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Datum

2019-10-25
Kommunstyrelsen
Björn Arrias

Kommunstyrelsens ledamöter
Ersättare för kännedom

Kommunstyrelsen
Kommunhuset

Plenisalen

Måndagen

den 4 november 2019

kl. 13.00

Informationsmöte

På förmiddagen mellan 09.00 och 12.00 har vi informationsmöte i
Plenisalen. Från kl. 09.00 till 10.30 informerar IT-chef Jonas Runefelt om
kommunens digitaliseringsarbete.
Från kl. 10.30 till 12.00 får vi besök av Mia Carnerius och Björn Sjöberg
från Arbetsmiljöverket. Under 2019 kommer Arbetsmiljöverket inom
ramarna för verkets tillsynsarbete att ha besökt alla kommuner och regioner i
Sverige för att informera om förtroendevaldas ansvar som arbetsgivare, hur
förtroendevalda kan hantera ansvaret för arbetsmiljöfrågor och hur
arbetsmiljölagstiftningen fungerar.
Ärenden med förslag till beslut
1

Val av justerare

2

Kommundirektören informerar

3

Utskottsordförandena informerar

4

Detaljplan för Åkerö brofäste, Järnavägen-Insjövägen
Förslag till beslut
Kommunstyrelsens beslut

1. Godkänna granskningsutlåtandet.
2. Godkänna detaljplan för Åkerö brofäste (Åkerö 19:4 m.fl.),
i enlighet med förslaget.
3. Paragrafen justeras omedelbart.
Kommunstyrelsens förslag till beslut i kommunfullmäktige

1. Anta detaljplan för Åkerö brofäste (Åkerö 19:4 m.fl.), i
enlighet med förslaget.
Ärendet föredras av planchef Malin Bengtsson.

2013/1046

2

5

Återrapportering från projektet Heltid som norm
Förslag till beslut

2018/47

Kommunstyrelsens beslut

1. Lägga informationen till handlingarna.
Sektorschef Ulrika Gärdsback och projektledare Kristina Rashem
föredrar ärendet muntligen.
6

Ny- och ombyggnation av Tibble särskilda boende
Förslag till beslut

2016/625

Kommunstyrelsens förslag till beslut i kommunfullmäktige

1. Inleda Fas 2 av ny- och ombyggnationen av Tibble särskilda
boende, i enlighet med partneringkontraktet.
2. Bevilja tilläggsanslag för investering om 32 miljoner kronor
för år 2022.
Ärendet föredras av processledare Nina Lehtonen och Anders
Backhans, Backhans Consulting.
7

Hantering av fullmäktiges beslut om budget 2020-2022
Förslag till beslut

2019/258

Kommunstyrelsens beslut

1. Godkänna rapporteringen.
Kommundirektör Göran Wigert rapporterar om arbetet med
genomförandet av fullmäktiges beslut om budget 2020-2022.
8

VA-taxa 2020
Förslag till beslut

2019/1216

Kommunstyrelsens förslag till beslut i kommunfullmäktige

1. Anta taxa för allmänna vattentjänster (VA-taxa) 2020,
i enlighet med förslaget.
9

Avfallstaxa 2020
Förslag till beslut

2019/1218

Kommunstyrelsens förslag till beslut i kommunfullmäktige

1. Anta avfallstaxa 2020, i enlighet med förslaget.
10

Komplettering av taxa för kontroll av livsmedel
Tjänsteutlåtande med förslag till beslut lämnas senast vid
sammanträdet.

2019/973

3

11

Reglemente för krisledningsnämnd
Förslag till beslut

2019/1122

Kommunstyrelsens förslag till beslut i kommunfullmäktige

1. Anta ”Reglemente för krisledningsnämnden”, i enlighet med
förslaget.
2. Reglementet ersättare tidigare reglemente som antogs av
kommunfullmäktige 2016-09-19, § 87.
12

Handlingsprogram enligt lagen (2003:778) om skydd
mot olyckor
Förslag till beslut

2018/1445

Kommunstyrelsens förslag till beslut i kommunfullmäktige

1. Anta föreslagen text för delprogram tillhörande
”Handlingsprogram enligt lag (2003:778) om skydd mot
olyckor (LSO) specifikt för Leksands kommun”.
13

Styrdokument för Leksands kommuns arbete med
krisberedskap 2019-2022
Förslag till beslut

2019/1121

Kommunstyrelsens förslag till beslut i kommunfullmäktige

1. Anta ”Styrdokument för Leksands kommuns arbete med
krisberedskap 2019-2022”, i enlighet med förslaget.
14

Leksands IF Fastighet AB - förlängning av hyresavtal
för hyra av Ejendals arena (nu Tegera arena) samt Bhall
Förslag till beslut

2019/1221

Kommunstyrelsens förslag till beslut i kommunfullmäktige

1. Förlänga kommunens avtal om hyra av Tegera arena (f.d.
Ejendals arena) samt Weda Skog arena (f.d. B-hall) till och
med 31 december 2038.
2. Beslutet enligt första punkten gäller under förutsättning att
bilagan till avtalet ändras på sådant sätt att kommunen inte
längre har en fast loge och att bilagan förtydligas på sådant
sätt att tillgång till istid, tillgång till övriga lokaler och
exponering på annat sätt säkerställs.
3. Uppdra till kommunstyrelsens ordförande Ulrika Liljeberg (C)
att underteckna avtalen.
15

Hållbar kompetensförsörjning
Förslag till beslut
Kommunstyrelsens beslut

1. Möjliggöra att tillsvidareanställa medarbetare med adekvat
barnskötarutbildning inom förskolan.

2019/166

4

2. Beslutet enligt punkt 1 ersätter alla tidigare beslut i ärendet.
3. Bredda rekryteringsunderlaget för att arbeta med ytterligare
tjänstekategorier inom vård och omsorg för de som har
adekvat omsorgsutbildning.
16

Avtalssamverkan med Rättviks kommun
Förslag till beslut

2019/1076

Kommunstyrelsens förslag till beslut i kommunfullmäktige

1. Godkänna att Leksands kommun utökar samverkan med
Rättviks kommun, enligt vad som beskrivs i detta underlag,
för att på så vis förstärka och effektivisera
tjänstemannaorganisationerna och leveransförmågan i båda
kommunerna.
2. Ge kommunstyrelsen rätt att fatta beslut om organisatorisk
samordning mellan enheter i kommunerna, under förutsättning
att verksamhet och budget kan regleras via avtalssamverkan
och att den politiska styrningen inte påverkas.
3. Kommunstyrelsen tar delbeslut för varje delområde som blir
aktuellt.
Utdrag ur utskottet för samhällsbyggnads sammanträdesprotokoll
lämnas vid mötet.
17

Ansökan om medlemskap i GYSAM - Malung-Sälen och
Vansbro
Förslag till beslut

2019/1237

Kommunstyrelsens förslag till beslut i kommunfullmäktige

1. Godkänna medlemskap för Vansbro kommun och MalungSälens kommun i Gysam från 1 januari 2020.
18

Ändring av avtal för hjälpmedelsnämnden i Dalarna
Förslag till beslut

2019/1276

Kommunstyrelsens förslag till beslut i kommunfullmäktige

1. Godkänna avtal för hjälpmedelsnämnden i Dalarna, i enlighet
med förslaget.
19

Ändring i delegeringsordning för tjänstemän inom
kommunens förvaltning inom sektor samhällsbyggnad
Förslag till beslut
Kommunstyrelsens beslut

1. Anta ändringar i kommunstyrelsens delegeringsordning för
tjänstemän i kommunstyrelsens förvaltning, i enlighet med
förslaget.

2013/943

5

20

Anmälan av fattade delegationsbeslut
Förslag till beslut

2019/27

Kommunstyrelsens beslut

1. Godkänna redovisning av de delegationsbeslut som förtecknas
i protokoll och listor per den 22 oktober 2019.
21

Avsägelser och fyllnadsval
Eventuella förslag till beslut lämnas vid sammanträdet.

22

Kommunstyrelsens ordförande informerar

Ulrika Liljeberg (C)
Ordförande

2018/1555
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2019-09-26
Utskottet för samhällsbyggnad

§ 143

Dnr 2013/1046

Detaljplan för Åkerö brofästet Järnavägen-Insjövägen
Beskrivning av ärendet
I ärandet finns följande tidigare beslut:
Positivt planbesked SB 2013-09-10, § 154
Samrådsbeslut planprogram SB 2014-09-09 § 111
Godkännande av planprogram inför antagande SB 2014-12-16 § 175
Godkännande av planprogram KS 2015-01-26 § 10
Förnyat planbesked 2016-06-21 § 130 SB
Förnyat planbesked SB 2018-12-13 § 166.
Samrådsbeslut SB 2018-12-13 § 167.
Granskningsbeslut SB 2019-05-23 § 85
Detaljplanens syfte är att möjliggöra nybyggnad för flerbostadshus,
parkeringsgarage och småskalig centrumverksamhet inom fastigheterna
Åkerö 13:8 och 19:4.
Samråds- och granskningsförfarande

Planen var utsänd för samråd enligt reglerna för utökat förfarande (PBL
2010:900 och dess lydelse från den 1 januari 2015) från den 9 januari till den
7 februari, samrådet förlängdes till den 28 februari 2019. Berörda sakägare,
markägare, remissinstanser och övriga berörda har beretts tillfälle till samråd
genom utskick av samrådsinbjudan per post samt annonsering i Magasin
Leksand den 9 januari 2019 samt i Falu Kuriren och Dala Demokraten den 9
januari 2019. Samrådshandlingarna har varit utställda i kommunhusets foajé
och på kommunens webbplats samt funnits tillgängliga på biblioteket i
Leksand. Öppet hus för allmänheten ägde rum den 24 januari 2019.
Den 2 februari 2019 hölls ett kompletterande samrådsmöte. Annonsering för
det kompletterande samrådsmötet gjordes på kommunens hemsida och
Facebooksida, i det lokala webbmagasinet Siljans News, Falu kuriren och
Dalademokraten. På Siljan News fanns annonsen publicerad på
webbmagasinets förstasida 2-4 februari 2019. I Falu kuriren och
Dalademokraten publicerades annonsen den 31 januari 2019. I ovanstående
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Sammanträdesdatum

2019-09-26
Utskottet för samhällsbyggnad

annonsering kungjordes även den förlängda samrådstiden. Den förlängda
samrådstiden annonserades även i Magasin Leksand den 6 februari 2019.
Under samrådstiden inkom 213 stycken yttranden. Inkomna synpunkter har
sammanfattats och kommenterats i en samrådsredogörelse.
Efter avvägningar utifrån inkomna yttranden i samrådet ändrades
våningsantalet till högst 6 våningar, därmed sänktes antalet våningar i den
norra delen av planområdet från högst 8 till högst 6 våningar. Mer
beskrivande bestämmelser som hårdare styrde byggnadernas gestaltning
lades till i detaljplanen, färgsättning på fasad ändrades till enbart falurött
med detaljer i grå kulör, endast sadeltak tillåts och fasader ska ha ett
varierande uttryck. Ljusa kulörer som vitt och ljusgult var därmed inte längre
möjliga enligt detaljplanen.
Planförslaget har varit utställt för granskning från den 4 juni 2019 till den 28
juni 2019. Underrättelse om granskning gjordes genom utskick av brev till
berörda sakägare, markägare, remissinstanser, alla som lämnat synpunkter
och uppgett adress eller mailadress och övriga berörda samt genom
annonsering i Magasin Leksand den 4 juni 2019. Handlingarna var utställda i
kommunhusets foajé och på kommunens webbplats samt fanns tillgängliga
på biblioteket i Leksand.
Inkomna synpunkter under granskningen har sammanfattats och
kommenterats i ett granskningsutlåtande. Planförslaget har endast ändrats
redaktionellt efter granskningen.
Sektorns bedömning
Plan- och kartavdelningen bedömer att förslag till detaljplan kan godkännas
och lämnas vidare till kommunfullmäktige för antagande.
Detaljplanen bekostas av Leksands kommun.
Beslutsunderlag
Granskningsutlåtande
Samrådsredogörelse
Planbeskrivning
Plankarta med bestämmelser
Illustration på plankarta.
Övriga handlingar
Behovsbedömning (godkändes i planprogramsskedet)
Planprogram Åkerö brofästet Järnavägen-Insjövägen i Leksands kommun,
godkänt av KS 2015-01-26
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Trafikbullerutredning, 2015-05-31, 2018-06-28
Dagvattenutredning, 2018-09-04
Vibrationsmätning, 2014-05-22
Geoteknisk utredning, 2018-05-30
Miljöteknisk undersökning, 2014-05-30
Solstudie, 2019-05-20
Flyghinderanalys, 2019-03-28
Siktstudie, 2019-05-22
Utskottet för samhällsbyggnads förslag till beslut i
kommunstyrelsen
1. Godkänna granskningsutlåtandet.
2. Godkänna detaljplanen.
Utskottet för samhällsbyggnads förslag till kommunstyrelsen för
beslut i kommunfullmäktige
1. Anta detaljplan för Åkerö brofäste (Åkerö 19:4 m.fl.), i enlighet med
förslaget.
Beslutet skickas till
Kommunstyrelsen
Plan- och kartavdelningen
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Datum

Referens

2019-09-06

2013/1046

Plan- och kartavdelningen
Jacob Blomkvist, 80219
jacob.blomkvist@leksand.se

Detaljplan för Åkerö brofäste (Åkerö 19:4 m.fl.)
Redogörelse för ärendet
Tidigare beslut:
Positivt planbesked 2013-09-10 § 154 i utskottet för
samhällsbyggnad
Samrådsbeslut planprogram 2014-09-09 § 111 SB
Godkännande av planprogram inför antagande 2014-12-16 § 175
Godkännande av planprogram 2015-01-26 § 10 KS
Förnyat planbesked 2016-06-21 § 130 SB
Förnyat planbesked 2018-12-13 § 166 SB.
Samrådsbeslut 2018-12-13 § 167 SB.
Granskningsbeslut 2019-05-23 § 85 SB
Detaljplanens syfte är att möjliggöra nybyggnad för flerbostadshus,
parkeringsgarage och småskalig centrumverksamhet inom fastigheterna
Åkerö 13:8 och 19:4. Efter avvägningar utifrån inkomna yttranden i
samrådet ändrades våningsantalet till högst 6 våningar, därmed sänktes
antalet våningar i den norra delen av planområdet från högst 8 till högst 6
våningar. Mer beskrivande bestämmelser som hårdare styrde byggnadernas
gestaltning lades till i detaljplanen, färgsättning på fasad ändrades till enbart
falurött med detaljer i grå kulör, endast sadeltak tillåts och fasader ska ha ett
varierande uttryck. Ljusa kulörer som vitt och ljusgult var därmed inte längre
möjliga enligt detaljplanen.
Planen var utsänd för samråd enligt reglerna för utökat förfarande (PBL
2010:900 och dess lydelse från den 1 januari 2015) från den 9 januari till den
7 februari, samrådet förlängdes till den 28 februari 2019. Berörda sakägare,
markägare, remissinstanser och övriga berörda har beretts tillfälle till samråd
genom utskick av samrådsinbjudan per post samt annonsering i Magasin
Leksand den 9 januari 2019 samt i Falu Kuriren och Dala Demokraten den 9
januari 2019. Samrådshandlingarna har varit utställda i kommunhusets foajé
och på kommunens webbplats samt funnits tillgängliga på biblioteket i
Leksand. Öppet hus för allmänheten ägde rum den 24 januari 2019.
Den 2 februari 2019 hölls ett kompletterande samrådsmöte. Annonsering för
det kompletterande samrådsmötet gjordes på kommunens hemsida och
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Facebooksida, i det lokala webbmagasinet Siljans News, Falu kuriren och
Dalademokraten. På Siljan News fanns annonsen publicerad på
webbmagasinets förstasida 2-4 februari 2019. I Falu kuriren och
Dalademokraten publicerades annonsen den 31 januari 2019. I ovanstående
annonsering kungjordes även den förlängda samrådstiden. Den förlängda
samrådstiden annonserades även i Magasin Leksand den 6 februari 2019.
Under samrådstiden inkom 213 stycken yttranden. Inkomna synpunkter har
sammanfattats och kommenterats i en samrådsredogörelse.
Planförslaget har varit utställt för granskning från den 4 juni 2019 till den 28
juni 2019. Underrättelse om granskning gjordes genom utskick av brev till
berörda sakägare, markägare, remissinstanser, alla som lämnat synpunkter
och uppgett adress eller mailadress och övriga berörda samt genom
annonsering i Magasin Leksand den 4 juni 2019. Handlingarna var utställda i
kommunhusets foajé och på kommunens webbplats, samt fanns tillgängliga
på biblioteket i Leksand.
Inkomna synpunkter under granskningen har sammanfattats och
kommenterats i ett granskningsutlåtande. Planförslaget har endast ändrats
redaktionellt efter granskningen.
Sektorns/avdelningens bedömning
Plan- och kartavdelningen bedömer att förslag till detaljplan med
redaktionella ändringar kan godkännas och skickas vidare till
kommunfullmäktige för antagande.
Ekonomi
Detaljplanen bekostas av Leksands kommun.
Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande
Planbeskrivning
Plankarta med bestämmelser
Illustration på plankarta.
Övriga handlingar
Behovsbedömning (godkändes i planprogramsskedet)
Planprogram Åkerö brofästet Järnavägen-Insjövägen i Leksands kommun,
godkänt av KS 2015-01-26
Trafikbullerutredning, 2015-05-31, 2018-06-28
Dagvattenutredning, 2018-09-04
Vibrationsmätning, 2014-05-22
Geoteknisk utredning, 2018-05-30
Miljöteknisk undersökning, 2014-05-30
Solstudie, 2019-05-20
Flyghinderanalys, 2019-03-28
Siktstudie, 2019-05-22
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Förslag till beslut
utskottet för samhällsbyggnads förslag till beslut i kommunstyrelsen
1. Godkänna granskningsutlåtandet
2. Godkänna detaljplanen
utskottet för samhällsbyggnads förslag till kommunstyrelsen för beslut i
kommunfullmäktige
1.anta detaljplan för Åkerö brofäste (Åkerö 19:4 mfl) i enlighet med
förslaget.
Beslutet expedieras till
Näringslivsavdelningen, Leksands kommun.
Plan- och kartavdelningen

