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KALLELSE
Datum

2020-06-11
Kommunstyrelsen
Björn Arrias

Kommunstyrelsens ledamöter
Ersättare för kännedom

Kommunstyrelsen
Kommunhuset

Plenisalen

Onsdagen

den 17 juni 2020

kl. 13.00

Information

Av smittskyddsskäl ser vi gärna att icke tjänstgörande deltar vid
sammanträdet på distans. Även ledamöter som så önskar kan delta på detta
sätt. Separat länk kommer att skickas ut.
Det är inget informationsmöte på förmiddagen.
Ärenden med förslag till beslut
1

Val av justerare

2

Krisledningsnämndens verksamhet - återgång av
kommunstyrelsens verksamhetsområden
Förslag till beslut

2020/324

Kommunstyrelsens beslut

1. Krisledningsnämndens verksamhet upphör och
verksamhetsområden som per den 26 mars 2020 övertagits av
krisledningsnämnden återgår till ordinarie nämnd.
3

Kommundirektören informerar

4

Utskottsordförandena informerar

5

Utfall per 30 april 2020 med helårsprognos
Förslag till beslut
Kommunstyrelsens beslut

1. Godkänna rapporteringen av utfall per den 30 april med
helårsprognos.

1

2020/773

2

6

Återrapportering avseende hantering av fullmäktiges
beslut om budget 2020-2022
Förslag till beslut

2019/258

Kommunstyrelsens beslut

1. Lägga informationen till handlingarna.
7

Bibliotekssamverkan Dalarna
Förslag till beslut

2020/489

Kommunstyrelsens beslut

1. Ingå samverkanstal och bibliotekssamverkan Dalarna
tillsammans med övriga 14 kommuner samt Region Dalarna, i
enlighet med förslaget.
8

Köp av fastigheten Nygård 1 (Hantverkaregatan 24) i
Leksand
Förslag till beslut

2020/611

Kommunstyrelsens beslut

1. Ge näringslivschefen i uppdrag att fullfölja förvärvet enligt
tecknat köpekontrakt.
2. Ge exploateringsfunktionen i uppdrag att omgående påbörja
en markanvisningsprocess där objektet i första hand ska
erbjudas Leksandsbostäder AB. Om bolaget avstår objektet
ska exploateringsfunktionen gå vidare med en öppen
markanvisning.
9

Deltagande på distans vid sammanträden för
kommunstyrelsen och dess utskott
Förslag till beslut

2020/418

Kommunstyrelsens beslut

1. Anta Bestämmelser om deltagande på distans vid
sammanträden för kommunstyrelsen och dess utskott, i
enlighet med förslaget.
10

Delegering av ärenden enligt lagen om tillfälliga
smittskyddsåtgärder på serveringsställen
Förslag till beslut
Kommunstyrelsens beslut

1. Anta delegeringsordning för ärenden enligt lagen om
tillfälliga smittskyddsåtgärder på serveringsställen, i enlighet
med förslaget.
2. Beslutet enligt första punkten gäller under förutsättning att
lagen om tillfälliga smittskyddsåtgärder på serveringsställen
antas av riksdagen och gäller från dess att lagen träder i kraft
till dess den upphör att gälla.

2

2020/763

3

11

Svar på motion om klimatnödläge
Förslag till beslut

2019/1131

Kommunstyrelsens förslag till beslut i kommunfullmäktige

1. Avslå motionen.
12

Svar på motion om att samordna kommunernas ITfunktion
Förslag till beslut

2019/1464

Kommunstyrelsens förslag till beslut i kommunfullmäktige

1. Avslå motionen.
13

Svar på motion om samarbete mellan kommunernas
personal- och lönekontor
Förslag till beslut

2019/1466

Kommunstyrelsens förslag till beslut i kommunfullmäktige

1. Med hänvisning till ärendets bedömning anse motionen
besvarad.
14

Förhandsbesked för nybyggnad bostadshus, Hallen
101:2
Förslag till beslut

2020/456

Kommunstyrelsens beslut

1. Förhandsbesked beviljas med följande villkor:
- Max 1 våning och därutöver souterräng
- Max taklutning 27 grader
- Huvudbyggnad ska placeras i linje med intilliggande hus
2. Avgift: 10 811 kronor
15

