir 
då ett glapp om ca 20 - 30 minuter innan nästa grupp av anhöriga anländer.
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 Anhöriga anländer till innergården från mellanrummet mellan Gästis och 
skolans huvudbyggnad, tidigast 10 minuter innan deras student springer ut. 
På så sätt minimeras trängsel och risk för smittspridning. Studenterna 
anländer till skolans huvudbyggnad via huvudentrén för att undvika trängsel.
På innergården kommer det sättas upp avspärrningsband för att se till att inte 
för många är på samma yta. Det kommer även finnas personal som leder 
anhöriga till respektive mottagningsyta och det kommer informeras tydligt 
med kartor hur det enkelriktade flödet ser ut.
Handsprit kommer att finnas på innergården och finns redan i skolans 
lokaler. 
För övrigt bör det tilläggas att det är en rad aktiviteter som utgår för årets 
studenter, t.ex. gemensam mösspåtagning med alla studenter samlade, 
fotbollsturnering klassvis, studentbalen, studentgalan, den härliga 
studentavslutningen i kyrkan med släkt och vänner, tåget där studenter 
promenerar från kyrkan till Gästis, den gemensamma lunchen med bl.a. 
premieutdelning, det stora utspringet till en fullspäckad innergård samt till 
sist studentflaken genom centrala Leksand. Mot den bakgrunden så är det än 
mer viktigt att studenterna får det bästa som i det här läget kan planeras för 
dem.

Sektorns/avdelningens bedömning
Sektorns och avdelningens bedömning är att ovanstående beskrivning samt 
den bifogade planeringen gör att Leksands gymnasium kan säkerställa 
avstånd mellan såväl studenter och anhöriga som tar emot studenterna och 
att risken för smittspridning på sätt minimeras.

Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande, daterat 2020-05-11
Förslag ”Studenten 2020”

Krisledningsnämndens beslut
1. Genomföra studentfirande vid Leksands gymnasium i enlighet med 

förslaget.

Beslutet skickas till
Carin Fredlin, Utbildningschef
Marcus Zetterlund, Rektor
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§ 65 Dnr 2020/641

Skolavslutning årskurs 1 och 2 vid Leksands 
gymnasium

Beskrivning av ärendet
Under våren 2020 har spridningen av coronaviruset och sjukdomen covid-19 
tvingat regeringen och Folkhälsomyndigheten att vidta en mängd åtgärder 
och gått ut med restriktioner. En av åtgärderna är att all undervisning vid 
gymnasieskolor, vuxenutbildning, universitet och högskolor sker på 
fjärr/distans och det gäller även vid Leksands Gymnasium. Orsaken till 
rekommendationerna är att minimera smittspridning och på så sätt minska 
belastningen på svensk sjukvård.

Sektorns bedömning
För att eleverna – bortsett från studenterna, som har en egen planering – ska 
kunna lämna tillbaka böcker och tömma skåp behöver de komma in till 
skolan. Utbildningssektorn bedömer att detta är nödvändigt och har tagit 
fram ett förslag till schema och planeringen för smittspridning ska 
minimeras.
När det gäller själva terminsavslutningen så sker den klassvis med mentor 
utanför skolans område.

Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande, daterat 2020-05-13
Förslag schema

Krisledningsnämndens beslut
1. Genomföra skolavslutningen vårterminen 2020 för årskurs 1 och 2, i 

enlighet med förslaget.

Beslutet skickas till
Carin Fredlin, Utbildningschef
Marcus Zetterlund, Rektor

8



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sida
1(2)