Jacob Blomkvist
Samhällsplanerare

Sida
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2019-10-15
Allmänna utskottet

§ 86

Dnr 2016/625

Ny- och ombyggnation av Tibble särskilda boende
Beskrivning av ärendet
Vid dagens sammanträde presenterar processledare Nina Lehtonen och
Anders Backhans från Backhans Consulting, beräknad produktionskostnad
samt hur processen med ny- och ombyggnationen av Tibble särskilda boende
fortskrider.
Den totala produktionskostnaden för ny- och ombyggnation av Tibble
särskilda boende beräknas till cirka 182 mkr jämfört med uppskattad budget
om 167 mkr som låg till grund för hyreskostnaden som presenterades i
kommunstyrelsen 2017. Följande förändringar har skett sedan dess:
Kommunen ska äga byggnaden och köpa den befintliga delen av
Leksandsbostäder AB.
Planerad byggnad har 72 lägenheter jämfört med 70 vid
planeringsstadiet.
Planerad ny- och ombyggnation har för närvarande 5 890 kvm lokal- och
boarea (ca 82 kvm/boende). Byggnaden innehåller även lägenhetsförråd
vilket inte fanns med i planeringsstadiet.
Nuvarande produktionskostnad är redovisad i nivå med 2020/2021 års
pris.
Vid dagens sammanträde diskuterades miljö- och energiaspekter kring nyoch ombyggnationen. Frågan är dock inte uppe för beslut just nu.
Sektorns/avdelningens bedömning
Framtagen produktionskostnad är högre än tidigare uppskattad
produktionskostnad som låg till grund för beslutet om ny- och ombyggnation
av Tibble särskilda boende.
Sektorn bedömer att ytterligare justeringar behöver göras av såväl ritningar
som av byggkostnad för att få en produktionskostnad som är förenlig med de
förändringar som har gjorts sedan beslutet, det vill säga inköp av byggnaden,
utökade vårdplatser, installationsytor, materialval samt samvaroytor som är
av vikt för trivsel och välbefinnande hos boende, besökare och personal.
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Allmänna utskottet

Trots den ökade produktionskostnaden bedömer sektorn för vård och omsorg
att den totala driftskostnaden av fastigheten, inklusive de 18 nya
vårdlägenheterna, kommer att vara lägre än nuvarande totala driftskostnad
för Limsjögården och Tibble.
Genom det nya boendet kan vi möta kommande behov av antal
vårdboendeplatser.
Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande från Nina Lehtonen och Anders Backhans,
daterat 2019-10-07
Allmänna utskottets förslag till kommunstyrelsen för beslut i
kommunfullmäktige
1. Inleda Fas 2 av ny- och ombyggnationen av Tibble särskilda boende, i
enlighet med partneringkontraktet.
2. Bevilja tilläggsanslag för investering om 32 miljoner kronor för år 2022.
Beslutet skickas till
Kommunstyrelsen
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Datum

Referens

2019-10-21

Dnr 2016/625

Vård och omsorg
Nina Lehtonen, 0247-802 61
nina.lehtonen@leksand.se
Anders Backhans
Anders.backhans@backhansconsulting.se

Inför fas 2 av ny- och ombyggnationen Tibble särskilda
boende
Beskrivning av ärendet
1. Bakgrund
1.1. Januari 2016
Kommunstyrelsen beslutade att ge sektorn för Vård och omsorg i uppdrag att
utreda var det är mest lämpligt, utifrån ett ekonomiskt och kvalitetsmässigt
perspektiv, att bygga ett nytt särskilt boende.
Hyreskontraktet för Limsjögården löper ut mars 2021 och behöver ersättas
av ett nytt boende. En utredning avseende ombyggnation av Limsjögården
har gjorts i ett tidigare skede, men avslutades januari 2016 på grund av att
beräknad nettokostnad blir för hög.
1.2. År 2017
En arbetsgrupp, bestående av olika yrkeskategorier inom Vård och omsorg,
tillsätts för att vara delaktiga i framtagandet av ett underlag angående vad
som är viktigt för en trivsam vårdmiljö respektive bra arbetsmiljö.
1.3. December 2017
Kommunstyrelsen beslutade att det nya särskilda boendet ska byggas vid
Tibble. Som beslutsunderlag fanns rapporten Framtidens särskilda boende
2017-11-08, innehållande arbetsgruppens önskemål om och förslag på hur
kommunens nya boende ska se ut samt kommunens framtida behov av
vårdplatser. Behovet grundar sig i SCB:s befolkningsprognos om att det år
2021 kommer att behövas 16 nya lägenheter samt ytterligare 16 + 45
lägenheter till år 2025 respektive 2030. På senare tid har vi även sett ett ökat
behov av korttidsplatser.
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Utifrån dessa antaganden samt preliminära produktionskostnader i prisnivå
2018 (utifrån referensobjekt), togs en hyreskalkyl fram där:
Hyran är kalkylerad efter nyproduktion av 50 lägenheter samt
ombyggnation av befintliga 20 lägenheter, totalt 70 lägenheter.
Hyreskostnaden är gjord utifrån en tidig utredning om ca 4700 kvm
nyproduktion plus 900 kvm ombyggnation av befintligt boende i
Tibble, totalt 5600 kvm.
1.4. År 2018-2019
Vård och omsorg har fortsatt att utreda och skissa på hur ett nytt vårdboende
kan byggas och utformas utifrån fastighetens egenskaper, myndighetskrav
och riktlinjer samt med beaktande av kommunens Miljömål, Energi- och
klimatplan. Representanter från Kommunens pensionärsråd har utsetts för att
vara delaktiga i vad som önskas i framtidens boende.
1.5. Februari 2019
Allmänna utskottet har delegerats av Kommunstyrelsen att fatta beslut om
upphandlingen av entreprenör för uppförandet av ny- och ombyggnationen i
Tibble. Vård och omsorg föreslog en upphandlingsform genom
totalentreprenadkontrakt med utökad samverkan (s.k partnering). Denna
form av kontrakt innebär att vi arbetar i två faser: fas 1 – projektering och
kalkylering, fas 2 – uppförande av byggnaden. I april stod det klart att Nils
Skoglund AB har vunnit upphandlingen och fas 1 kan starta.
Fördelen med en partnering är att vi har större möjlighet att påverka
byggnationens utförande, då vi tillsammans med byggentreprenören planerar
hur boendet ska se ut in- och utvändigt samt vad det ska/inte behöver
innehålla. Utifrån gemensamma beslut räknas en produktionskostnad fram.
Kommunen har möjlighet att avbeställa fas 2 om kostnaden inte
överensstämmer med uppskattad budget.
2. Processen i partneringkontraktet – fas 1
Under fas 1 har Allmänna utskottet löpande informerats om hur processen
fortskrider. Begränsningar i detaljplanen avseende en låg byggnadshöjd, har
fördröjt ritningsprocessen. Flera ritningsförslag har tagits fram, alla med
fokus på en hälsofrämjande vårdmiljö som är trygg, lättillgänglig och som
uppmuntrar till delaktighet i aktiviteter och social samvaro. Byggnadens
disposition grundar sig i att ge en god koppling till befintligt boende, smälta
in i omgivningen, möjliggöra naturliga utemiljöer och att undvika känslan av
instängdhet mellan byggnaderna. Ytterligare faktorer som varit avgörande är
att enheterna ska placeras med bästa möjliga överskådlighet för boende och
personal samt för att underlätta samverkan mellan enheternas personal.
Kommunens stadsarkitekt har rådfrågats om byggnadens utformning,
fasadmaterial och färgsättning. Framtaget förslag grundar sig i hennes
rekommendationer.
2.1. Omständigheter orsakade av byggnadshöjden
Diskussioner har förts med Byggenhetens myndighetschef avseende
utformning och byggnadshöjd. Målet har varit att inte avvika från
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detaljplanen trots den låga bygghöjden. Framtaget förslag håller sig inom
ramen för detaljplanen, dock har nedanstående omständigheter påverkats av
den.
Får endast bestå av två våningar ger en mer utbredd byggnad för
att tillgodose bedömt behov av vårdplatser. Den sammanfogande
ytan mellan enheterna blir större än vad som är nödvändigt.
Maximalhöjden är inte anpassad till dagens byggstandard avseende
installationer, vilket har lett till flera utredningar av hur och var bland
annat ventilationen ska dras. Plats under yttertak är inte tillräckligt,
vilket kräver en extra yta över byggnadens mittenparti.
Källarplanet får inte uppfattas som ett våningsplan, vilket begränsar
användandet av dessa ytor.
Husgrundens utförande blir mer kostnadskrävande.
Konstruktion med träbjälklag är inte möjligt på grund av att dess
tjocklek påverkar den totala byggnadshöjden negativt.
2.2. Faktorer som påverkar projektet
Byggnadens storlek har under processens gång utvidgats på grund av
omständigheterna i punkt 2.1. Detta har föranlett att projekteringsgruppen
vid flera tillfällen har sett över alla ytor och vad som kan minskas alternativt
tas bort för att hålla ner byggkostnaden. Viktigt har ändå varit att inte
försämra vård- och arbetsmiljön, likaså att inte minska lägenheternas storlek
under 30 kvm.
Dock finns två delar i huset som ytmässigt påverkar totala byggytan.
a) I nuvarande ritning finns generösa gemensamma ytor för social samvaro
och aktiviteter, exempelvis gym, bibliotek/samtalsrum,
salong/behandling, café/matplats, samlingssal med sportbar. Det skapar
möjligheter för de äldre att, i enlighet med Äldreomsorgens Nationella
värdegrund, leva ett värdigt liv och känna välbefinnande. Därutöver har
även varje enhet ett eget vardagsrum, kök och matsal.
Kommunen har stort fokus på att skapa en trevlig måltidsmiljö. Bland
annat är den nya måltidsordningen uppskattad och planerad att införas i
samtliga särskilda boenden. På nya Tibble kommer den gemensamma
ytan café/matsal (inklusive ett litet kök) att användas för detta ändamål
samt för närståendemöten, arbetsplatsträffar och underhållning. På grund
av byggnadens utformning skapas samma yta för samvaro på
ovanvåningen, vilket normalt inte finns med vid nybyggnationer.
b) Källarplanet innehåller stora personalytor fördelat på flera
omklädningsrum, personalrum med kök och avskiljbar del för möten,
vilrum, tvättstuga samt klädförråd. Utanför personalrummet finns en
egen uteplats.
Under fas 1 har ritningarna optimerats beträffande överytor.
Justeringarna har inte inneburit förändringar av personalytor, endast
boendeytor har påverkats. Med tanke på de rymliga personalytorna och
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den stora samlingssalen på plan 1, ser vi en möjlighet att omdisponera
dessa ytor vilket även kan minska ytan i källaren.
2.3. Förändringar jämfört mot hyreskalkyl 2017
Den totala produktionskostnaden för ny- och ombyggnationen av Tibble
särskilda boende beräknas till cirka 182 mkr, jämfört mot uppskattad budget
om 167 mkr som låg till grund för hyreskostnaden presenterad i
Kommunstyrelsen år 2017. Förändringar som skett sedan dess:
Leksands kommun ska äga byggnaden och därmed köpa den
befintliga delen av Leksandsbostäder AB för 10 mkr.
Planerad byggnad har totalt 72 lägenheter (9 lägenheter x 8 enheter)
jämfört med 70 vid planeringsstadium.
Planerad ny- och ombyggnation har för närvarande 5890 kvm lokaloch boarea (ca 82 kvm/boende). Byggnaden innehåller även
lägenhetsförråd vilket inte fanns med i planeringsstadiet.
Nuvarande produktionskostnad är redovisad i nivå med 2020/2021
års pris.
3. Kostnadskalkyler avseende ny- och ombyggnation av Tibble
särskilda boende samt jämförelse med nuvarande boenden
3.1. Beräkningsförutsättningar
Drift och underhåll; Är beräknat utifrån REPAB fakta för
vårdbyggnader samt erfarenhetssiffror från Leksandsbostäders
fastighetsförvaltning. Driftkostnaderna påverkas positivt vid
nybyggnation. Likaså är underhållsbehovet initialt mindre, varför ett
schablonmässigt avdrag räknas de första 9 åren.
Avskrivningar; Beräknas linjärt med 40 års avskrivningstid, vilket
innebär att byggnadens bokförda värde, 40 år efter anspråkstagandet,
är 0kr. Utöver byggnadens värde ingår också 2-3 mkr markvärden i
kalkylen, detta skrivs enligt gällande regelverk inte av.
Räntekostnader; Projekt och utvecklingscontroller på
Ekonomiavdelningen har varit behjälplig med kostnadskalkylen, som
även är godkänd av kommundirektör. Räntan är beräknad på 2 % och
gäller hela perioden. Idag kan Leksands primärkommun erhålla lån
med bunden ränta och en räntesats på cirka 0,6 %. Men det är
sannolikt att räntorna stiger. Om räntan skulle stiga med 1
procentenhet över kalkylerad låneränta och lånet är obundet, skulle
kommunens räntekostnader stiga med 182mkr*0,01=1,82 mkr. Att
räntekostnaderna i kostnadsberäkningen (tabell 1) årligen sjunker,
beror på att en årlig amortering motsvarande avskrivningskostnaden
räknas in i kalkylen.
Intäkter; De boende betalar en hyreskostnad för sin lägenhet, denna
intäkt beräknas bli kring 6 500 kr/boende och månad (dagens
belopp). Dialog har förts med Hyresgästföreningen gällande denna
hyresnivå som är baserade på olika parametrar (generella jämfört
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med andra kommuner samt privata utförare) i såväl lägenheten som
hela huset. Ny kontakt tas då slutliga ritningar är klara.
3.2. Produktionskostnad och drift avseende ny- och ombyggnationen
av Tibble särskilda boende
Produktionskostnaden beräknas bli cirka 182 mkr.
En bedömning av Nya Tibbles drift- och underhållskostnader samt intäkter
redovisas i tabell 1.

Tabell 1; Kostnadsberäkning avseende ny- och ombyggnation av Tibble särskilda boende
angivet i mkr.

3.3. Kostnader i nuvarande särskilda boenden Limsjögården och
Tibble
I tabell 2 redovisas dagens kostnader. Leksands kommun hyr Limsjögården
av Stenvalvet/Region Dalarna till en kostnad av cirka 3,8 mkr (avser endast
lokalen för särskilda boendet). Hyran höjs årligen som följd av indexklausul.
Kommunen hyr Tibble av det helägda dotterbolaget Leksandsbostäder AB
till en kostnad av cirka 3,6 mkr. Boendena har 27 vårdplatser vardera, totalt
54 vårdplatser. Intäkterna är beräknade på att alla lägenheter är uthyrda 12
månader per år och uppgår då till cirka 2,2 mkr/år.
Om antal årshyresgäster är en person mindre, minskar intäkterna med 78 000
kr/år. Motsvarande besparing sker dock inte på lokalen.

Tabell 2; Kostnadsberäkning enligt budget avseende nuvarande särskilda boenden
Limsjögården och Tibble angivet i mkr.

3.4. Jämförelse mellan nuvarande boenden och nytt boende
Jämfört med dagens kostnader för nuvarande två boenden, beräknas
kostnaden sjunka årligen (tabell 3), trots att antal lägenheter ökar från 54 till
72. Anledningen till detta är framförallt att kommunen inte har vinstkrav på
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sina egna lokaler. Detta kan jämföras med övriga aktörers vinstkrav och
räntenivåer.
Utöver positiva driftkostnader, vet vi att även verksamhetsdriften
effektiviseras vid en nybyggnation. Dessa kostnader är inte redovisade i
kostnadskalkylerna.
Hyresintäkterna är i nuläget osäkra beroende på vilken hyresnivå som
faktiskt kommer att gälla (se 3.1).
Över tid blir resultateffekten positiv för en byggnation i egen regi, då enbart
underhållskostnaderna stiger medan avskrivningarna är konstanta.
Räntekostnaderna sjunker givet oförändrad räntesats som följd av
amortering.

Tabell 3; Jämförelse mellan nuvarande och nytt boende avseende skillnaden i nettokostnad
angivet i tkr.

Sektorns/avdelningens bedömning
Framtagen produktionskostnad är högre än tidigare uppskattad
produktionskostnad som låg till grund för beslutet om ny- och ombyggnation
av Tibble särskilda boende.
Sektorn bedömer att ytterligare justeringar behöver göras av såväl ritningar
som av byggkostnad, för att få en produktionskostnad som är förenlig med
de förändringar som har gjorts sedan beslutet, det vill säga inköp av
byggnaden, utökade vårdplatser, installationsytor, materialval samt
samvaroytor som är av vikt för trivsel och välbefinnande hos boende,
besökare och personal.
Trots den ökade produktionskostnaden, bedömer sektorn för Vård och
omsorg att den totala driftkostnaden av fastigheten, inklusive de 18 nya
vårdlägenheterna, kommer att vara lägre än nuvarande totala driftskostnad
för Limsjögården och Tibble.
Genom det nya boendet kan vi möta kommande behov av antal
vårdboendeplatser.
Samverkan med fackliga organisationer
Ritningar och funktionsprogram har presenterats och kommunicerats vid
olika tillfällen på Sektorsamverkan. Samverkan har fortlöpande skett genom
den utsedda arbetsgruppen.
Allmänna utskottets förslag till kommunstyrelsen för beslut i
kommunfullmäktige
1. Inleda Fas 2 av ny- och ombyggnationen av Tibble särskilda boende,
i enlighet med partneringkontraktet.
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2. Bevilja tilläggsanslag för investering om 32 miljoner kronor för år
2022.
Ange vilket beslutsunderlag som ska skickas med till politiken
-Slutligt beslut expedieras (skickas) till
Sektorchef Ulrika Gärdsback
Processledare Nina Lehtonen
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Antagen av kommunfullmäktige den 2019-11-xx, § yyy, Dnr 2019/xyxy
Huvudman för den allmänna vatten- och avloppsanläggningen är Leksand Vatten
AB, nedan kallad LVAB. Avgifter enligt denna taxa skall betalas till Leksand Vatten
AB, c/o Dala Vatten och Avfall AB.