Förhandsbesked för nybyggnad bostadshus, Hallen
101:3
Förslag till beslut
Kommunstyrelsens beslut

1. Förhandsbesked beviljas med följande villkor:
Max 1 våning och därutöver souterräng
- Max taklutning 27 grader
- Huvudbyggnad ska placeras i linje med intilliggande hus
2. Avgift: 10 811 kronor

3

2020/457

4

16

Anmälan av ordförandebeslut - trygghetslarm för extern 2020/284
utförare hemtjänst
Förslag till beslut
Kommunstyrelsens beslut

1. Godkänna redovisningen av ordförandebeslut, daterat den
20 mars 2020 avseende trygghetslarm för extern utförare
hemtjänst.
17

Anmälan av ordförandebeslut - verksamhetsförändring
gymnasieskolan
Förslag till beslut

2020/324

Kommunstyrelsens beslut

1. Godkänna redovisningen av ordförandebeslut, daterat den
18 mars 2020 avseende verksamhetsförändring
gymnasieskolan
18

Anmälan av fattade delegationsbeslut
Förslag till beslut

2020/19

Kommunstyrelsen beslut

1. Godkänna redovisning av de delegationsbeslut som förtecknas
i protokoll och listor per den 11 juni 2020.
19

Information om rekryteringen av ny kommundirektör
Kommunstyrelsens ordförande informerar muntligen.

20

Kommunstyrelsens ordförande informerar

Ulrika Liljeberg (C)
Ordförande
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TJÄNSTEUTLÅTANDE
Datum

Referens

2020-06-08

Dnr 2020/324

Kommunledning

Krisledningsnämndens verksamhet – återgång av
verksamhetsområden
Beskrivning av ärendet
Enligt lagen (2006:544) om kommuners och landstings åtgärder inför och
vid extraordinära händelser i fredstid och höjd beredskap ska i varje
kommun finnas en krisledningsnämnd.
Enligt 1 kap. 4 § nämnda lag avses med extraordinär händelse en sådan
händelse som avviker från det normala, innebär en allvarlig störning eller
överhängande risk för en allvarlig störning i viktiga samhällsfunktioner och
kräver skyndsamma insatser av en kommun eller ett landsting.
Världshälsoorganisationen, WHO, deklarerade den 11 mars 2020 att
spridningen av covid-19 är en pandemi och regeringen har klassat
sjukdomen som allmänfarlig och samhällsfarlig enligt smittskyddslagen.
Risknivån för samhällspridning av covid-19 är av Folkhälsomyndigheten
bedömd till den högsta nivån - mycket hög risk för spridning.
Med anledning av pandemin övertog krisledningsnämnden per den 26 mars
2020 och tills vidare de verksamhetsområden som annars ansvaras för av
kommunstyrelsen och dess utskott.
Enligt 1 kap. 6 § nämnda lag får kommunstyrelsen, när
krisledningsnämndens verksamhet som är föranledd av den extraordinära
händelsen inte längre behövs, besluta att verksamheten ska upphöra. Om
styrelsen fattar ett sådant beslut återgår de verksamhetsområden som
krisledningsnämnden har övertagit till ordinarie nämnd.
Bedömning
Pandemin och spridningen av coronaviruset och sjukdomen covid-19 är inte
över. Bedömningen är dock att pandemin gått in i en fas där det initiala
behovet av snabba beslut inte är lika omfattande och där personal- och
kompetensförsörjningen kring beslutade politiska organ kunnat ses över.
Vidare har de ändringar av kommunstyrelsens reglemente, beslutade av KF
2020-05-04, § 28, om deltagande på distans förändrat möjligheterna för
kommunstyrelsen att sammanträda med mindre smittorisk. Utskotten, som är
en del av kommunstyrelsen, ska förtydligat ha samma möjligheter.
Bedömningen för närvarande är därför att behovet har minskat för
krisledningsnämnden att ansvara för de verksamhetsområden som annars
ansvaras för av kommunstyrelsen och dess utskott. Det föreslås därför
krisledningsnämndens verksamhet upphör och att de verksamhetsområden
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Datum