Sammanträdesdatum
2020-05-14

Krisledningsnämnden

Justeras Utdrag bestyrks

§ 66 Dnr 2020/324

Skyddsutrustning inom vården

Beskrivning av ärendet
Under rådande pandemi följer kommunens förvaltning rekommendationerna 
från Folkhälsomyndigheten att personlig skyddsutrustning måste 
tillhandahållas medarbetarna. I normalläget används CE-märkt 
skyddsutrustning som är godkänd av arbetsmiljöverket. I nuläget råder 
allmän brist på CE-märkta skyddsutrustning och i Leksand är det just nu 
brist på skyddsvisir/stänkskydd.
Förvaltningen har likt många andra kommuner och regioner tagit fram egna 
skyddsvisir/stänkskydd. Det är i form av overheadblad med en fästanordning 
framtagen i en 3D-skrivare alternativt resårband. Overheadbladen är av ett 
material vilka rengörs mellan varje användning med desinfektionsmedel och 
som sedan byts ut varje dag. Skydden täcker hela ansiktet samt går nedanför 
hakan vilket är rekommendationen från både Folkhälsomyndigheten och 
Region Dalarnas smittskyddsenhet.
Dessa egentillverkade skyddsvisir/stänkskydd bedömer socialchef, 
medicinskt ansvarig sjuksköterska(MAS) samt avdelningschef 
äldreomsorgen tillika verksamhetschef hälso-och sjukvård som likvärdiga de 
med CE-märkning.
Arbetsmiljöverkets föreskrifter (AFS 2020:2)om särskilda bestämmelser om 
personlig skyddsutrustning med anledning av sjukdomen covid-19 är en 
specialreglering i förhållande till Arbetsmiljöverkets föreskrifter (AFS 
2001:3) om användning av skyddsutrustning och har företräde framför dem i 
tillämpliga delar. Arbetsgivare inom hälso- och sjukvården får, utan hinder 
av 3 § Arbetsmiljöverkets föreskrifter om användning av personlig 
skyddsutrustning, använda sådan skyddsutrustning som inte är försedd med 
CE-märkning, under förutsättning att utrustningen har bedömts och 
tillhandahållits av en behörig svensk myndighet.  
Krisledningsnämnden kan således godkänna detta.

Sektorns bedömning
Leksands kommun har tillverkat egna skyddsvisir/stänkskydd vilka i enlighet 
med rekommendationerna täcker ansiktet och räcker nedanför hakan. 
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Dessa skyddsvisir/stänkskydd bedömer socialchef, medicinskt ansvarig 
sjuksköterska(MAS) samt avdelningschef äldreomsorgen tillika 
verksamhetschef hälso-och sjukvård som likvärdiga de med CE-märkning.
Under rådande pandemi kan behörig svensk myndighet, i detta fall Leksands 
kommuns krisledningsnämnd, bedöma och tillhandahålla skyddsutrustning 
som inte är CE-märkt (AFS 2020:2). 

Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande, daterat 2020-05-14

Krisledningsnämndens beslut
1. Skyddsvisiren/stänkskydden som beskrivs ovan godkänns för 

användning som personlig skyddsutrustning inom förvaltningen.
2. Beslutet enligt första punkten gäller tillsvidare, dock längst till och med 

2020-12-31.

Beslutet skickas till
Socialchef Ulrika Gärdsback
Avdelningschef Äldreomsorgen Marie Van Geffen Blomberg, 
MAS (medicinsk ansvarig sjuksköterska) Helena Hansson 
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§ 67 Dnr 2016/716

De enskilda vägarna i Leksands kommun – yttrande 
avseende överklagandet av KF 2020-02-17, §§ 12 och 13

Beskrivning av ärendet
Vid fullmäktiges sammanträde den 17 februari 2020, §§ 12 och 13, 
beslutades om regler för kommunalt stöd avseende enskilda vägar samt avtal 
för detta.
Kommunfullmäktiges beslut har överklagats (laglighetsprövning) till 
Förvaltningsrätten i Falun, mål nr. 918-20, och kommunen har förelagts att 
yttra sig över de överklaganden som inkommit. 

Sektorns/avdelningens bedömning
Sektorn bedömer att det som anförs i överklagandeskrivelserna inte utgör 
någon grund enligt 13 kap. 8 § kommunallagen att upphäva de överklagade 
besluten. Ett förslag till yttrande där detta utvecklas har tagits fram.

Beslutsunderlag
Förslag till yttrande, daterat 2020-05-12
Förelägganden från Förvaltningsrätten i Falun, daterade 2020-03-05 
(aktbilaga 7), 2020-03-16 (aktbilaga 13) och 2020-03-17 (aktbilaga 15).

Krisledningsnämndens beslut
1. Anta yttrande avseende mål nr. 918-20 som krisledningsnämndens, i 

enlighet med förslaget, och insända det till Förvaltningsrätten i Falun.

Beslutet skickas till
Trafikenheten, Lars Lindblom
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