För att täcka nödvändiga kostnader för Leksands kommuns allmänna
vatten- och avloppsanläggning skall ägare av fastighet eller annan
avgiftsskyldig inom anläggningens verksamhetsområde betala avgifter
enligt denna taxa.
Avgiftsskyldig är alternativt den som enligt 2 och 4 §§ Lagen om allmänna
vattentjänster (2006:412) jämställs med fastighetsägare. Avgiftsskyldig för
ändamålet Dg (se nedan punkt 4.1) är även den som ansvarar för att allmän
platsmark ställs i ordning och underhålls, om förutsättningarna i 27 § i Lagen
om allmänna vattentjänster är uppfyllda.

Avgifterna utgörs av anläggningsavgifter och brukningsavgifter.

I dessa taxeföreskrifter avses med
Bostadsfastighet: fastighet som uteslutande eller huvudsakligen är bebyggd
eller enligt beviljat bygglov avses att bebyggas för bostadsändamål. Med
bostadsfastighet jämställs fastighet som uteslutande eller huvudsakligen är
bebyggd, eller enligt beviljat bygglov avses att bebyggas, för vissa andra
ändamål där lokalytan är det viktigaste sett från användarsynpunkt.
Exempel på sådana byggnader är:
Kontor
Förvaltning
Butiker
Utställningslokaler
Hotell
Restauranger
Småindustri
Utbildning

Stormarknader
Sporthallar
Hantverk
Sjukvård

Lagerlokaler

Annan fastighet: fastighet som uteslutande eller huvudsakligen är bebyggd eller
enligt beviljat bygglov avses att bebyggas för annat ändamål än bostadsändamål och som inte enligt ovan jämställs med bostadsfastighet.
Obebyggd fastighet: fastighet som enligt detaljplan är avsedd för bebyggande,
men inte ännu bebyggts.
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Lägenhet: ett eller flera utrymmen i bostadsbyggnad som i upplåtelsehänseende
bildar en enhet, innehållande minst kök/kokvrå, toalett och tvättmöjlighet.
I fråga om sådana utrymmen i fastighet som jämställs med bostadsfastighet
som används för i § 3 första stycket avsedda ändamål, räknas antalet lägenheter
ut enligt följande:
Bruttoarea (BTA) enligt Svensk
Standard SS 21054:2009

Lägenheter

Högst 1000 m²

1 lägenhet för varje påbörjad
200-tal m² bruttoarea

1001 m² - 5000 5200 m²

1 lägenhet för varje påbörjad
300-tal m² bruttoarea

Större än 5000 5200 m²

1 lägenhet för varje påbörjad
400-tal m² bruttoarea

För fastigheter som är jämställda med bostadsfastighet och innehåller sådana
utrymmen i byggnader som är utformade som lagerlokal, uppställning,
kallförråd m.m. och är i avsaknad av spill- och renvatteninstallationer, skall
ytor utöver 200 m² ej räknas in i bruttoarea (BTA).
Allmän platsmark: mark som i detaljplan enligt Plan- och bygglagen
(2010:900) redovisas som allmän plats, eller om marken inte omfattas av
detaljplan, väg eller mark som i övrigt motsvarar sådan mark.

4.1

Avgift tas ut för nedan angivna ändamål:

Ändamål

Anläggningsavgift

Brukningsavgift

V, vattenförsörjning

Ja

Ja

S, spillvattenavlopp

Ja

Ja

Df, dag- och dränvattenavlopp från fastighet

Ja

Ja

Dg, dagvattenavlopp från allmän platsmark

Ja

Nej
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4.2
Avgiftsskyldighet för vart och ett av ändamålen V, S och Df inträder
när LVAB upprättat förbindelsepunkt för ändamålet och informerat
fastighetsägaren om förbindelsepunktens läge.
Avleds Df till den allmänna anläggningen utan att förbindelsepunkt upprättats,
inträder avgiftsskyldighet när åtgärder för bortledandet av dagvatten blivit
utförda och fastighetsägaren informerats om detta.
Härvid förutsätts att samtliga i 24 § första stycket 1 och 2 i Lagen om allmänna
vattentjänster angivna förutsättningar för avgiftsskyldighet är uppfyllda.
4.3
Avgiftsskyldighet för ändamålet Dg inträder när åtgärder för bortledande av dagvatten blivit utförda och fastighetsägaren informerats om detta.
4.4
Avgiftsskyldighet för ändamålet Dg gäller även den som ansvarar för
att allmän platsmark ställs i ordning och underhålls, om förutsättningarna i 27 §
i Lagen om allmänna vattentjänster är uppfyllda.
4.5
Anläggningsavgift skall beräknas enligt taxa som gäller vid den
tidpunkt när avgiftsskyldighet inträder.
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Avgifter för allmänna vattentjänster är belagda med lagstadgad mervärdesskatt.

5.1
För bostadsfastighet och därmed jämställd fastighet skall erläggas
anläggningsavgift.
Avgift utgår per fastighet med:
Utan moms

Med moms

a)

en avgift avseende framdragning av varje
uppsättning servisledningar till
förbindelsepunkter för V, S och Df

79 464 kronor
51 072 kronor

b)

en avgift avseende upprättande av varje
uppsättning förbindelsepunkter för V, S och Df

99 176 kronor
64 968 kronor

123 970 kronor
81 210 kronor

c)

en avgift per m2 tomtyta

19,20 kronor

24,00 kronor

d)*

en avgift per lägenhet

15 824 kronor

19 780 kronor

c)*

en avgift per lägenhet för bostads- och därmed
jämställd fastighet
enligt följande intervall per fastighet:
1-10 lägenheter (100 %)
11-20 lägenheter (90%)
21-30 lägenheter (88%)
31
lägenheter (86%)

d)**

en grundavgift för bortledande av Df, om
bortledande av dagvatten sker utan att
förbindelsepunkt för Df upprättats.

19
17
16
16

272,00
344,80
959,36
573,60

kronor
kronor
kronor
kronor

22 000 kronor
8 952 kronor

99 930 kronor
63 840 kronor

24
21
21
20

090,00
681,00
199,20
717,40

27 500 kronor
11 190 kronor

* Avgift enligt 5.1 c) tas endast ut för 1 lägenhet per småhusfastighet.
**Avgift enligt 5.1 d) tas ej ut om avgift uttages för Df enligt 5.1 a) och b). I det fall avgift
enligt 5.1 d) tas ut reduceras avgift enligt 5.1 a) och 5.1 b) enligt § 8 eftersom servisledning
och förbindelsepunkt i detta fall inte lagts respektive upprättats.

5.2
Är förbindelsepunkt gemensam*) för två eller flera fastigheter, fördelas
avgifter enligt 5.1 a) lika mellan fastigheterna.
*) Särskild överenskommelse måste träffas med LVAB om detta. Normalt ska
varje fastighet ha en egen förbindelsepunkt.
5.3
Tomtytan utgörs av fastighetens areal enligt förrättningskarta, nybyggnadskarta eller annan karta som LVAB godkänner. Vid tredimensionella
fastigheter fördelas den tomtyta som är gemensam för fastigheterna i
proportion till byggnadernas bruttoarea (BTA).
Avgift enligt 5.1 c) tas för småhusfastigheter ut endast upp till en tomtyta om
3000 m². För övriga fastigheter tas avgift enligt 5.1 c) ut endast intill ett belopp
motsvarande summan av avgifterna enligt 5.1 a), b) och d), eller i de fall
förbindelsepunkt för Df inte upprättats, summan av avgifterna enligt 5.1 a), b)
d), och e).
Vid ändrade förhållanden enligt 5.5, 5.6, 5.7 och 5.8 tas ytterligare avgift ut
enligt 5.1 c) i den mån ovan angiven begränsningsregel så medger och med
iakttagande av vad som föreskrivs i 8.2.
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5.4
Lägenhetsantalet bestäms efter de ritningar enligt vilka bygglov
beviljats, eller efter annan ritning eller uppmätning som LVAB godkänner.
5.5
Dras ytterligare servisledningar fram och upprättas ytterligare
förbindelsepunkter, skall erläggas avgifter enligt 5.1 a) och b), multiplicerade
med 0,5.
5.6
Ökas fastighets tomtyta skall erläggas avgift enligt 5.1 c) för
tillkommande tomtyta som härrör från fastighet för vilken tomtyteavgift inte
skall anses vara förut erlagd.
Vid beräkning av avgift för tillkommande tomtyta iakttas begränsningsregeln
i 5.3.
5.6
Sker om- eller tillbyggnad, uppförs ytterligare byggnad eller ersätts
riven bebyggelse på fastighet skall erläggas avgift enligt 5.1 c d ) för varje
tillkommande lägenhet (gäller ej småhusfastighet).
5.7
Med fastighet avses egendom redovisad i fastighetsregister såsom en
självständig rättslig enhet. Avstyckas fastighet från tidigare bildad rättslig
fastighet, ska ny förbindelsepunkt upprättas och nya avgifter enligt § 5
erläggas.
5.8
Tillkommer bortledning av Df till den allmänna anläggningen utan att
förbindelsepunkt för Df upprättats, skall erläggas avgift enligt 5.1 d e).

6.1

För annan fastighet skall erläggas anläggningsavgift.

Avgift utgår per fastighet med:
Utan moms

Med moms

a)

en avgift avseende framdragning av varje
uppsättning servisledningar till
förbindelsepunkter för V, S och Df

79 464 kronor
51 072 kronor

99 930 kronor
63 840 kronor

b)

en avgift avseende upprättande av varje
uppsättning förbindelsepunkter för V, S
och Df

99 176 kronor
64 968 kronor

123 970 kronor
81 210 kronor

26,00 kronor
37,76 kronor

32,50 kronor
34,70 kronor

22 000 kronor
8 952 kronor

27 500 kronor
11 190 kronor

c)
d)*

en avgift per m2 tomtyta
en grundavgift för bortledande av Df, om
bortledande av dagvatten sker utan att
förbindelsepunkt för Df upprättats.

*Avgift enligt 6.1 d) tas ej ut om avgift uttages för Df enligt 6.1 a) och b). I det fall avgift
enligt 6.1 d) tas ut reduceras avgift enligt 6.1 a) och 6.1 b) enligt § 8 eftersom servisledning
och förbindelsepunkt i detta inte lagts respektive upprättats.

6.2
Är förbindelsepunkt gemensam*) för två eller flera fastigheter, fördelas
avgifter enligt 6.1 a) lika mellan fastigheterna.
*) Särskild överenskommelse måste träffas med LVAB om detta. Normalt ska
varje fastighet ha en egen förbindelsepunkt.
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6.3
Tomtytan utgörs av fastighetens areal enligt förrättningskarta,
nybyggnadskarta eller annan karta som LVAB godkänner.
6.4
LVAB kan, om godtagbar säkerhet ställs, medge anstånd med
erläggande av tomtyteavgift för andel av fastighets areal, motsvarande mark
som tillsvidare inte utnyttjas för verksamheten på fastigheten.
Anstånd medges för viss tid, högst 10 år. Om mark under anståndstiden genom
fastighetsbildningsåtgärd frångår fastigheten upphör anståndsmedgivandet att
gälla och resterande tomtyteavgift förfaller till betalning.
Utestående belopp löper med ränta enligt 5 § Räntelagen (SFS 1975:635) från
den dag anståndet beviljades tills anståndet upphör. För tid därefter utgår
dröjsmålsränta enligt 6 § Räntelagen.
6.5
Dras ytterligare servisledningar fram och upprättas ytterligare
förbindelsepunkter skall erläggas avgifter enligt 6.1 a) och b), multiplicerade
med 0,5.
6.6
Ökas fastighets tomtyta, skall erläggas avgift enligt 6.1 c) för
tillkommande tomtyta som härrör från fastighet för vilken tomtyteavgift inte
skall anses vara förut erlagd.
6.7
Med fastighet avses egendom redovisad i fastighetsregister såsom en
självständig rättslig enhet. Avstyckas fastighet från tidigare bildad rättslig
fastighet, ska ny förbindelsepunkt upprättas och nya avgifter enligt § 6
erläggas.
6.8
Tillkommer bortledning av Df till den allmänna anläggningen utan att
förbindelsepunkt för Df upprättas, skall erläggas avgift enligt 6.1 d).

7.1
För obebyggd fastighet inom detaljplan skall erläggas del av full
anläggningsavgift.
Avgift utgår per fastighet med:
Bostadsfastighet

Annan fastighet

Servisavgift

5.1 a)

100 %

6.1 a)

100 %

Avgift per uppsättning
förbindelsepunkt

5.1 b)

100 %

6.1 b)

100 %

Tomtyteavgift

5.1 c)

100 %

6.1 c)

70 %

Lägenhetsavgift

5.1 c
d)

0%

Grundavgift för Df, om
förbindelsepunkt för Df
inte upprättats

5.1 d
e)

100 %

-

6.1 d)

100 %

Avgifterna är uttryckta i procent av full avgift.

Avgift enligt 5.1 c) tas för småhusfastigheter ut endast upp till en tomtyta om
3000 m².
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7.2
Bebyggs obebyggd fastighet skall erläggas resterande avgifter enligt
följande:
Bostadsfastighet

Annan fastighet

Tomtyteavgift

5.1 c)

*)

6.1 c)

Lägenhetsavgift

5.1 c)

100 %

-

30 %

Avgifterna är uttryckta i procent av full avgift.
*Bebyggs bostadsfastighet tas ytterligare avgift ut enligt 5.1 c) om föreskriften i 5.3 andra
stycket så medger.

8.1
Föreligger inte avgiftsskyldighet för samtliga i 4.1 angivna
ändamål, skall erläggas reducerade avgifter enligt följande:
Avgifter för framdragen servisledning:
En ledning

70 % av avgift enligt 5.1 a) respektive 6.1 a)

Två ledningar

85 % av avgift enligt 5.1 a) respektive 6.1 a)

Tre ledningar

100 % av avgift enligt 5.1 a) respektive 6.1 a)

Avgifter i övrigt:
V

S

Df

Dg

Avgift per uppsättning FP

5.1 b)

30 %

50 %

20 %

-

Tomtyteavgift

5.1 c)

30 %

50 %

-

20 %

Lägenhetsavgift

5.1 c)

30 %

50 %

-

20 %

Grundavgift Df utan FP

5.1 d)

-

-

100 %

-

6.1 b)

30 %

50 %

20 %

-

Tomtyteavgift

6.1 c)

30 %

50 %

-

20 %

Grundavgift Df utan FP

6.1 d)

-

-

100 %

-

Avgift per uppsättning FP

Avgifterna är uttryckta i procent av full avgift.

För avgiftsändamålet Df tas endast en av avgifterna ut enligt 5.1 b) respektive
5.1 d), eller 6.1 b) respektive 6.1 d).
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8.2
Inträder avgiftsskyldighet för ändamål, för vilket avgiftsskyldighet inte
tidigare förelegat, skall erläggas avgifter enligt 8.1.
Vid tillämpning av begränsningsregeln enligt 5.3 inräknas de sammanlagda
avgifterna för tillkommande servisledningar inte till högre belopp än 100 % av
avgiften enligt 5.1 a) respektive 6.1 a), även om servisledningarna lagts vid
olika tillfällen och avgifterna därmed blivit högre.

Den som svarar för att allmän platsmark ställs i ordning och underhålls
skall erlägga anläggningsavgift.
Avgift utgår med:

en avgift per m2 allmän platsmark för
anordnande av dagvattenbortledning.