2020-06-08
Leksands kommun

Referens

Sida

Dnr 2020/324

2(2)

som per 26 mars övertagits av krisledningsnämnden nu återgår till ordinarie
nämnd i form av kommunstyrelsen och dess utskott.
Förslag till beslut
1. Krisledningsnämndens verksamhet upphör och verksamhetsområden
som per den 26 mars 2020 övertagits av krisledningsnämnden återgår till
ordinarie nämnd.
Ange vilket beslutsunderlag som ska skickas med till politiken
Tjänsteutlåtande, daterat 2020-06-08
Slutligt beslut expedieras (skickas) till
Kommundirektör
Sektorschefer

6

2020-05-19

Månadsrapport april 2020

7

1

Månadsrapport april – 2020-05-19

Sammanfattning
•
•

•
•

•
•
•

2020 års prognostiserade resultat för kommunen är -15,6 (-27,8) mkr, mot
budgeterat resultat -11,6 mkr.
Avvikelse utfall mot budget är -4,1 (-16,3) mkr. Resultatet motsvarar ett
underskott på -1,7 (-3,0) % av skatter och generella statliga bidrag, mot budget
-1,2 %.
Verksamheternas (driftens) avvikelse mot budget uppgår till -2,9 (-1,7) mkr.
Skatteintäkterna beräknas, per april månad, avvika med -43,7 mkr mot budget
men kompenseras delvis av ökade statsbidrag aviserade under våren 41,2 mkr
(t.o.m. 2020-05-19).
Försäljningen av Furuhaga har en negativ resultateffekt (realisationsförlust)
om 5,5 mkr.
Personalomkostnader (central budgetpost) förväntas avvika positivt, enligt
2019 års utfall (6,3 mkr).
I prognosen har, ifall möjligt, hänsyn tagits till Covid-19:s påverkan på
kommunens ekonomi.
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Leksands kommun – Budget, prognos & avvikelse 2020
Verksamhetssektorerna
Förvaltningsledning & politik
Verksamhetsstöd
Utbildningssektorn
Sociala sektorn
Samhällsutveckling
Verksamhetens Nettoram
Finanssektorn
Övrigt, reavinster/förluster, mm
Pension- och personalkostnader
Avskrivningar o skuldb. Int.
Verksamhetens Nettokostnader
Finansiering
Skatteintäkter
Generella Statsbidrag & utjämning
Finansiella kostnader
Finansiella intäkter
Finansiering Total
Årets Resultat
Resultat i % av skatter och bidrag

Utfall
2018

Utfall Budget
2019
2020

37,6
60,4
402,7
279,7
59,4
839,8

36,5
64,3
415,1
282,7
54,3
853,0

43,3
72,3
361,0
351,9
49,1
877,6

44,5
71,0
362,3
354,7
47,9
880,4

-1,3
1,3
-1,3
-2,8
1,2
-2,9

-12,4
25,1
38,2
890,7

-4,0
11,7
37,3
898,0

0,0
27,8
41,9
947,2

5,0
21,5
41,9
948,8

-5,0
6,3
0,0
-1,6

-729,2 -749,0
-175,1 -186,6
3,5
5,1
-6,5
-5,2
-907,2 -935,7
9,2 -11,6
1,0% -1,2%

-705,3
-227,8
5,1
-5,2
-933,2
-15,6
-1,7%

-43,7
41,2
0,0
0,0
-2,5
-4,1

-712,8
-164,2
2,5
-6,5
-880,9
-9,8
-1,1%
9

Prognos Avvikelse
2020
2020

3

Månadsrapport april – 2020-05-19

Covid-19 relaterade avvikelser
Intäktsbortfall:
• Leksandshallen 1,3 mkr, Kulturavdelningen 0,1 mkr
Merkostnader:
• Lokalvård 0,3 mkr, Bemanning/vikariesamordning 0,2 mkr
Kostnadsminskningar:
• Leksandshallen 0,6 mkr, Valborg 0,1 mkr, Midsommar 0,1 mkr, Enskilda vägar 2,0
mkr, Kost 0,2 mkr, samt kompetensutveckling och utveckling.
Kostnader bokförda på aktivitetskod 749 samt sjuklönekostnader (dag 2-14):
Akt 749
Sjuklönekostnader

Mar

Apr

0,1 mkr

0,6 mkr

-

2,4 mkr

Maj

10

Jun

Jul

Aug

Sep

-

-

Månadsrapport april – 2020-05-19

Leksands kommun – Avvikelser mot budget 2020
10,0
6,3
5,0
1,3

1,2

-1,3

-1,3

0,0

0,0

0,0

-2,5

-2,8

-5,0

-5,0

-10,0

Summa nettoavvikelse mot budgetram
för verksamheterna (driften) är -2,9
mkr.