Utan moms

Med moms

20,40 kronor
18,56 kronor

25,50 kronor
23,20 kronor

Anläggningsavgifter enligt §§ 5 6 och 9 är baserade på indextalet för juni
2018 2019 i konsumentprisindex, KPI. Indexreglering ska ske årligen den
1 januari enligt följande bestämmelser:
a) Tillägg eller avdrag på avgifterna görs med viss procent.
b)
Procenttalet erhålls genom att den i antal enheter uttryckta indexförändringen, som utgör skillnaden mellan index för juni månad året
innan och talet gällande juni 2018 2019, räknas om till procent av
sistnämnda tal. Erhållet procenttal avrundas till närmast hela tal.
Tillägg eller avdrag avrundas i sin tur beträffande avgift enligt 5.1 a), b),
och d) och e) samt 6.1 a), b) och d) till närmaste tiotal kronor, beträffande
5.1 c) samt 6.1 c) samt § 9 till närmaste tiotal ören.
Ändring av anläggningsavgifterna, utöver enligt ovan, kan beslutas av
Kommunfullmäktige i Leksands kommun i varje särskilt fall.
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11.1 Om för viss eller vissa fastigheter kostnaden för att förse fastigheterna
med vatten och avlopp i beaktansvärd omfattning avviker från kostnaderna för
fastigheterna inom verksamhetsområdet i övrigt, skall enligt lagen om
allmänna vattentjänster avgifter utgå enligt särskilt antagen särtaxa.
Är det inte skäligt att för viss fastighet beräkna avgift enligt §§ 5 9 får LVAB i
stället komma överens med fastighetsägaren eller annan avgiftsskyldig om
avgiftens storlek.
11.2 Om kostnaden för att förse en grupp fastigheter med vatten och avlopp
överstiger 130 % av ordinarie anläggningsavgift per fastighet, ska fullmäktige
besluta om särtaxeområde och anläggningsavgift bestämmas enligt 11.3 11.5.
11.3 I de fall förhållandena (kostnaderna) inom ett område enligt 11.2
avsevärt varierar inom området, ska området indelas i mindre delområden som
vart och ett har sin egen avgift (taxa).
11.4 Aktuellt område förprojekteras. Kostnaderna för utbyggnaden
beräknas. Utbyggnadskostnaden fördelas på antalet fastigheter inom området.
Så länge utbyggnadskostnaden understiger 130 % av ordinarie anläggningsavgift per fastighet, betalar fastighetsägarna normal anläggningsavgift, vilket
innebär att ordinarie verksamhetsområde utökas till att även innefatta
utbyggnadsområdet. Om utbyggnadskostnaden däremot överstiger 130 % av
ordinarie anläggningsavgift per fastighet, bildas ett (eller flera) särtaxeområden
där fastighetsägarna betalar en förhöjd anläggningsavgift (en särtaxa).
Särtaxekunder kommer i dessa områden att betala en anläggningsavgift
bestående av normal anläggningsavgift plus den kostnad för utbyggnaden som
överstiger 130 % av ordinarie anläggningsavgift.
Vid beräkning av särtaxa ska hänsyn tas till ytterligare bebyggelse inom
området som kan antas ske inom en tioårsperiod. Tillkommer inte någon
bebyggelse i området fördelas hela kostnaden på de redan befintliga
fastigheterna.
11.5 LVAB fastställer avgiften, för det aktuella området. I de fall
utbyggnadskostnaden understiger beräknad kostnad, men ändå överstiger
ordinarie avgift, beslutar LVAB i varje enskilt fall om eventuell reduktion av
den fastställda särtaxan.
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12.1 Sedan avgiftsskyldighet inträtt, skall avgift betalas inom tid som anges i
räkning.
12.2 Betalas debiterat belopp inte inom tid som anges i räkningen, skall
erläggas dröjsmålsränta enligt 6 § Räntelagen från den dag betalningen skulle
ha skett.
12.3 Enligt 36 § Lagen om allmänna vattentjänster skall en anläggningsavgift fördelas på årliga inbetalningar under en viss tid, längst tio år, om
avgiften uppgår till belopp som är betungande med hänsyn till fastighetens
ekonomiska bärkraft och övriga omständigheter, om fastighetsägaren så begär
och godtagbar säkerhet ställs. Ränta skall erläggas enligt 5 § Räntelagen på
varje del av avgiften som förfaller till betalning i framtiden från den dag då den
första inbetalningen skall ske till dess ifrågavarande del av avgiften betalas
eller ränta skall erläggas till dess ifrågavarande del av avgiften betalas eller
ränta skall erläggas enligt 12.2.
12.4 Avgiftsskyldighet enligt 5.6, 5.7, 6.6 eller 7.2 föreligger, då bygglov för
avsett ändrat förhållande meddelats eller ändrat förhållande t ex ökning av
tomtyta inträtt utan att bygglov erfordrats eller meddelats. Det åligger
fastighetsägaren att omgående anmäla till LVAB när det ändrade förhållandet
inträtt. Försummar fastighetsägaren denna anmälningsplikt, tas dröjsmålsränta
enligt 12.2 ut för tiden från det två månader förflutit sedan avgiftsskyldighet
inträdde och fram till dess tilläggsavgiften betalas.

13.1 Om efter ansökan från fastighetsägare och särskilt medgivande av
LVAB ledningar utförts på annat sätt eller försetts med andra anordningar än
LVAB bedömt nödvändiga, skall fastighetsägaren som begärt arbetets
utförande ersätta LVAB överenskomna kostnader härför.
13.2 Om en fastighetsägare begär att ny servisledning skall utföras i stället
för redan befintlig och finner LVAB skäl bifalla ansökan om detta, är
fastighetsägaren skyldig att bekosta dels den nya servisledningens allmänna del
med det avdrag som befinns skäligt med hänsyn till den tidigare servisledningens ålder och skick, dels borttagandet av den tidigare servisledningens
allmänna del.
13.3 Finner LVAB påkallat att utföra ny servisledning i stället för och med
annat läge än redan befintlig, är LVAB skyldig att ersätta fastighetsägaren hans
kostnad för fastighetens del av den nya servisledningen och dess inkoppling
med det avdrag som befinns skäligt med hänsyn till den tidigare servisledningens ålder och skick.
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Avgifter för allmänna vattentjänster är belagda med lagstadgad mervärdesskatt.

14.1

För bebyggd fastighet skall erläggas brukningsavgift.

För fastighet där anläggningsavgift erlagts för vatten, spillvatten respektive
dagvatten, ska brukningsavgift betalas för samma nyttigheter.
Avgift utgår per fastighet med:
Utan moms

Med moms

4 561,60 kronor
4 428,80 kronor

5 702,00 kronor
5 536,00 kronor

a)

en fast avgift per år

b)*

en avgift per år och lägenhet för bostadsfastighet och därmed jämställd fastighet

889,60 kronor
864,00 kronor

1 112,00 kronor
1 080,00 kronor

c)**

en avgift per år och varje påbörjad
leverans av 200 m³ vatten/år.

889,60 kronor
864,00 kronor

1 112,00 kronor
1 080,00 kronor

d)

en avgift per m3 levererat vatten

19,31 kronor
18,75 kronor

24,14 kronor
23,44 kronor

* Avgift enligt 14.1 b) tas endast ut för flerfamiljsfastigheter, samt per ansluten småhusfastighet ingående i vatten och/eller avloppsförening eller motsvarande.
** Avgift enligt 14.1 c) tas endast ut för fastigheter som till övervägande delen ej innehåller
bostadslägenheter. Avgiften beräknas per tjänst (vattenmätare) var för sig.

14.2 Föreligger inte avgiftsskyldighet för samtliga i 4.1 angivna ändamål
reduceras avgifterna.
Följande avgifter skall betalas för respektive ändamål:
V

S

Df

Dg

28,7 %

49,3 %

22 %

0%

Fast avgift.

14.1 a)

Avgift per lägenhet resp. avgift
per varje påbörjad leverans av
200 m³ vatten/år.

14.1
b) resp. c)

37 %

63 %

0%

0%

Avgift per m3.

14.1 b)

37 %

63 %

-

-

Avgifterna är uttryckta i procent av full avgift.

14.3 Fastighetsägaren är betalningsansvarig för allt vatten som levereras till
fastigheten. Har LVAB bestämt att för bebyggd fastighet vattenförbrukningen
tillsvidare inte skall fastställas genom mätning, tas avgift enligt 14.1 d) ut efter
en antagen förbrukning om 200 m3/lägenhet och år i permanentbostad och med
100 m3/lägenhet och år för fritidsbostad.
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Det åligger fastighetsägaren att på LVAB:s begäran utföra avläsning, s.k.
självavläsning, av vattenmätare och meddela LVAB. Fastighetsägare som ej
själv klarar att utföra avläsning kan mot en avgift enligt § 17, få hjälp med
avläsningen. I de fall LVAB ej erhåller meddelande om mätarställning, sker
debitering genom beräknad förbrukning.
14.4 För s.k. byggvatten skall erläggas brukningsavgift enligt 14.1 d). Om
mätning inte sker, antas den förbrukade vattenmängden uppgå till 10 m3 per
lägenhet.
14.5 För extra mätställe (mätställe utöver ett per fastighet) skall erläggas en
årlig avgift med ett belopp motsvarande 10 % av den fasta avgiften enligt
14.1 a). Beloppet avrundas till närmaste hela krontal. Parallellkopplade mätare
räknas som ett mätställe.
14.6 Antas mätaren visa annan förbrukning än den verkliga, låter LVAB
undersöka mätaren, om LVAB finner det nödvändigt eller om fastighetsägaren
begär det.
Vid ovan avsedd undersökning eller prövning bestäms mätarens felvisning i två
kontrollpunkter enligt SWEDAC:s föreskrifter om vatten- och värmemätare,
STAFS 2007:2.
Kan mätfelets storlek inte bestämmas eller har mätaren inte fungerat, har
LVAB rätt att uppskatta förbrukningen.
Fastighetsägare som inte godtar LVAB:s beslut efter genomförd undersökning
eller LVAB:s uppskattning av förbrukningen, kan begära prövning av frågan
hos Mark- och miljödomstolen.
14.7 Har fastighetsägare begärt undersökning av vattenmätare och mätaren
härvid godkänns, skall fastighetsägaren ersätta LVAB för undersökningskostnaderna i enlighet med vad som framgår av § 17.
14.8 För spillvattenmängd, som enligt LVAB:s medgivande avleds till dagvattenledning (kylvatten o d), skall erläggas avgift med 100 % av avgiften
enligt 14.1 d).
14.9 Vid läckage eller liknande ska debitering ske med en högsta
förbrukning motsvarande ett genomsnitt av förbrukningen de senaste två åren +
hälften av överförbrukningen, i de fall överförbrukningen uppgår till minst
100 m³. Maximalt görs avdrag för en överförbrukning upp till 5 gånger
genomsnittsförbrukningen.7
Alternativregel: Vid låg årsförbrukning kan genomsnittsförbrukningen sättas
till 150 m³/år.
14.10 Vid läckage eller liknande, på yttre del av servisledning, där vattenförbrukningen mäts i mätare placerad i utvändig mätarbrunn, ska debitering ske
med en förbrukning motsvarande ordinarie preliminärdebitering samt dessutom
en förbrukning motsvarande 2 ggr den normala årsmedelförbrukningen före
läckaget. Förutsatt att överförbrukningen är minst 100 m³.
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14.11 För renvatten som tillfälligt levereras genom brandpoströr med mätare
erläggs brukningsavgift enligt 14.1 d) och 14.2. Dessutom erläggs en engångsavgift om 221 214 kr och en hyra per dygn om 56 54 kr. Levereras renvatten
tillfälligt genom brandpoströr utan mätning erläggs en avgift per dygn om 276
268 kr.

Tillförs avloppsnätet större spillvattenmängd än som svarar mot levererad
vattenmängd eller avleds inte hela den levererade vattenmängden till
avloppsnätet skall avgift för spillvattenavlopp erläggas efter den mängd
spillvatten som avleds till avloppsnätet.
Mängden skall bestämmas genom mätning på fastighetsägarens bekostnad av
ifrågavarande vatten- eller spillvattenmängd eller på annat sätt som överenskommits mellan LVAB och fastighetsägaren.
En förutsättning för att avgiften för avlett spillvatten skall debiteras efter annan
grund än efter levererad mängd vatten är att skillnaden mellan mängderna
vatten och spillvatten uppgår till minst 30 m³/år.

För obebyggd fastighet inom detaljplan skall erläggas brukningsavgift
enligt 14.1 a).
Föreligger inte avgiftsskyldighet för samtliga i 4.1 angivna ändamål reduceras
den fasta avgiften. Följande avgifter skall därvid erläggas för respektive
ändamål:

Fast avgift

14.1 a)

V

S

Df

Dg

28,7 %

49,3 %

0%

0%

Avgifterna är uttryckta i procent av full avgift.
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Har LVAB på fastighetsägarens begäran vidtagit åtgärd eller har på
grund av att fastighetsägaren åsidosatt sin skyldighet vattentillförseln
avstängts eller reducerats eller annan åtgärd vidtagits av LVAB debiteras
följande avgifter:
Utan moms

Med moms

Nedtagning av vattenmätare

389,60 kr
378,40 kr

487 kr
473 kr

Uppsättning av vattenmätare

389,60 kr
378,40 kr

487 kr
473 kr

Avstängning av vattentillförsel

454,40 kr
440,80 kr

568 kr
551 kr

Påsläpp av vattentillförsel

454,40 kr
440,80 kr

568 kr
551 kr

Montering och demontering av
strypbricka i vattenmätare

389,60 kr
378,40 kr

487 kr
473 kr

Undersökning av vattenmätare

1 036,00 kr
1 005,60 kr

1 295 kr
1 257 kr

Byte sönderfrusen vattenmätare

1 036,00 kr
1 005,60 kr

1 295 kr
1 257 kr

Avläsning av vattenmätare (utförs endast när
fastighetsägaren ej själv är kapabel att läsa av)

260,00 kr
252,00 kr

325 kr
315 kr

Avläsning av vattenmätare när avläsning ej
inkommit under 2 år i följd

260,00 kr
252,00 kr

325 kr
315 kr

Länsning av vattenmätarbrunn

260,00 kr
252,00 kr

325 kr
315 kr

Förgäves besök

260,00 kr
252,00 kr

325 kr
315 kr

För arbeten som på fastighetsägarens begäran utförs utanför ordinarie arbetstid debiteras ett
tillägg om 50 % av ovan angivna belopp.

Om för viss eller vissa fastigheter kostnaden för att förse fastigheterna
med vatten och avlopp i beaktansvärd omfattning avviker från
fastigheterna inom verksamhetsområdet i övrigt, skall enligt lagen om
allmänna vattentjänster avgifter utgå enligt särskilt antagen särtaxa.
Är det inte skäligt att för viss fastighet beräkna avgift enligt §§ 14 17 får
LVAB i stället komma överens med fastighetsägaren eller annan avgiftsskyldig
om avgiftens storlek.
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Avgift enligt 14.1 a), b) och c) debiteras i efterskott per månad, varannan
månad, kvartal, tertial eller halvår enligt beslut av LVAB. Avgift enligt
14.1 d) debiteras i efterskott på grundval av enligt mätning förbrukad
vattenmängd, uppskattad förbrukning eller annan grund som anges i
§§ 14 och 15.
Betalas debiterat belopp inte inom tid som anges i räkningen, skall erläggas:
Påminnelseavgift. Ersättning för utfärdande av skriftlig betalningspåminnelse utgår i enlighet med lagen om inkassokostnader mm.
Ersättningen uttages enligt vid varje tid gällande förordning.
Dröjsmålsränta på obetalt belopp enligt 6 § Räntelagen från den dag
betalningen skulle skett.
Sker enligt LVAB:s beslut mätaravläsning inte för varje debitering, får mellanliggande debiteringar ske efter uppskattad förbrukning. Mätaravläsning och
debitering efter verklig förbrukning bör ske i genomsnitt minst en gång per år.
Avläsning och debitering bör därjämte ske med anledning av fastighetsöverlåtelse.

Har fastighetsägare begärt att LVAB skall företa åtgärd för att underlätta eller
möjliggöra hans brukande av anläggningen i visst fall eller avseende eller har i
övrigt särskild åtgärd påkallats på grund av fastighetens VA-förhållanden, får
LVAB i stället komma överens med fastighetsägaren eller annan avgiftsskyldig
om avgiftens storlek.

Denna taxa träder i kraft 2020-01-01. De brukningsavgifter enligt § 14, som
är baserade på uppmätning hos fastighetsägare, skall därvid tillämpas i fråga
om den vattenmängd som levereras och den spillvattenmängd som släpps ut
efter den ovan angivna dagen för taxans ikraftträdande.
***
Mål som rör tvist mellan fastighetsägare och LVAB beträffande tillämpning
och tolkning av denna taxa prövas av Mark- och miljödomstolen jämlikt 53 §
Lagen om allmänna vattentjänster.
L:\10 TAXOR ANTAGNA\Taxa VA\2020\Till Kf\VA-taxa 2020 Leksand § xxx_med markerade ändringar.docx
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Taxan är framtagen för Leksand Vatten AB
genom Dala Vatten och Avfall AB, ett regionalt
VA- och Avfallsbolag som ägs av kommunerna
Gagnef, Leksand, Rättvik och Vansbro. Bolagets
uppgift är att ta hand om avfallet som uppstår i
dessa kommuner samt förse invånarna med
dricksvatten och avloppsvattenrening.
Vid frågor om taxan vänd dig till
Dala Vatten och Avfall AB, 020-200 210.
www.dalavattenavfall.se
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2019-10-15
Allmänna utskottet

§ 80

Dnr 2019/1122

Reglemente för krisledningsnämnd
Beskrivning av ärendet
Vid en ny mandatperiod bör reglemente för krisledningsnämnden ses över
och antas på nytt (KL 6 kap. 44 §).
Sektorns/avdelningens bedömning
Beredskapssamordnaren i Leksands kommun har gjort översyn av befintligt
reglemente och kommit fram till att innehållet i det nuvarande dokumentet
inte behöver ändras.
Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande från beredskapssamordnare Kjell Ekman, daterat
2019-10-15 § 87.
Reglemente för krisledningsnämnden i Leksands kommun
Allmänna utskottets förslag till kommunstyrelsen för beslut i
kommunfullmäktige
1. Anta Reglementet för krisledningsnämnden.
2. Reglementet ersätter tidigare reglemente som antogs av
kommunfullmäktige 2016-09-19.
Beslutet skickas till
Kommunstyrelsen

Justeras

Utdrag bestyrks

1(1)

Sida

TJÄNSTEUTLÅTANDE

1(1)

Datum

Referens

2019-09-12

Dnr 2019/1122

Verksamhetsstöd
Kjell Ekman, 0247-80305
kjell.ekman@leksand.se

Reglemente för krisledningsnämnd
Beskrivning av ärendet
Vid en ny mandatperiod bör Reglemente för krisledningsnämnden ses över
och antas på nytt.
Kommunallagens 6 kap. 44 §

Sektorns/avdelningens bedömning
Beredskapssamordnaren i Leksands kommun har gjort översyn av befintligt
reglemente och kommit fram till att innehållet i det nuvarande dokumentet
inte behöver ändras.

Finansiering
Ingen finansiell påverkan.
Förslag till beslut
1. Anta Reglemente för krisledningsnämnd med dnr: 2019/1122
2. Reglementet ersätter tidigare reglemente som var antaget av
kommunfullmäktige 2016-09-19

Ange vilket beslutsunderlag som ska skickas med till politiken
Reglemente för krisledningsnämnden i Leksands kommun. dnr: 2019/1122

Slutligt beslut expedieras (skickas) till
Kjell Ekman, Beredskapssamordnare.

1

Reglemente för krisledningsnämnden
i Leksands kommun

Dnr: 2019/1122
Antaget av kommunfullmäktige 2019-xx-xx § 87

Reglemente för krisledningsnämnden i Leksands kommun

§1

Krisledningsnämndens uppgifter
Krisledningsnämnden utgör kommunens högsta ledning i samband med extraordinära
händelser, då ordinarie/normala resurser är otillräckliga för att samhällets basfunktioner
ska fungera på lägsta acceptabla nivå.
Krisledningsnämnden står under tillsyn av kommunens revision samt fullmäktige.

§2

Övertagande av övriga nämnders verksamhetsområden
Krisledningsnämnden får, i samband med en extraordinär händelse, inom ramen för
detta reglemente, överta beslutanderätt i den omfattning som är nödvändig med hänsyn
till just den extraordinära händelsens omfattning och art.
Med extraordinär händelse avses sådan händelse som;
Avviker från det normala,
Innebär allvarlig störning eller överhängande risk för allvarlig störning i viktiga
samhällsfunktioner, samt
Kräver skyndsamma insatser av kommunen

§3

Förvaltningsorganisation och delegering
Under en extraordinär händelse står den kommunala förvaltningsorganisationen till
krisledningsnämndens förfogande.
När krisledningsnämnden övertagit hela eller delar av en nämnds verksamhet gäller i
tillämpliga delar ordinarie nämnds delegeringsordning. Övriga beslut fattas av
krisledningsnämnden.

§4

Krisledningsnämndens ledamöter
Kommunfullmäktige väljer ordförande, vice ordförande samt fem ordinarie ledamöter
och sju ersättare till krisledningsnämnden.

§5

Aktivering av krisledningsnämnden
Ordförande (eller vice ordförande när ordföranden har förhinder) bedömer när en
extraordinär händelse medför att nämnden ska träda i funktion.
Kallelse kan ske muntligt.

§6

Beslutsordning i brådskande ärenden
Ordförande (eller vice ordförande när ordföranden har förhinder) får besluta på
nämndens vägnar i ärenden, som är så brådskande, att nämndens avgörande inte kan
avvaktas. Sådana beslut ska emellertid snarast anmälas till nämnden, d.v.s. så snart

Gällande Reglemente för krisledningsnämnden i Leksands kommun

denna samlats. Det innebär att ordförande (eller 1:e vice ordförande när ordföranden har
förhinder) i en akut situation har samma befogenheter som nämnden i sin helhet.
Om både ordförande och vice ordförande har förhinder träder krislednings-nämndens
ålderspresident in som ersättare på ordförandeposten. Ålderspresident är den ledamot
som varit ledamot längst i krisledningsnämnden. Om flera ledamöter har lika lång
tjänstgöringstid är den äldste av dem ålderspresident.
Det är inte möjligt att underlåta att sammankalla nämnden och istället låta ordförande
eller vice ordförande fatta nödvändiga beslut. Deras befogenhet att fatta beslut gäller
endast i sådana brådskande situationer där nämnden inte hinner sammankallas och dess
beslut avvaktas.
Så snart nämnden hunnit sammanträda upphör denna speciella befogenhet för
ordföranden (eller 1:e vice ordförande när ordföranden har förhinder).
§7

§8

Bistånd till kommuner, landsting och enskilda personer
Krisledningsnämnden kan besluta om bistånd till andra kommuner, landsting och till
enskilda personer.
Avveckling av verksamhet
När förhållandena medger ska krisledningsnämnden besluta;
Att de uppgifter som nämnden eventuellt har övertagit från andra nämnder ska
återgå till ordinarie nämnd, samt
Att nämndens funktion upphör
Ett sådant beslut kan fattas även om den extraordinära händelsen fortfarande pågår.

§9

Rapportering och uppföljning
Efter att krisledningsnämnden varit inkallad ska skriftlig redovisning av
händelseförlopp, kostnader och utvärdering lämnas till fullmäktige.

Gällande Reglemente för krisledningsnämnden i Leksands kommun
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Sammanträdesdatum

2019-10-15
Allmänna utskottet

§ 82

Dnr 2018/1445

Handlingsprogram enligt lag (2003:778) om skydd mot
olyckor
Beskrivning av ärendet
Enligt Lag (2003:778) om skydd mot olyckor 3 kap. 3§ ska kommunen ha ett
handlingsprogram för förebyggande verksamhet. I programmet ska anges
målet för kommunens verksamhet samt de risker för olyckor som finns i
kommunen och som kan leda till räddningsinsatser. I programmet ska också
anges hur kommunens förebyggande verksamhet är ordnad och hur den
planeras.
Gemensamma handlingsprogram tas fram av räddningsförbundets
medlemskommuner har tillsammans med Brandkåren Norra Dalarna.
Brandkåren Norra Dalarna är ännu inte helt klara med sitt handlingsprogram
vilket innebär att vissa delar i det gemensamma handlingsprogrammet inte är
klara. Brandkårens handlingsprogram hanteras senare i direktionen för
förbundet.
I handlingsprogrammet som är specifikt för Leksand har förslag tagits fram
med hjälp av de verksamheter som jobbar med berörda delar inom
kommunen.
Efter att Räddningsförbundets medlemskommuner tillsammans med
Brandkåren Norra Dalarna tagit fram sina handlingsprogram kommer
underlagen omarbetas till ett gemensamt grafiskt utseende. Bifogat underlag
innehåller således endast textmassa och ska inte ses som grafiskt korrekt.
Sektorns/avdelningens bedömning
Leksands kommun ska vara trygg och säker att bo, vistas och driva
verksamhet i. Ett helhetsgrepp kring frågorna om brottsförebyggande arbete,
skydd mot olyckor, krishantering och civilt försvar är nödvändigt för att
skapa en trygg och säker tillvaro.

Justeras

Utdrag bestyrks

1(2)
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2019-10-15
Allmänna utskottet

Till handlingsprogrammet finns tillhörande delprogram för områdena
brottsförebyggande arbete, trafiksäkerhet, riskhänsyn i fysisk planering,
brandförebyggande verksamhet, fallprevention, suicidprevention,
vattensäkerhet, krishantering (utgör även plan för extraordinära händelser)
och civilt försvar/beredskap.
I delprogrammen beskrivs strategiskt viktiga aktiviteter/åtgärder för
kommunen och särskilda satsningar för perioden 2019-2022.
Delprogrammen beskriver hur vi jobbar med att förhindra olyckor och
kommer att publiceras på vår hemsida.
Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande från beredskapssamordnare Kjell Ekman, daterat
2019-09-10
Sammanställning av de kommunspecifika delprogrammet
”Handlingsprogram enligt lag (2003:778) om skydd mot olyckor”
Allmänna utskottets förslag till kommunstyrelsen för beslut i
kommunfullmäktige
Anta föreslagen text för delprogram tillhörande ”Handlingsprogram enligt
lag (2003:778) om skydd mot olyckor (LSO) specifikt för Leksands
kommun”.
Beslutet skickas till
Kommunstyrelsen

Justeras

Utdrag bestyrks

2(2)
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1(2)

Datum

Referens

2019-09-10

Dnr 2018/1445

Kommunstyrelsen
Kjell Ekman, 0247-80305
kjell.ekman@leksand.se

Handlingsprogram enligt lag (2003:778) om skydd mot
olyckor
Beskrivning av ärendet
Enligt Lag (2003:778) om skydd mot olyckor 3 kap. 3§ ska kommunen ha ett
handlingsprogram för förebyggande verksamhet. I programmet skall anges
målet för kommunens verksamhet samt de risker för olyckor som finns i
kommunen och som kan leda till räddningsinsatser. I programmet skall
också anges hur kommunens förebyggande verksamhet är ordnad och hur
den planeras.
Gemensamma handlingsprogram tas fram av räddningsförbundets
medlemskommuner har tillsammans med Brandkåren Norra Dalarna.
Brandkåren Norra Dalarna är ännu inte helt klara med sitt handlingsprogram
är vissa delar i det gemensamma handlingsprogrammet inte klara. I det
gemensamma handlingsprogrammet är denna text röd. Brandkårens
handlingsprogram hanteras senare i direktionen för förbundet.
Handlingsprogram som är specifika för Leksand har förslag tagits fram på
text med hjälp av de verksamheter som jobbar med berörda delar inom
kommunen. Texten bifogats som ett sammanställt dokument som underlag
för beslut.
Efter att Räddningsförbundets medlemskommuner tillsammans med
Brandkåren Norra Dalarna tagit fram sina handlingsprogram kommer
underlagen omarbetas till ett gemensamt grafiskt utseende. Bifogat underlag
innehåller således endast textmassa och ska inte ses som grafiskt korrekt.

Sektorns/avdelningens bedömning
Leksands kommun ska vara trygg och säker att bo, vistas och driva
verksamhet i. Ett helhetsgrepp kring frågorna om brottsförebyggande arbete,
skydd mot olyckor, krishantering och civilt försvar är nödvändigt för att
skapa en trygg och säker tillvaro.
Till handlingsprogrammet finns tillhörande delprogram för områdena
brottsförebyggande arbete, trafiksäkerhet, riskhänsyn i fysisk planering,

Datum

2019-09-10
Leksands kommun

Referens

Sida

Dnr 2018/1445

2(2)

brandförebyggande verksamhet, fallprevention, suicidprevention,
vattensäkerhet, krishantering (utgör även plan för extraordinära händelser)
och civilt försvar/beredskap.
I delprogrammen beskrivs strategiskt viktiga aktiviteter/åtgärder för
kommunen och särskilda satsningar för perioden 2019-2022.
Delprogrammen beskriver hur vi jobbar med att förhindra olyckor och
kommer att vara offentligt via vår hemsida.
Då Brandkåren Norra Dalarna inte är klara med sitt handlingsprogram
kommer det gemensamma handlingsprogrammet upp i december.
Finansiering
Ryms inom befintlig budget.

Förslag till beslut
1. Anta föreslagen text för delprogram tillhörande LSO specifikt för
Leksands kommun.

Ange vilket beslutsunderlag som ska skickas med till politiken
Tjänsteutlåtande, daterat 2019-09-10
Sammanställning av de kommunspecifika delprogram för Lagen om skydd
mot olyckor (LSO) med föreslagen text.

Slutligt beslut expedieras (skickas) till
Kjell Ekman Beredskapssamordnare Leksand
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§ 81

Dnr 2019/1121

Styrdokument för Leksands kommuns arbete med
krisberedskap 2019-2022
Beskrivning av ärendet
I överenskommelse om kommunernas krisberedskap mellan Sveriges
Kommuner och Landsting (SKL) och Myndigheten för Samhällsberedskap
(MSB) framgår det att kommunerna ska ta fram ett styrdokument för
kommunens arbete med krisberedskap. Syftet med detta styrdokument är att
klargöra vad som ska göras och vem som ansvarar för att det blir genomfört
samt vem som beslutar.
Styrdokumentet ska innehålla beskrivningar av åtgärder för att reducera
risker samt en utbildningsplan för mandatperioden.
Sektorns/avdelningens bedömning
Utgångspunkterna för kommunernas krishanteringsarbete styrs via Lag
(2006:544) om kommuners och landstings åtgärder inför och vid
extraordinära händelser i fredstid och höjd beredskap (LEH).
Med extraordinär händelse enligt LEH avses händelse som
avviker från det normala
innebär en allvarlig störning i viktiga samhällsfunktioner eller
innebär en överhängande fara för en allvarlig störning i viktiga
samhällsfunktioner
kräver skyndsamma insatser för att kunna hanteras
Kommunernas förebyggande arbete vid en redan inträffad olycka styrs av
Lag (2003:778) om Skydd mot Olyckor (LSO) och hanteras av Brandkåren
Norra Dalarna.
Vårt övergripande mål är att alla ska kunna känna sig trygga i Leksand. En
viktig faktor som leder till trygghet är att vi bryr oss om varandra.
Samverkan är ett ledord som gäller i stort som i smått och såväl lokalt som
internationellt. Att hantera risker är en gemensam kommunal angelägenhet.
Alla har ansvaret och alla måste gemensamt jobba mot samma mål.

Justeras

Utdrag bestyrks

1(2)
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2019-10-15
Allmänna utskottet

Leksands kommuns mål för krishantering är att:
Samverka för en väl fungerande krishantering vid allvarliga
störningar, stora olyckor och kriser.
Använda samhällets resurser på ett effektivt sätt för människors
bästa.
Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande från beredskapssamordnare Kjell Ekman, daterat
2019-09-12
Styrdokument för Leksands kommuns arbete med krisberedskap, daterat
2019-09-12
Allmänna utskottets förslag till kommunstyrelsen för beslut i
kommunfullmäktige
Anta ”Styrdokument för Leksands kommuns arbete med krisberedskap
2019–2022”.
Beslutet skickas till
Kommunstyrelsen

Justeras

Utdrag bestyrks
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Datum

Referens

2019-09-12

Dnr 2019/1121

Verksamhetsstöd
Kjell Ekman, 0247-80305
kjell.ekman@leksand.se

Styrdokument krishantering
Beskrivning av ärendet
I överenskommelse om kommunernas krisberedskap mellan SKL och MSB
framgår det att kommunerna ska ta fram ett styrdokument för kommunens
arbete med krisberedskap. Syftet med detta styrdokument är att klargöra vad
som ska göra och vem som ansvarar för att det blir genomfört samt vem som
beslutar.
Styrdokumentet ska innehålla:
En beskrivning av det arbete och de åtgärder som ska ske under
mandatperioden för att reducera eller ta bort risker och sårbarheter
samt för att öka förmågan att kontinuerligt bedriva samhällsviktig
verksamhet. Detta avser även verksamhet som bedrivs av hel- eller
delägda bolag.
En beskrivning av hur kommunen avser att fullgöra åtaganden som
beskrivs i kommunöverenskommelse samt hur ersättningen ska
användas.
En övnings- och utbildningsplan för mandatperioden samt en plan för
hur kommunen ska hantera extraordinära händelser som beskriver:
-hur kommunen ska organisera sig under en extraordinär händelse,
-hur kommunens organisation för krisledning leder, samordnar och
samverkar,
-hur kommunen säkerställer samband för att hantera en extraordinär
händelse samt
-vilka lokaler med nödvändig teknisk utrustning för ledning och
samverkan som disponeras vid en extraordinär händelse.
En övergripande beskrivning av kommunens geografiska område
såsom geografi, demografi, infrastruktur och näringsliv.
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Sektorns/avdelningens bedömning
Utgångspunkterna för kommunernas krishanteringsarbete styrs via LEH.
Med extraordinär händelse enligt LEH avses händelse som
avviker från det normala
innebär en allvarlig störning i viktiga samhällsfunktioner eller
innebär en överhängande fara för en allvarlig störning i viktiga
samhällsfunktioner
kräver skyndsamma insatser för att kunna hanteras
Kommunernas förebyggande arbete vid en redan inträffad olycka styrs av
LSO, Lag om Skydd mot Olyckor (2003:778) och hanteras av Brandkåren.
Vårt övergripande mål är att alla ska kunna känna sig trygga i Leksand. En
viktig faktor som leder till trygghet är att vi bryr oss om varandra.
Samverkan är ett ledord som gäller i stort som i smått och såväl lokalt som
internationellt.
Att hantera risker är en gemensam kommunal angelägenhet. Alla har
ansvaret och alla måste gemensamt jobba mot samma mål.
Leksands kommuns mål för krishantering är:
Vi samverkar för en väl fungerande krishantering vid allvarliga
störningar, stora olyckor och kriser.
Vi använder samhällets resurser på ett effektivt sätt för människors
bästa.
Finansiering
Övning och utbildning finansieras av medel från MSB.
Övriga kostnader hanteras inom ordinarie verksamhet alternativt tags upp
senare.