-11,6
-15,0

-15,6
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Månadsrapport april – 2020-05-19

Finans – Budget, prognos & avvikelse 2020
•
•
•

Den tidigare stora avvikelsen mot budget avseende skatter och bidrag har blivit lägre
på grund av alla aviserade tillskott i form av generella statsbidrag. Avvikelse uppgår till
-2,1 (-9,6) mkr men prognosen gällande skatteintäkterna är mycket osäker.
Försäljningen av Furuhaga har en negativ resultateffekt (realisationsförlust) om 5,5
mkr.
Utfallet gällande sociala avgifter, pensioner och PO-påslag antas följa föregående års
utfall och beräknas bli lägre än budget (6,3 mkr).

Förklaringar till avvikelsen gällande skatter och bidrag:
• Budget för skatter och bidrag år 2020 baseras på SKR:s skatteunderlagsprognos per
maj månad 2019 vilken är mer optimistisk än många andra makroekonomiska
bedömningar.
• Kommunen har en lägre befolkningsutveckling än tidigare prognostiserat. Utfallet
följer inte rikets utveckling (grundantagandet i modellen för skatter och bidrag).
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Månadsrapport april – 2020-05-19
Förvaltningsledning & politik – Budget, prognos & avvikelse 2020

UTFALL ACK APR

Politik

BUDGET ACK APR

Avvikelse

PROGNOS helår

BUDGET helår

Avvikelse Prognos Budget helår

3,9

4,1

0,2

10,6

11,6

1,0

Förvaltningsledning

10,4

10,6

0,2

33,9

31,7

-2,3

RESULTAT

14,4

14,8

0,4

44,5

43,3

-1,3

Politik
• Det finns idag inget beslut om att nyttja KS-reserv (0,5 mkr) och kommunen betalar ut färre
arvoden för gode män (bl.a. till ensamkommande) (0,5 mkr).
Förvaltningsledning
• Bildandet av bolagskoncern förväntas inte ge de tidigare beräknade effekterna (-1,3 mkr) samt att
omorganisation av Gata-Park och vaktmästeri inte kommer genomföras under 2020 (-1,0 mkr).

13
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Verksamhetsstöd – Budget, prognos & avvikelse 2020
UTFALL ACK APR

Sektorchef
Ekonomiavdelning
HR-avdelning
Administrativ service
Kommunikation
IT-avdelning
Kundtjänst
Kost
Städ/Lokalvård
RESULTAT

•
•
•

2,8
3,9
4,0
1,6
1,0
3,5
1,2
0,3
6,1
24,4

BUDGET ACK APR

2,5
4,9
3,6
1,8
1,1
4,0
1,3
0,1
6,0
25,4

Avvikelse

PROGNOS helår

-0,2
1,0
-0,4
0,2
0,1
0,5
0,1
-0,2
-0,1
1,0

6,8
13,4
10,8
5,0
3,0
11,0
3,9
0,0
17,2
71,1

BUDGET helår

7,4
14,2
10,0
5,2
3,1
11,5
3,8
0,0
17,2
72,4

Avvikelse Prognos Budget helår

0,6
0,8
-0,8
0,2
0,1
0,5
-0,1
0,0
0,0
1,3

Sektor Verksamhetsstöd prognostiserar ett överskott på 1,3 mkr mycket på grund av vakanser och
personalfrånvaro.
HR prognostiserar ett underskott delvis på grund av utökning av Bemanningsenheten i och med
Covid-19 (extra resurser samt helgöppet).
Vakanser samt stort engagemang inom krisorganisationen gör att planerat arbete, projekt,
utbildnings- och utvecklingsinsatser skjuts framåt och ger generellt ett prognostiserat tillfälligt
överskott.

14
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Utbildningssektorn – Budget, prognos & avvikelse 2020
UTFALL ACK APR

Sektorchef
Arbete och stöd
Förskola
Grundskola
Gymnasieskola
Vuxenutbildning
Kulturskola
RESULTAT

•
•

•
•
•

BUDGET ACK APR

Avvikelse

PROGNOS helår

Avvikelse Prognos Budget helår

BUDGET helår

2,2
2,6
31,1
65,4
21,1
1,3

2,3
2,1
31,2
65,3
20,4
1,2

0,0
-0,5
0,1
-0,1
-0,7
-0,1

6,3
2,7
88,1
186,3
68,0
4,1

6,4
4,2
89,6
178,5
71,6
4,1

0,1
1,5
1,4
-7,9
3,6
0,0

2,4

2,4

0,0

6,6

6,6

0,0

126,2

124,9

-1,3

362,2

361,0

-1,3

Utbildningssektorn prognostiserar totalt sett ett underskott om -1,3 mkr för året.
Grundskolan prognostiserar ett underskott om -7,9 mkr. Består framförallt högre personalkostnader
relaterat till bl.a. särskilda insatser (stödresurser) men också lägre förväntade intäkter för fritidshem och högre
interkommunala kostnader gällande höstterminen 2019. I prognosen ingår avräkning till fristående
verksamhet om 0,7 mkr som påverkar resultatet negativt.
Gymnasieskolans prognostiserade överskott om 3,6 mkr består av bättre netto för interkommunala intäkter
samt kostnader. Fler elever väljer Leksands gymnasium framför andra gymnasieskolor.
Förskolan förväntas göra ett överskott om 1,4 mkr, mycket på grund av att verksamheten inte hunnit anställa
personal enligt budget (då verksamheten löpande fylls på med barn och därefter personal).
Arbete och stöds prognostiserade avvikelse består av mer positiv utveckling (jmf mot budget) vad gäller
ersättningar för nyanlända. Det anses dock vara en temporär sådan.

15
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Sociala sektorn – Budget, prognos & avvikelse 2020
Avvikelse

UTFALL ACK APR

BUDGET ACK APR

Avvikelse

PROGNOS helår

BUDGET helår

Avvikelse Budget Prognos helår

Sektorchef
Avd myndighet
Avd äldreomsorg

0,5
0,3
0,0

1,9
38,6
64,0

2,7
36,3
61,8

0,9
-2,4
-2,2

6,6
107,0
182,0

7,6
105,6
178,3

1,0
-1,4
-3,7

Avd f-hinder o stöd

-0,1

20,0

21,2

1,3

59,0

60,3

1,3

RESULTAT

0,7

124,4

122,0

-2,4

354,7

351,9

-2,8

•
•
•
•
•
•
•
•

Sociala sektorn prognostiserar ett underskott om -2,8 mkr.
Förändring i prognos per februari månad beror framförallt på ökad volym i hemtjänsten, heltid
som norm, mer vårdintensiva brukare och mer återhållsamhet för att minska underskottet.
Limsjögården (-1,1 mkr) och hemtjänsten (-0,4 mkr) där heltid som norm är infört visar på att det
blir ett minus i slutet av året.
De särskilda boendena har haft många fler boenden som är vårdintensiva och extra personal har
satts in (-0,9 mkr). Beläggningen har varit låg på Edshult på grund av renovering av lägenheter och
detta innebär ett intäktsbortfall (-0,2 mkr).
Volmen till den externa utföraren prognostiseras öka med ca 2 000 timmar (-0,9 mkr).
På grund av vakanser inom IFO har tillfälliga konsulter stöttat upp verksamheten. Under åren har
myndighetsavdelningen tillsatt de vakanta socialsekreterartjänsterna, men det återstår dock en
nettokostnad (-0,5 mkr).
Övergripande inom sektorn prognostiseras ett överskott på grund av återhållsamhet (+1,2 mkr).
Hänsyn har tagits till att ersättning utgår för merkostnader inom Äldreomsorgen.
16
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Samhällsutveckling – Budget, prognos & avvikelse 2020
Avvikelse

UTFALL ACK APR

BUDGET ACK APR

Avvikelse

PROGNOS helår

BUDGET helår

Avvikelse Prognos Budget helår

Sektorchef
Avd plan karta mät
Avd strategisk plan
Avd myndighet
Näringslivsavdelning
Fritidsavdelning