Förslag till beslut
1. Anta Styrdokument för Leksands kommuns arbete med
krisberedskap 2019–2022.
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Ange vilket beslutsunderlag som ska skickas med till politiken
Tjänsteutlåtande Styrdokument krishantering
Daterat 2019-09-12
Styrdokument_Krisberedskap_2019
Daterat 2019-09-12
Slutligt beslut expedieras (skickas) till
Kjell Ekman, Beredskapssamordnare

Sida
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Datum

2019-09-12
Säkerhetsansvarig
Kjell Ekman, 0247-803 05
kjell.ekman@leksand.se

Styrdokument för
Leksands kommuns arbete med
krisberedskap 2019–2022
Dnr: 2019/1121
Antaget av kommunfullmäktige 2019-xx-xx

Webbplats

E-post

Leksands kommun

www.leksand.se

kommun@leksand.se

Organisations nr

Postadress

Besöksadress

Telefon

Fax

Bankgiro

Verksamhetsstöd
Säkerhetsansvarig
793 80 Leksand

Torget 5

Kundtjänst 0247-800 00

0247-144 65

985-2971

212000-2163

Datum

Sida

2019-09-12
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Sammanfattning
Kommunen ska, med beaktande av risk- och sårbarhetsanalysen (RSA), för
varje ny mandatperiod fastställa en plan för hur de ska hantera extraordinära
händelser. Planen ska fungera som ett styrdokument för kommunens arbete
med krisberedskap. Styrdokumentet ska innehålla:
En beskrivning av det arbete och de åtgärder som ska ske under
mandatperioden för att reducera eller ta bort risker och sårbarheter
samt för att öka förmågan att kontinuerligt bedriva samhällsviktig
verksamhet. Detta avser även verksamhet som bedrivs av heleller delägda bolag.
En beskrivning av hur kommunen avser att fullgöra åtaganden
som beskrivs i kommunöverenskommelse samt hur ersättningen
ska användas.
En övnings- och utbildningsplan för mandatperioden samt en plan
för hur kommunen ska hantera extraordinära händelser som
beskriver:
- hur kommunen ska organisera sig under en extraordinär
händelse,
- hur kommunens organisation för krisledning leder,
samordnar och samverkar,
- hur kommunen säkerställer samband för att hantera en
extraordinär händelse samt
- vilka lokaler med nödvändig teknisk utrustning för ledning
och samverkan som disponeras vid en extraordinär händelse.
En övergripande beskrivning av kommunens geografiska område
såsom geografi, demografi, infrastruktur och näringsliv.
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Styrdokument Krisberedskap i Leksand kommun

1.1

Målsättning för krisberedskapsarbetet kopplat till
kommunens vision och mål
Olyckor eller extraordinära händelser sker ofta hastigt och oväntat utan
förvarning oftast med stora negativa konsekvenser. Detta kan drabba en eller
flera kommundelar eller i extrema fall hela kommunen med många
människor inblandade och som kan medföra betydande person- och/eller
materiella skador.
En olycka kan, även om den inledningsvis bedöms liten, starta en kedja av
händelser som kommunen måste kunna hantera i samverkan med andra
berörda aktörer.
Händelser som bedöms kunna ge svåra konsekvenser i Leksands kommun
beskrivs i Risk och Sårbarhetsanalys.
Utgångspunkterna för kommunernas krishanteringsarbete styrs via LEH.
Med extraordinär händelse enligt LEH avses händelse som
avviker från det normala
innebär en allvarlig störning i viktiga samhällsfunktioner eller
innebär en överhängande fara för en allvarlig störning i viktiga
samhällsfunktioner
kräver skyndsamma insatser för att kunna hanteras
Kommunernas förebyggande arbete vid en redan inträffad olycka styrs av
LSO, Lag om Skydd mot Olyckor (2003:778) och hanteras av Brandkåren.
Vårt övergripande mål är att alla ska kunna känna sig trygga i Leksand. En
viktig faktor som leder till trygghet är att vi bryr oss om varandra.
Samverkan är ett ledord som gäller i stort som i smått och såväl lokalt som
internationellt.
Att hantera risker är en gemensam kommunal angelägenhet. Alla har
ansvaret och alla måste gemensamt jobba mot samma mål.
Leksands kommuns mål för krishantering är:
Vi samverkar för en väl fungerande krishantering vid allvarliga
störningar, stora olyckor och kriser.
Vi använder samhällets resurser på ett effektivt sätt för människors
bästa.
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1.2 Syfte med dokumentet
Enligt de överenskommelser som finns mellan SKL och MSB ska
kommunen ha en planering för vilka åtgärder som ska genomföras under
mandatperioden samt en planering för hur kommunen ska hantera en kris. I
överenskommelse om kommunernas krisberedskap mellan SKL och MSB
framgår det att kommunerna ska ta fram ett styrdokument för kommunens
arbete med krisberedskap. Syftet med detta styrdokument är att klargöra vad
som ska göra och vem som ansvarar för att det blir genomfört samt vem som
beslutar.
Styrdokumentet ska främst utgå från de behov av åtgärder som identifierats i
kommunens risk- och sårbarhetsanalys men även behov av åtgärder som
identifierats på annat sätt (till exempel vid utvärderingar av övningar och
inträffade händelser). Styrdokumentet ska antas av kommunfullmäktige
under mandatperiodens första år.
1.3 Giltighet
Detta styrdokument gäller från och med att fullmäktige antar det, och tills
nytt styrdokument antas.
1.4

Styrande lagstiftning och överenskommelser
Lag (2006:544) om kommuners och landstings åtgärder inför och vid
extraordinära händelser i fredstid och höjd beredskap (LEH).
Förordning (2006:637) om kommuners och landstings åtgärder inför
och vid extraordinära händelser i fredstid och höjd beredskap (FEH).
Kommunallag (2017:725).
Överenskommelse om kommunernas krisberedskap 2019–2022.
Överenskommelse om kommunernas arbete med civilt försvar 2018–
2020.
Lag (2003:778) om skydd mot olyckor
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1.5 Krisberedskapens dokument
Förutom styrdokumentet som anger kommunens övergripande mål och
inriktning för arbetet med krisberedskap under mandatperioden ska det
finnas:
Handlingar

Antas av

Styrdokument krishantering

Ö

Kommunfullmäktige 2019/1121

Handlingsplan skydd mot olyckor (LSO)

Ö

Kommunfullmäktige 2018/1445

Reglemente för krisledningsnämnd

Ö

Kommunfullmäktige 2019/1122

Risk och sårbarhetsanalys (RSA)

H

Krisledningsnämnd 2019/262

Krisledningsplan
Handlingsplan extra ordinära händelser
(LEH)

K

Kommundirektör (info krisled.nämnd)
2019/1118

Handbok för krisledning

BH

Kommundirektör (info krisled.nämnd)

Krishanteringsplaner

K

Kommundirektör (info krisled.nämnd)

Kriskommunikationsplan

K

Kommundirektör (info krisled.nämnd)

Utbildning och övningsplan

BH

Kommundirektör (info krisled.nämnd)

Ö=Öppen, H=Hemlig, K=Konfidentiell, BH=Begränsat hemlig

1.6 Avgränsningar
Styrdokumentet innehåller ingen mer styrning vad avser civilt försvar än det
som nämns i kapitel 2.
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2 Övergripande styrning av krisberedskapsarbetet
2.1 Ansvar
Enligt kommunstyrelsens reglemente har kommunstyrelsen ett övergripande
ansvar för interna säkerhetsfrågor enligt reglemente för kommunstyrelsen 8 §.
Vidare ansvarar kommunstyrelsen, i egenskap av krisledningsnämnd, för
åtgärder kopplat till lagen (2006:544) om kommuners och landstings åtgärder
inför och vid extraordinära händelser i fredstid och höjd beredskap samt lagen
(1992:1403) om totalförsvar och höjd beredskap enligt reglemente för
kommunstyrelsen 12 §.
Det dagliga krisberedskapsarbete leds av biträdande kommundirektören som
till sin hjälp har säkerhetsskyddschefen samt beredskapssamordnaren som
leder kommunens praktiska förebyggandearbete vad avser krisberedskap och
civilt försvar. Alla kommunala förvaltningar och bolag är skyldiga att aktivt
delta i detta arbete. Hit räknas kommunens arbete med att göra risk- och
sårbarhetsanalyser, planering för civilt försvar samt förebyggande arbete
såsom handlingsprogram enligt lagen om skydd mot olyckor samt avdela
personal till att bemanna en utbildad och övad krisledningsorganisation.
Kommunen och Brandkåren Norra Dalarna ansvarar för att ta fram varsin del
av handlingsprogrammet enligt lagen om skydd mot olyckor i syfte att
förebygga olyckor.
2.2

Typhändelser och ansvarsfördelning

Vardagshändelser
Vardagshändelser som omfattas av Lagen om skydd mot olyckor hanteras i
första hand av Brandkåren Norra Dalarna. Kommunen kan, efter förfrågan,
vara Brandkåren behjälplig med att lösa händelser.
Mindre allvarliga händelser
Mindre allvarliga händelser, inom kommunens egen organisation, ska
hanteras av respektive förvaltningen/bolag. Vid behov kan drabbad
förvaltning/bolag förstärkas med personal från annan förvaltning. Ansvaret
och ledarskapet ligger dock alltid kvar hos ordinarie chef. Samtliga
förvaltningar ansvarar för att ha egna krishanteringsplaner för att hantera
mindre allvarliga händelser.
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POSOM
Socialtjänstlagens 2 kap 2 §, 1 stycket säger att ”Kommunen har det yttersta
ansvaret för att de som vistas i kommunen får det stöd och den hjälp de
behöver”. För att lösa det har kommunen en POSOM-organisation. Ansvarig
är Sektorchef för Lärande och stöd som har en grupp med stödpersoner som
ska utföra det praktiska arbetet.
Syftet med gruppen är att kunna erbjuda och organisera krisstöd vid akuta
situationer vid kriser och katastrofer, för att förebygga psykisk ohälsa.
POSOM kallas ut är när det övriga samhällsstödet inte finns tillgängligt eller
räcker till. Detta innebär ingen inskränkning i det ansvar som vilar på andra
huvudmän. Alla typer av ovanstående händelser, förutom vardagshändelser,
ska utvärderas av berörda verksamheter och skyndsamt återrapporteras till
kommunstyrelsen.
Extraordinära- eller allvarliga händelser och åtgärder vid höjd
beredskap
Krisledningsgruppen/stab utövar den strategiska ledningen vid en kris eller
annan oönskad händelse. Här bereds underlag för nödvändiga, rimliga och
taktiska beslut.
Vid extra ordinära händelser bereder krisledningsgruppen/staben underlag
för beslut till krisledningsnämnden och verkställer nämndens fattade beslut.
Krisledningsgruppen/staben leds inledningsvis i början av en händelse direkt
av kommundirektören eller biträdande kommundirektör eller av dennes
ersättare. Gruppen är sammansatt utöver kommundirektör, biträdande
kommundirektör, med sektorchefer och särskild adjungerad sakkunnig
personal. Vid behov ingår samverkanspersoner från andra myndigheter eller
organisationer.
Krisledningsnämndens uppgift är att, utifrån analys och information från
krisledningsgruppen/stab, fatta beslut kring åtgärder inför och under den
extraordinära händelsen. Krisledningsnämnden utgör då kommunens
ledning vid den extraordinära händelsen och kan fatta principiella och
övergripande beslut. Nämnden fastställer inriktning samt sätter ramar för
den operativa ledningen (krislednings-grupp/stab).
Civilt försvar
Enligt överenskommelse om kommunernas arbete med civilt försvar,
upprättat mellan SKL och MSB, ska kommunen under 2019–2020 arbeta
med:
Kompetenshöjning gällande totalförsvar
Säkerhetsskydd
Krigsorganisation och krigsplacering
Arbetet med de prioriterade uppgifterna kompetenshöjning gällande
totalförsvar och säkerhetsskydd ska genomföras under perioden 2018–2020.
Arbetet med framtagande av krigsorganisation och krigsplacering av
personal ska vara påbörjat men behöver inte vara avslutat till 2020-12-31.
Ny överenskommelse mellan SKL och MSB är att vänta under 2020.
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2.3 Arbetsmiljöansvar
Arbetsmiljöansvaret följer normalt linjeorganisationen. Vid allvarliga- eller
extraordinära händelser samt under höjd beredskaps har kommundirektören
det yttersta arbetsmiljöansvaret för den personal som ingår i
krisledningsorganisation.
Verksamheter, organisationer eller myndigheter, som inte arbetar direkt åt
Leksand kommuns krisledningsorganisation, men av någon anledning har
anslutit sig till en av kommunens upprättade inriktning och
samordningsfunktioner ansvar själva för den egna personalens arbetsmiljö
enligt gällande lagstiftning.
Arbetsmiljöansvaret kan inte förhandlas bort.
Den utlånande/uthyrande arbetsgivaren är alltjämt arbetsgivare med ansvar
för sin personal och vilka arbeten de lånas/hyrs ut till.
Den inlånande/inhyrande arbetsgivaren är arbetsledare och ska se till det
dagliga arbetet utförs på ett säkert sätt och i en god arbetsmiljö.
Det är viktigt att den utlånande/uthyrande arbetsgivaren har en dialog och
om möjligt ett samarbete om arbetsmiljön för sin anställde med den
inhyrande/inlånande arbetsgivaren.
Krislägesavtalet aktiverats
Då Krislägesavtalet aktiverats och personal lånas/hyrs in från andra
arbetsgivare ska det ställe där arbetet bedrivs anses vara arbetstagarens
arbetsställe enligt AML.
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3 Kommunens övergripande process för risk- och
sårbarhetsanalys
3.1 Uppdrag
Kommuner och landsting skall enligt 1 §, Lag (2006:544) om kommuners
och landstings åtgärder inför och vid extraordinära händelser i fredstid och
höjd beredskap analysera vilka extraordinära händelser som kan inträffa i
kommunen respektive landstinget. Resultatet av arbetet skall sammanställas i
en risk- och sårbarhetsanalys.
3.2 Mål och syfte med RSA
Målet är att skydda och rädda liv, egendom och miljö, trygga samhällets
tekniska försörjning, minimera risker och skadekostnader inom
kommunkoncernens enheter samt väga in risk- och säkerhetsfaktorer i den
fysiska planeringen. Risk och sårbarhetsanalyser ska finnas till grund för vår
kommuns bedömning av förmågan att upprätthålla samhällsviktiga
verksamheter och funktioner vid extraordinära händelser och andra kriser.
Analyserna ska överskådligt belysa de prioriterade riskområdena.
Övergripande beskriva kommunens krisledningsförmåga samt
förmåga i samhällsviktig verksamhet att motstå störning.
Övergripande beskriva kommunens krishanterande aktörers
operativa förmåga att hantera extraordinära händelser.
Ge en samlad bild över samt belysa vilken förmåga som finns för
respektive riskområde.
Innehålla förmågebedömningar med förslag till åtgärder och
fortsatt arbete.
Bidra till att uppfylla Leksand kommuns geografiska
områdesansvar genom att bidra till en effektiv och varaktig
samverkan inom det geografiska området men även med
grannkommuner, landsting, myndigheter och övriga intressenter.
Utgöra ett underlag för beredskapsplanering för övning och
utbildning.
Bidra med ett regionalt samhällsperspektiv på risker och
sårbarheter till regionala och centrala myndigheter och
organisationers risk- och sårbarhetsarbete i
krishanteringssystemet.
Syftet med risk- och säkerhetsarbetet i Leksand kommun är att utifrån en
helhetssyn minska riskerna för att det ska inträffa och konsekvenserna av
eventuella inträffade händelser. Risk och sårbarhetsanalyser ska påvisa
vilken förmåga och vilka brister i förmåga som kommunen har i fråga om att
upprätthålla samhällsviktiga funktioner/verksamheter vid extraordinära
händelser och kriser. Analyser ska även ge vägledning i frågan om vad
kommunen bör åtgärda på kort respektive lång sikt.
Arbetet med risk- och sårbarhetsanalyser ska bidra till att bygga och
upprätthålla ett robust, tryggt och säkert samhälle. Analyserna är ett viktigt
underlag för åtgärder som syftar till att förebygga de identifierade
extraordinära händelserna och stärka beredskapen inför dessa samt öka
medvetenheten om de lokala riskerna och dess konsekvenser.
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Områdesansvaret innebär bland annat att Leksand kommun ska ha en lokal
och regional bild av risker och sårbarheter inom kommunens gränser. Utifrån
den bilden kan sedan kommunen verka för att inblandade aktörers insatser
för att överbygga risker och stärka beredskapen samordnas. Analysen ska
bland annat ligga till grund för framtida övningar och utbildningar inom
prioriterade riskområden samt användas som ett inriktningsdokument.
3.3 Målgrupp
Den lokala risk- och sårbarhetsanalysen är avsedd att utgöra ett
kunskapsunderlag för kommunen, samverkande myndigheter och
samhällsviktiga verksamheter på lokal och regional nivå. Men analysen är
framför allt ett verktyg för kommunens egen del att kunna stärka den egna
krisberedskapsförmågan och bygga en robust kommun. För varje ny
mandatperiod (år ett) ska det göras en ny RSA. Under resterande
mandatperiod ska RSA:n årligen revideras och vid större förändringar
skickas till Länsstyrelsen Dalarna.
3.4 Metod och genomförande
I samråd med de flesta av kommunens verksamheter har en gemensam
bedömning gjorts, för att få fram ett komplext resultat för kommunens nu
definierade risknivåer.
Metoden som har används är Rosa-metoden tillsammans med erfarenheter
från tidigare lokala RSA och från deltagare inom gruppen samt genomförda
övningar/utbildningar genom åren med hela krisorganisationen. Samtliga
kommuner i Dalarna har också ett nära samarbete med Länsstyrelsen
Dalarna via övningar, utbildningar och länsgemensamma träffar, där RSAarbetet tas upp.
Risk- och Sårbarhetsanalysen har stor fokus på det civila samhället och de
störningar som kan orsakas av olika väderfenomen som kraftiga regn, större
bränder, stormar med mera Olika typer av väderfenomen står idag för ca
80% av de extraordinära händelser som inträffar i samhället
Riskmatrisen är utgångspunkten för själva riskhanteringsprocessen.
Bedömning av sannolikheter och konsekvenser i kombination för de olika
händelser ger sedan ett resultat hur allvarlig eller omfattande risken är.
Resultatet ger en indikation på var insatserna i första hand ska fokusera på.

3.5 Avgränsningar i arbetet med RSA
Utifrån de identifierade och värderade riskerna/typhändelser inom
kommunens ansvarsområde har en avgränsning skett. Att genomföra en
förmåge- och sårbarhetsbedömning av alla identifierade risker/typhändelser
och hot är tids- och resurskrävande och är inte rimligt att göra varje år. Detta
innebär att det blir viktigt att variera analyserade risker/typhändelser och hot
från år till år så att fler områden analyseras mer utförligt över tid.
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4 Mål och ansvar
4.1

Strategiska mål för Leksand kommuns krishantering
Rädda och skydda liv och hälsa.
Få kontroll över och eventuellt eliminera händelsen/skeendet.
Säkra och skapa gynnsamma villkor för människan som individ och
dennes sociala sammanhang.
Säkra och åstadkomma kontroll över hotade eller drabbade
samhälleliga funktioner.
Säkra demokrati, rättssäkerhet och mänskliga fri- och rättigheter.
Information till drabbade, allmänhet, personal, samverkande
organisationer och massmedia ska vara korrekt, begriplig, snabb och
tillgänglig.
Beakta direktiv och/eller vägledning från regeringen och/eller
sektorsansvariga centrala myndigheter.

4.2

Leksand kommuns geografiska områdesansvar innebär
Att göra en samlad risk- och sårbarhetsanalys i kommunens
geografiska område över det som kan leda till en extraordinär
händelse och göra berörda aktörer medvetna om riskerna.
Vara sammankallande för ett krishanteringsråd med representanter
från lokala organisationer, näringsliv och myndigheter.
Verka för att de lokala krisaktörernas förberedelser för hanteringen
av en extraordinär händelse samordnas.
Verka för samordning av krishanteringen genom samverkan mellan
organisationer, näringsliv och myndigheter inom kommunen.
Samordnad information till allmänheten.
Ge den myndighet som regeringen bestämmer lägesrapport och
information om händelseutvecklingen, tillståndet, vidtagna och
planerade åtgärder.
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5 Arbete och åtgärder inom Leksand kommun
2019–2022 i syfte att höja kommunens förmåga att
hantera kriser
Följande åtgärder bygger på brister som framkommit i kommunens risk- och
sårbarhetsanalys samt direktiv från berörda myndigheter och händelsestyrda
sårbarheter/brister. Revidering av styrdokumentet ska genomföras vid behov.
Arbete och åtgärder inom Leksand kommun 2019–22 för att höja beredskapen
Arbete och Åtgärd
Datum
Deltagare
Ansvarig Klart
Nödvattenplan och
rutiner

2019–21

VAingenjör

2019–20
Årligen

VA-ingenjör,
Beredskapssamordnare
representanter från
samhällsviktiga
verksamheter
RSA-Grupp
Leksandsbostäder

Styr-el
Reservkraft service och
underhålls
Öva eftersläckning med
hjälp av utrustning i
container
Införande av
trygghetspunkter

BS
LBS

E.S.O
Löpande

En gång per
år

Fritidsförvaltning
Leksandsbostäder

BS
NDB

Löpande

2019

Beredskapssamordnare
Kommunala bolag
Kommunikationschef
IT-enheten

BS

Informationssäkerhet

2019–21

Beredskapsgrupp

2019–22

Förvaltnings och
bolagsvisa
krisledningsplaner
Kontinuitetsplan för IT
Lokalt krishanteringsråd

2019–22

Två gånger/
år

Drivmedelsförsörjning
testas och övas
Medverka i TFÖ 2020

2020+2022

Öva och utbilda

Årligen

2019

Uppdatera och
omvärldsbevaka
Verksamheter
Kommunala bolag
RSA-Grupp
Kommunala bolag
Näringsliv
Polis
Brandkår
Leksand Energi AB
Verksamheter
Kommunala bolag
Krisledningsorganisation
Krisledningsnämnd
Kommunala bolag

Förkortningar
BS = Beredskapssamordnare
SC = Säkerhetsskyddschef
FC = Förvaltningschef
KK = Kriskommunikatör
LBS = Leksandsbostäder
LST = Länsstyrelsen
MSB = Myndigheten för Samhällsskydd och Beredskap
NDB = Norra Dalarnas Brandkår
E.S.O = Enligt senare order

Infosäk
och ITchef
BS

Löpande

FC

Löpande

IT-chef
BS

Löpande

Löpande

BS
SC
BS

Löpande

BS

Löpande
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6 Övning och utbildningsplan 2019–2022
2019

Krisledningsnämnd

Krisledningsnämnd

Krisledningsnämnd

Upprätthållande utbildning, krisberedskap

Kris övning

Kompletterande utbildning

Grundutbildning, stabsmetodik, Rakel

X

X

Utbildning

Krisledningsnämnd

Funktion

Kommunstyrelse

Utbildning i säkerhetspolitiska läget och hot
mot demokratin
Utbildning höjd beredskap

X

X

2021

X

2022

X

X

X
X
X

X
X
X
X
X

X

X
X
X

X

X
X
X

X

Kris övning
Krisutbildning i krisledning & metodik
Funktionsvis krisutbildning
Kriskommunikations utbildning

X

X
X

X
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Kommunstyrelse
Rakel

X

Kommunens tjänstemannaledning
Wis

X

Kommunens tjänstemannaledning

X
X

X

Övning/utbildning
Rakel
X

X

Kommunens tjänstemannaledning
Kommunens tjänstemannaledning
Kommunens tjänstemän
Kommunens Kommunikatör
Kommunens tjänstemannaledning
POSOM
Vård- och omsorg
Stabsmetodik

X

X

Krisledning/Beredskapssamordnare

X

X

Beredskapssamordnare

Grundkurs i samhällsskydd och beredskap
Högre kurs i Samhällets krisberedskap och
totalförsvar steg 1

Beredskapssamordnare

Datum
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Allmänna utskottet

§ 92

Dnr 2019/1221

Leksands IF Fastighet AB ansöker om förlängning av
nu gällande hyresavtal för hyra av Tegera arena (f.d.
Ejendals arena) samt Weda Skog arena (f.d. B-hall)
Beskrivning av ärendet
Bakgrund

Fullmäktige beslutade vid sammanträdet den 10 maj 2004, § 15, att teckna
avtal om hyra av Ejendals arena (idag nämnd Tegera arena) samt B-hall
(idag kallad Weda Skog arena). Avtalet är mellan kommunen och Leksands
IF Fastighets AB, nedan kallat LIFFAB. Kommunens nyttjanderätt till arena
och träningshall regleras i en bilaga till avtalet. I bilagan till avtalet regleras,
förutom nyttjanderätten, även bland annat kommunens rätt till exponering i
form av isreklam, annonsering och nyttjande av loge. Utan särskild kostnad
har kommunen även möjlighet att i viss utsträckning nyttja
konferensutrymmen och den s.k. Sparbanksfoajén.
Det ursprungliga avtalet löpte från den 1 september 2005 t.o.m. 30 juni 2030.
Genom ett tilläggsavtal, beslutat av fullmäktige den 9 maj 2011, § 22,
förlängdes avtalet till den 30 juni 2035 och i samband med detta
omformulerades även bland annat den bilaga till hyresavtalet som avser
kommunens nyttjanderätt.
Kommunfullmäktiges beslut om budget 2020-2022

Kommunfullmäktige beslutade vid sammanträdet den 14 oktober 2019, § 64,
om budget 2020-22. Budgeten innebär besparings- och
effektiviseringsåtgärder inom samtliga sektorer. En besparing som behöver
genomföras utifrån fullmäktiges beslut är att minska utgifterna för
marknadsföring centralt. Inom ramarna för detta ska logen i Tegera arena
sägas upp.
Ansökan från Leksands IF Fastighets AB

Leksands IF Fastighets AB, nedan kallat LIFFAB har inkommit med
ansökan om att förlänga Leksands kommuns hyresavtal för Tegera arena
samt B-hall till den 31 december 2038.
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LIFFAB skriver i sin ansökan att en förlängning av avtalet är en
förutsättning för en förstärkt finansiering som oavkortat ska gå till
fastighetsunderhåll. Fastigheten är i behov av ett omfattande underhåll och
LIFFAB har upprättat en underhålls- och utvecklingsplan. Planen inkluderar
bl.a. en bättre energieffektivitet, bättre is och en uppdatering av
omklädningsrummen.
Leksands kommuns bashyra för avtalet är 4 460 tkr och motsvarar den
kostnad kommunen hade för driften av den gamla ishallen, exkl.
kapitalkostnader. Avtalet innehåller också en klausul om en tilläggshyra som
utfaller då basräntan (Stibor 3 mån) överstiger 2,25 %. Den 8 maj 2017
beslutade kommunfullmäktige, § 20, att avtalet skulle indexregleras utifrån
KPI (konsumentprisindex).
Nyttjanderätt till loge berörs inte i ansökan från LIFFAB.
Sektorns/avdelningens bedömning
Arenan används inte enbart av Leksands IF, utan även bland annat av
kommunen genom istid för skolor, hockeygymnasium, allmänhetens åkning
och föreningar som i sin tur hyr av kommunen. Genom förlängningen av
avtalet säkras denna tillgång ytterligare tid. Det bedöms utifrån detta även
vara i allmänhetens intresse att LIFFAB gör investeringar i fastigheten som
minskar dess energiförbrukning och klimatpåverkan och att fastigheten
underhålls.
Förvaltningens bedömning är att avtalet med LIFFAB utifrån ansökan kan
förlängas till den 31 december 2038.
Utifrån fullmäktiges beslut den 14 oktober 2019 behöver bilaga 1 till avtalet
omförhandlas, vilket lämpligen görs i anslutning till förlängningen.
Förvaltningens bedömning är att bilagan kan omformuleras på sådant sätt att
kommunen inte längre har en egen loge utan istället har möjlighet att nyttja
loge/bord/lokal vid ett visst antal tillfällen per säsong och i övrigt har
exponering på mediakuben och sargkant. Genom att ändra bilagan till avtalet
säkerställs att kommunen inom ramarna för den hyra som betalas även
fortsatt har goda möjligheter till exponering och att kommunens möjligheter
att nyttja övriga delar av arenan. Genom att omförhandla bilagan ges även
möjlighet att förtydliga vad det är kommunen hyr och hur fördelningen av
istider ska göras.
Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande från kommundirektör Göran Wigert, daterat 2019-10-08
Ansökan om förlängt hyresavtal från Leksands IF Fastighet AB
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Allmänna utskottets förslag till kommunstyrelsen för beslut i
kommunfullmäktige
1. Förlänga kommunens avtal om hyra av Tegera arena (f.d. Ejendals arena)
samt Weda Skog arena (f.d. B-hall) till och med 31 december 2038.
2. Beslutet enligt första punkten gäller under förutsättning att bilagan till
avtalet ändras på sådant sätt att kommunen inte längre har en fast loge
och att bilagan förtydligas på sådant sätt att tillgång till istid, tillgång till
övriga lokaler och exponering på annat sätt säkerställs.
3. Uppdra till kommunstyrelsens ordförande Ulrika Liljeberg (C) att
underteckna avtalen.
Allmänna utskottets beslut
1. Uppdra till förvaltningen att utvärdera och redovisa de istider som
disponerats enligt avtalet under perioden 2016-05-01—2019-04-30.
Beslutet skickas till
Kommunstyrelsen
Kommundirektör Göran Wigert
Fritidschef Torkel Holst
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Dnr 2019/1221

Kommunledning

Förlängning av avtal om hyra av Tegera arena samt Bhall (Weda skog Arena) med Leksands IF Fastighet AB
Beskrivning av ärendet
Bakgrund

Fullmäktige beslutade vid sammanträdet den 10 maj 2004, § 15, att teckna
avtal om hyra av Ejendals arena (idag nämnd Tegera arena) samt B-hall
(idag kallad Weda Skog arena). Avtalet är mellan kommunen och Leksands
IF Fastighets AB, nedan kallat LIFFAB. Kommunens nyttjanderätt till arena
och träningshall regleras i en bilaga till avtalet. I bilagan till avtalet regleras,
förutom nyttjanderätten, även bland annat kommunens rätt till exponering i
form av isreklam, annonsering och nyttjande av loge. Utan särskild kostnad
har kommunen även möjlighet att i viss utsträckning nyttja
konferensutrymmen och den s.k. Sparbanksfoajén.
Det ursprungliga avtalet löpte från den 1 september 2005 t.o.m. 30 juni 2030.
Genom ett tilläggsavtal, beslutat av fullmäktige den 9 maj 2011, § 22,
förlängdes avtalet till den 30 juni 2035 och i samband med detta
omformulerades även bland annat den bilaga till hyresavtalet som avser
kommunens nyttjanderätt.
Kommunfullmäktiges beslut om budget 2020-2022

Kommunfullmäktige beslutade vid sammanträdet den 14 oktober 2019, § 64,
om budget 2020-22. Budgeten innebär besparings- och
effektiviseringsåtgärder inom samtliga sektorer. En besparing som behöver
genomföras utifrån fullmäktiges beslut är att minska utgifterna för
marknadsföring centralt. Inom ramarna för detta ska logen i Tegera arena
sägas upp.
Ansökan från Leksands IF Fastighets AB

Leksands IF Fastighets AB, nedan kallat LIFFAB har inkommit med
ansökan om att förlänga Leksands kommuns hyresavtal för Tegera arena
samt B-hall till den 31 december 2038.
LIFFAB skriver i sin ansökan att en förlängning av avtalet är en
förutsättning för en förstärkt finansiering som oavkortat ska gå till
fastighetsunderhåll. Fastigheten är i behov av ett omfattande underhåll och
LIFFAB har upprättat en underhålls- och utvecklingsplan. Planen inkluderar
bl.a. en bättre energieffektivitet, bättre is och en uppdatering av
omklädningsrummen.
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Leksands kommuns bashyra för avtalet är 4 460 tkr och motsvarar den
kostnad kommunen hade för driften av den gamla ishallen, exkl.
kapitalkostnader. Avtalet innehåller också en klausul om en tilläggshyra som
utfaller då basräntan (Stibor 3 mån) överstiger 2,25 %. Den 8 maj 2017
beslutade kommunfullmäktige, § 20, att avtalet skulle indexregleras utifrån
KPI (konsumentprisindex).
Nyttjanderätt till loge berörs inte i ansökan från LIFFAB.
Sektorns bedömning
Arenan används inte enbart av Leksands IF, utan även bland annat av
kommunen genom istid för skolor, hockeygymnasium, allmänhetens åkning
och föreningar som i sin tur hyr av kommunen. Genom förlängningen av
avtalet säkras denna tillgång ytterligare tid. Det bedöms utifrån detta även
vara i allmänhetens intresse att LIFFAB gör investeringar i fastigheten som
minskar dess energiförbrukning och klimatpåverkan och att fastigheten
underhålls.
Förvaltningens bedömning är att avtalet med LIFFAB utifrån ansökan kan
förlängas till den 31 december 2038.
Utifrån fullmäktiges beslut den 14 oktober 2019 behöver bilaga 1 till avtalet
omförhandlas, vilket lämpligen görs i anslutning till förlängningen.
Förvaltningens bedömning är att bilagan kan omformuleras på sådant sätt att
kommunen inte längre har en egen loge utan istället har möjlighet att nyttja
loge/bord/lokal vid ett visst antal tillfällen per säsong och i övrigt har
exponering på mediakuben och sargkant. Genom att ändra bilagan till avtalet
säkerställs att kommunen inom ramarna för den hyra som betalas även
fortsatt har goda möjligheter till exponering och att kommunens möjligheter
att nyttja övriga delar av arenan. Genom att omförhandla bilagan ges även
möjlighet att förtydliga vad det är kommunen hyr och hur fördelningen av
istider ska göras.
Förslag till beslut
Kommunstyrelsens förslag till beslut i kommunfullmäktige
1. Förlänga kommunens avtal om hyra av Tegera arena (f.d. Ejendals arena)
samt Weda Skog arena (f.d. B-hall) till och med 31 december 2038.
2. Beslutet enligt första punkten gäller under förutsättning att bilagan till
avtalet ändras på sådant sätt att kommunen inte längre har en fast loge
och att bilagan förtydligas på sådant sätt att tillgång till istid, tillgång till
övriga lokaler och exponering på annat sätt säkerställs.
3. Uppdra till kommunstyrelsens ordförande Ulrika Liljeberg (C) att
underteckna avtalen.
Ange vilket beslutsunderlag som ska skickas med till politiken
Tjänsteutlåtande, daterat 2019-10-22
Ansökan från Leksands IF Fastighet AB, inkommen 2019-10-07

Datum

2019-10-22
Leksands kommun

Slutligt beslut expedieras (skickas) till
Leksands IF Fastighet AB
Kommundirektör Göran Wigert
Kommunstyrelsens ordförande Ulrika Liljeberg (C)
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§ 88

Dnr 2019/166

Hållbar kompetensförsörjning
Beskrivning av ärendet
HR-avdelningen har fått i uppdrag att se över det tidigare politiska beslutet
att endast anställa förskollärare eller personer med annan pedagogisk
utbildning som bedöms likvärdig vid nyrekrytering av personal till förskola
och fritidshem (Dnr. 80/2002 630).
I samband med denna översyn ses även möjligheter över om att bredda
underlag för rekrytering genom att se över kompetenskrav för olika
inriktning på tjänstekategorier inom vård och omsorg.
Sektorns/avdelningens bedömning
För att säkerställa kompetensförsörjning behöver kompetensbegrepp ses över
för att möjliggöra ytterligare resurser till områden där vi har bristyrken.
Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande av HR-chef Hanna TrädgårdhOscarsson, daterat
2019-09-13
Breddad kompetens, daterat 2019-09-13
Allmänna utskottets förslag för beslut i kommunstyrelsen
1. Möjliggöra att tillsvidareanställa medarbetare med adekvat
barnskötarutbildning inom förskolan.
2. Beslutet enligt punkt 1 ersätter alla tidigare beslut i ärendet.
3. Bredda rekryteringsunderlaget för att arbeta med ytterligare
tjänstekategorier inom vård och omsorg för de som har adekvat
omsorgsutbildning.
Beslutet skickas till
Kommunstyrelsen
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Dnr 2019/166

Verksamhetsstöd
Hanna Trädgårdh Oscarsson, 80113
hanna.tradgardh-oscarsson@leksand.se

Hållbar kompetensförsörjning
Beskrivning av ärendet
HR-avdelningen har fått i uppdrag att se över det tidigare politiska beslutet
att endast anställa förskollärare eller personer med annan pedagogisk
utbildning som bedöms likvärdig vid nyrekrytering av personal till förskola
och fritidshem (Dnr. 80/2002 630).
I samband med denna översyn ses även möjligheter över om att bredda
underlag för rekrytering genom att se över kompetenskrav för olika
inriktning på tjänstekategorier inom vård och omsorg.
Bedömning
För att säkerställa kompetensförsörjning behöver kompetensbegrepp ses över
för att möjliggöra ytterligare resurser till områden där vi har bristyrken.
Förslag till beslut
1. Tillsvidareanställa barnskötare med adekvat barnskötarutbildning
inom förskolan.
2. Bredda rekryteringsunderlaget för att arbeta med ytterligare
tjänstekategorier inom vård och omsorg för de som har adekvat
omsorgsutbildning.
Ange vilket beslutsunderlag som ska skickas med till politiken
Tjänsteutlåtande av HR-chef Hanna TrädgårdhOscarsson, daterat
2019-09-13
Breddad kompetens, daterat 2019-09-13
Slutligt beslut expedieras (skickas) till
Maria Bond, sektorchef verksamhetsstöd
Hanna Trädgårdh Oscarsson, HR-chef
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Datum

2019-09-13
Verksamhetsstöd

Breddad kompetens
I dagsläget är det svårigheter att rekrytera personal med önskad
utbildning till tjänster inom våra områden med bristyrken. Detta är
en utmaning vi kommer att stå inför under lång tid då antalet
utbildade per år inte motsvarar behovet.
En möjlighet är att organisera verksamheten så att rekrytering av
ytterligare kompetenser med annan likvärdig utbildning möjliggörs.
För att arbeta med en långsiktig lösning är det utifrån kvalitet och
kontinuitet bättre att arbeta med personal med utbildning inom
området även om det inte är den efterfrågade yrkeskategorin.
Arbetet med strategisk kompetensförsörjning ur perspektivet breddad
kompetens kommer att innebära en kvalitetshöjning i ett längre
perspektiv. Utbildad personal kommer att innebära en minskad
arbetsbelastning för de på arbetsplatsen som annars skulle behöva ta
ett större ansvar om det är så att outbildad personal är vad som finns
tillgängligt. Arbetsmiljön för förskollärare och undersköterskor skulle
kunna innebära en förbättring om det är så att fler har likvärdig
utbildning och kan då kan ta ett annat ansvar.
För våra barn och äldre innebär det en trygghet och en kontinuitet om
vi som arbetsgivare kan se till att fler kompetenser kan
tillsvidareanställas. Fler tillsvidareanställda kan innebära att fler har
liknande arbetsuppgifter, en likvärdighet i på vilket sätt man utför
arbetsuppgifter och en möjlighet att ta ett större ansvar för varje
medarbetare. Det kan innebära mer tid för att utföra arbete inom
såväl pedagogisk verksamhet som omvårdnad för de som har en
spets- eller påbyggnadsutbildning. För att arbeta med ett hållbart
medarbetarskap och kompetensförsörjning på sikt samt ur ett
konkurrensperspektiv gentemot andra arbetsgivare är detta en
nödvändighet.
Incitament till vidareutbildning ska finnas för alla kategorier.
Hanna Trädgårdh Oscarsson
HR-chef
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Samhällsutveckling
Åke Sjöberg, 80599
ake.sjoberg@leksand.se

Avtalssamverkan med Rättviks kommun inom sektor
samhällsbyggnad
Beskrivning av ärendet
Bakgrund

Att som liten kommun erbjuda medborgare, företagare och besökare en hög
kvalitet och service är inte alltid enkelt. Kompetensförsörjning av erfaren
och kunnig personal i en bra arbetsmiljö, är en avgörande fråga för huruvida
vi lyckas med ambitionen, och i rapport efter rapport är slutsatserna de
samma – mellankommunal samverkan är enda sättet att nå framgång.
När nu pressen ökar på alla mindre kommuner runt om i landet om att nå
längre med kompetensförsörjningen, skapa arbetsplatser med minskat antal
solokompetenser, förnya servicen, digitalisera och utveckla så tror vi att
tiden är mogen för att koppla ett större grepp om samverkan mellan dessa två
kommuner.
Vi tror att det krävs dels för att upprätthålla en hög servicenivå, men också
för att vi ska kunna ta flera steg framåt, nå ännu längre tillsammans.
På nationell nivå har ny lagstiftning möjliggjort för kommuner att på ett
smidigare sätt hantera de juridiska punkterna inom mellankommunal
samverkan. Avtalssamverkan ger kommunerna möjligheter att via
uppdragsavtal skapa organisatorisk samverkan utan komplicerade
upphandlingsförfaranden.
Samverkan mellan Rättviks och Leksands kommuner

I många olika forum har diskussionen om en ökad mellankommunal
samverkan mellan Leksand och Rättvik förekommit genom åren. I vissa fall
har vi lyckats realisera detta, i andra fall har det varit svårt.
Idag finns samarbete inom energi- och klimatrådgivning, bostadsanpassning
samt naturvårdstjänst redan etablerat. I samtliga dessa fall är personalen
anställd av Leksands kommun.
Kommunerna gränsar till varandra geografiskt och även om det finns
olikheter så finns där också väldigt många likheter. Med andra ord finns
många av förutsättningarna för en genuin samverkan på plats. Sedan en tid
har också kommunernas ledningar givit ett uppdrag till sina kommunchefer
att inventera och driva på möjlig samverkan.
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Det är denna utveckling som leder till nedanstående förslag till beslut.
Ambitionen med denna utökade samverkan mellan Leksands och Rättviks
kommun är att utan den politiska styrningen påverkas skapa följande vinster:
Fler medarbetare får möjlighet att arbeta i grupper med större
kollegialt utbyte, som är till nytta i allt från introduktion och stöd för
nyutexaminerade till stöd och bollplank i komplicerade ärenden
(kvalitet i leveransen).
Större arbetsgrupper skapar större möjligheter att omdisponera och
använda resurser utifrån efterfrågan och behov (effektivisering).
Singelkompetenser får möjlighet till ”back-up” vid ledigheter eller
sjukfrånvaro (arbetsmiljö).
Istället för enheter som över tid fluktuerar mellan full bemanning och
kompetensbrist, kan det skapas en större arbetsplats som har lättare
att locka arbetskraft, kan hålla jämnare belastning (kommunernas
utveckling i olika cykler under året) och kan klara av att ta sig an
större utvecklingsprojekt på kortare tid, (förutsättningar för
utveckling i kommunerna).
Ledning och administration kan samordnas för att kvalitetssäkra
rutiner, och frigöra resurser för nya uppdrag eller åtaganden
(effektivisering).

Flera steg för att skapa gemensamma funktioner

Första steget som krävs är ett inriktningsbeslut om att söka samarbete inom
Samhällsutvecklingssektorn.
Det som samhällsutvecklingsförvaltningen utrett djupare, och som kan bli ett
första steg, är att Leksand kommuns mät- och kartavdelning inklusive GIS
blir en gemensam avdelning för båda kommunerna efter samgående med
Rättviks motsvarighet.
Målsättningen är att steg 1 påbörjas 2020-01-01.
Fler områden inom både samhällsutvecklingsförvaltningen och kommunen i
övrigt är både möjliga och lämpliga att samverka inom, exempelvis genom
att skapa gemensamma enheter, men det här har ännu inte analyserats fullt
ut. Det gäller t ex kultur, mark och plan med flera.
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För att smidiggöra processerna i arbetet och minska ledtiderna med denna
utökade samverkan mellan kommunerna, bör beslut fattas om att
kommunstyrelsen har rätt att framledes fatta de tillkommande besluten om
samverkan i ärenden. De första stegen omfattar att samordna funktioner
inom gis, kart- och mät för att sedan gå vidare med kultur och mark- och
planområdet, men det finns som sagt potential till ytterligare samverkan på
fler områden.
Konkret innebär det att kommunfullmäktige ger kommunstyrelsen rätt att
fatta beslut om organisatorisk samordning mellan ytterligare enheter i
kommunerna, under förutsättning att verksamhet och budget kan regleras via
avtalssamverkan och att den politiska styrningen inte påverkas.

Utskottet för samhällsbyggnads förslag till kommunstyrelsen för
beslut i kommunfullmäktige
1. Godkänna att Leksands kommun utökar samverkan med Rättviks
kommun, enligt vad som beskrivs i detta underlag, för att på så vis
förstärka och effektivisera tjänstemannaorganisationerna och
leveransförmågan i båda kommunerna.
2. Ge kommunstyrelsen rätt att fatta beslut om organisatorisk
samordning mellan enheter i kommunerna, under förutsättning att
verksamhet och budget kan regleras via avtalssamverkan och att den
politiska styrningen inte påverkas.
3. Kommunstyrelsen tar delbeslut för varje delområde som blir aktuellt.

Åke Sjöberg
Samhällsutvecklingschef
Beslutet expedieras till
Rättviks kommun
Fackliga organisationer
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Kommunstyrelsen
Carin Fredlin, 80166
carin.fredlin@leksand.se

Ansökan om medlemskap i GYSAM - Malung-Sälen och
Vansbro
Beskrivning av ärendet
2007 startades Gysam som ett projekt med målet att öka samverkan mellan
kommunerna. I gymnasieskolans läroplan finns ca 60 olika inriktningar att
läsa och det är omöjligt för varje kommun att tillhandahålla dessa. Genom
samarbetet inom Gysam kan de flesta programmen erbjudas Dalarnas
ungdomar, till en god kvalitet och rimlig kostnad. Förhoppningsvis bidrar en
hållbar gymnasieutbildning till att göra Dalarna till en attraktiv region.
I dag ingår Borlänge, Falun, Gagnef, Säter, Hedemora, Rättvik, Leksand,
VBU (Ludvika och Smedjebacken) och VDUF i samarbetet, som regleras i
ett samverkansavtal från 2017-01-01.
VDUF – Västerdalarnas utbildningsförbund avvecklas per 2019-12-31 och
kommunerna Malung-Sälen och Vansbro kommer därefter bedriva
gymnasieutbildning i egen regi.
2019-10-04 fattade Gysams styrgrupp beslut om att rekommendera
Gysams medlemskommuner att, genom Falun Borlänge-regionen,
bjuda in Malung-Sälen och Vansbro som medlemmar i Gysam från
1 januari 2020.
2019-10-09 fattade Falun Borlänge-regionens styrelse beslut om att
rekommendera Gysams medlemskommuner att bjuda in Malung-Sälen och
Vansbro som medlemmar i Gysam från 1 januari 2020.
Medlemskapet sker helt i enlighet med gällande samverkansavtal från 201701-01 (bilaga 1) Enligt Gysams samverkansavtal ska medlemskommunernas
kommunfullmäktige besluta om nya medlemmar. Malung-Sälen och
Vansbro erbjuds därefter ett avtal liktydigt med gällande Gysam-avtal.

Sektorns/avdelningens bedömning
Samverkansavtalet för gymnasieskolorna inom Gysam är positivt för
ungdomarna i Leksands kommun. Avtalet innebär att eleverna inom
gymnasiesärskolan och gymnasieskolan får fritt söka nationella program och
inriktningar som erbjuds inom samverkansområdet och blir mottagna som
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förstahandssökande i enlighet med gällande lagstiftning. Interkommunala
ersättningen inom samverkansområdet baseras på gemensam prislista som
årligen följs upp och revideras.

Finansiering
Verksamheten finansieras genom en proportionell fördelning av budget på
deltagande kommuner utifrån folkmängd den 31/12 föregående år.

Förslag till beslut
1. Föreslå kommunfullmäktige att bjuda in Malung-Sälen och Vansbro som
medlemmar i Gysam från 1 januari 2020.
Ange vilket beslutsunderlag som ska skickas med till politiken
Tjänsteutlåtande, daterat 2019-10-18
Samverkansavtal för gymnasieskolan inom Gysam inkl bilagor
Slutligt beslut expedieras (skickas) till
Sektorschef lärande och stöd
Rektor Leksands gymnasium
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Åke Sjöberg 0247-80599
Ake.sjoberg@leksand.se

Förslag till ändring av kommunstyrelsens
delegeringsordning – sektor samhällsutveckling
Beskrivning
Sektorschef och avdelningschefer i sektor samhällsutveckling har gått
igenom kommunstyrelsens delegeringsordning till tjänstemän inom
kommunstyrelsens förvaltning. Förslaget avser ändringar och tillägg inom
verksamheterna för miljöenheten, byggavdelningen, planavdelningen och
strategisk planering.
Sektorns bedömning
Delegeringsordningen behöver kompletteras med nya hänvisningar till
lagrum, nya titlar på tjänstemän och ändrade arbetsuppgifter för tjänstemän.
Ett mindre antal ärendetyper av verkställighetskaraktär har också lagts till.
För miljöavdelningens del avser det ändringar på grund av ändrad lagtext.
Den enda nya ärendetypen är under avsnitt L.8, Livsmedelssanktionsavgifter,
där beloppsgränser och val av tjänstemän motsvarar vad som gäller för
ärenden enligt miljöbalken.
För byggenhetens del handlar det om tillägg av tjänstetiteln plan- och
byggadministratör samt på ett ställe bygglovshandläggare.
För planavdelnings del är det ytterligare tillägg av mark- och
exploateringsingenjör med anledning av ny tjänstetitel.
För strategisk planerings del avser ändringarna att naturvårdshandläggare i
stort sett behöver ha samma delegation som kommunekologen samt att
benämningen på tjänsten ändrats från naturvårdsförvaltare till
naturvårdshandläggare. Inom trafik har delegationsordningen uppdaterats
och förtydligats exempelvis på det sättet att avsnittet om lokala
trafikföreskrifter, som tidigare var väldigt detaljerat, sammanfattas i en
punkt. Det har också lagt till ett nytt avsnitt för Övriga trafik- och
gatuärenden (Väghållarbeslut). Detta avser exempelvis ansökningar och
yttranden i olika ärenden till Trafikverket, tillämpning av anvisningar för
grävning på allmän plats, gator och vägar m.m.
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Ändringar och tillägg är markerade med gult i förslaget.
Beslutsunderlag
Förslag till ändring av delegeringsordning
Förslag till beslut
Anta ändringar i kommunstyrelsens delegeringsordning till tjänstemän, i
enlighet med förslaget.
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Administrativ service
Björn Arrias, 80080
bjorn.arrias@leksand.se

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 2019-09-01
till och med 2019-09-30
Byggärenden enligt plan- och bygglagen 2019-09-01 till och med 201909-30
Miljöchef, alkoholhandläggare och miljöinspektörer:
Tillsynsärenden enligt alkohollagen, livsmedelslagen och miljöbalken
2019-03-01 till och med 2019-09-30
Trafik
Parkeringstillstånd 2019-09-01 till och med 2019-09-30
Trafik – yttrande tillstånd. Ansökan om tillstånd enligt ordningslagen
och lokala föreskrifter. Remiss penninginsamling till världens barn.
Dnr 2019/1117
Trafik – yttrande transportdispens. Ansökan om transportdispens,
tung transport över bro 389 vid Limsjöns utlopp, samt beslut om
gatuchef. Dnr 2019/613
Trafik – yttrande transportdispens. Ansökan om transportdispens –
tung transport. Dnr 2019/1130
Trafik – yttrande transportdispens. Ansökan om transportdispens –
Norsbro. Dnr 2019/918
Trafik – yttrande transportdispens. Ansökan om transportdispens
tung transport. Dnr 2019/1138
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Trafik – yttrande tillstånd. Ansökan om tillstånd enligt ordningslagen
och lokala föreskrifter. Remiss byggställning A469.233/2019. Dnr
2019/1145
Trafik – yttrande transportdispens. Ansökan om transportdispens –
Tung, lång och bred transport Leksands kommun (TRV
2019/106402) Dnr 2019/1186
Trafik- transportdispens för tung transport över bro 389, Norsbro.
Ansökan om transportdispens – Tung Dnr 2019/1192
Trafik – yttrande transportdispens. Ansökan om transportdispens –
Tung och bred transport (TRV 2019/108292). Dnr 2019/1193

Sektor lärande och stöd
Rektor Helene Häljebo, listor 21-47/2019
Rektor Maria Fridén, lista 1-2/2019
Tf Avdelningschef förskolan, listor 6-20/2019
Rektor Anna Witasp, listor 1-25/2019
Sektor vård och omsorg
Personalärenden
Enhetschef Anna Löf, lista nr 8/2019
Enhetschef Adrienne Sirks Domeij, lista nr 7/2019
Enhetschef Cecilia Gregard, lista nr 7/2019
Enhetschef Kristina Ollén, lista nr 4/2019
Enhetschef Madelene Berg, lista nr 3/2019
Enhetschef Patricia Gustafsson, lista nr 6/2019
Enhetschef Johan Karén, lista nr 5/2019
Enhetschef Sandra Edesberg, lista nr 6/2019
Enhetschef Annika Nordin, lista nr 1/2019
Enhetschef Annika Nordin, lista nr 2/2019
Enhetschef Annika Nordin, lista nr 3/2019
Enhetschef Camilla Carnö, lista nr 4/2019
Enhetschef Marie-Louise Jonsson, lista nr 7/2019
Enhetschef Marie-Louise Jonsson, lista nr 6/4
Enhetschef Marie-Louise Jonsson, lista nr 7/4
Enhetschef Marie-Louise Jonsson, lista nr 8/4
Vård och omsorg övriga beslut
Beslut 2019-09-13 om fullmakt till företrädare av individnämnden i
mål i förvaltningsrätten, (mål nr 28-90-19), fattat av sektorschef vård
och omsorg, Ulrika Gärdsback.
Sektor verksamhetsstöd
Personalärenden 1-4/2019, fattade administrativ chef Andriette
Ivarsson
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Personalärenden
Anställningsbeslut och ändringar av befintliga anställningar under
perioden 190831-190930, enligt lista.
Utskotten
Delegationsbeslut av utskottet för samhällsbyggnad enligt
sammanträdesprotokoll daterat 2019-09-26
Delegationsbeslut av utskottet för vård och omsorg enligt
sammanträdesprotokoll daterat 2019-10-22
Delegationsbeslut av utskottet för lärande och stöd enligt
sammanträdesprotokoll daterat 2019-10-07
Delegationsbeslut av allmänna utskottet enligt sammanträdesprotokoll
daterat 2019-10-15
Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande av kommunsekreterare Björn Arrias, daterat 2019-10-22
Delegeringslistor och protokoll
Förslag till beslut
1. Godkänna redovisning av de delegationsbeslut som förtecknas i protokoll
och listor per den 22 oktober 2019.
Ange vilket beslutsunderlag som ska skickas med till politiken
Tjänsteutlåtande av kommunsekreterare Björn Arrias, daterat 2019-09-10
Delegeringslistor och protokoll
Slutligt beslut expedieras (skickas) till
Administrativ service