-0,2
-0,2
0,6
0,1
0,1
0,1

2,5
1,0
1,1
1,2
0,8
6,5

2,2
1,3
2,8
1,4
1,6
5,5

-0,4
0,2
1,7
0,2
0,8
-1,0

7,0
3,0
5,8
3,4
3,8
14,3

5,8
3,3
7,9
3,3
4,8
13,3

-1,2
0,3
2,1
0,0
1,0
-1,0

Kulturavdelning

0,1

3,4

3,4

0,1

10,5

10,5

0,0

RESULTAT

0,7

16,5

18,1

1,6

47,8

49,0

1,2

•

Sektor Samhällsutveckling prognostiserar ett överskott om 1,2 mkr.

•

Sektorchefs avvikelse beror på centralt budgeterade besparingar som, i det stora hela, täcks av överskott
under sektorns avdelningar.
Avdelningen för strategisk planering prognostiserat ett överskott kopplat till enskilda vägar som
beräknas inte genomföras enligt plan.
Fritidsavdelningen prognostiserar ett underskott på -1,0 mkr och består av intäktsbortfall Granberget
(dåligt med snö) och Leksandshallen (Covid-19). Jämkas till viss del av lägre personalkostnader.
Näringslivsavdelningens överskott består av tomtförsäljning.

•
•
•
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TJÄNSTEUTLÅTANDE
Datum

Referens

datum

Dnr 2020/489

Samhällsutveckling
Mats Brandt, 0247-80251
mats.brandt@leksand.se

Samverkansavtal för bibliotekssamverkan
Beskrivning av ärendet
Dalarnas bibliotekschefer har tillsammans med Länsbibliotek Dalarna under
2015-2019 inventerat möjligheter och önskemål om ett djupare samarbete
mellan kommunbiblioteken i Dalarna samt Region Dalarna i form av
Länsbibliotek Dalarna. Detta har skett i enlighet med bibliotekslagen (SFS
2013:801 14§) som säger att bibliotek och bibliotekshuvudmän inom det
allmänna biblioteksväsendet ska samverka med varandra. Under 2020
föreslås parterna fatta beslut om att ingå samverkansavtal med varandra om
bibliotekssamverkan i Dalarna.
Bakgrund

Under 2016 tillsatte kommunbiblioteken tillsammans med Länsbibliotek
Dalarna en förstudie om förutsättningarna för ett fördjupat
bibliotekssamarbete. Projektet har förankrats politiskt och på högre
tjänstemannanivå i samtliga kommuner under 2017. Under 2018 har arbete
med upphandling av gemensamt biblioteksdatasystem inletts. Under 2019
har en omfattande risk- och sårbarhetsanalys ur GDPR-perspektiv
genomförts, vilket resulterat i att ett ledningssystem för
personuppgiftsbehandlingen inom bibliotekssamarbetet har upprättats. Under
2020 har förslaget till samverkansavtal granskats och bearbetats av
kommunernas dataskyddsombud och jurister i Falu och Hedemora
kommuner samt Region Dalarna. Kommuncheferna i samtliga kommuner
har också tagit del av avtalet.
Syfte

Syftet med samverkan över kommungränserna är att stärka Dalarnas
invånares tillgång till bibliotekens utbud och tjänster. Det stärker invånarnas
rätt till information, kunskap, bildning och kultur. Det ger människor ökade
förutsättningar att delta i det demokratiska samhället. Syftet är också att
säkra fortsatt utvecklingskraft av bibliotekens tjänster i framtiden, få bättre
användning av gemensamma resurser, utnyttja och stärka personalens
kompetenser och underlätta kompetensförsörjningen.
Vad innebär bibliotekssamverkan i Dalarna i praktiken?

Dalarnas invånare får tillgång till alla kommunbiblioteks medier, oavsett var
i länet de bor. Det ska upplevas som ett bibliotek. Allmänheten kan själv
beställa och låna böcker och andra medier från vilket bibliotek som helst på
ett och samma bibliotekskort.
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För att detta ska vara möjligt behöver kommunerna skaffa ett gemensamt
biblioteksdatasystem och användarregister samt en gemensam
bibliotekswebb där allmänheten själv söker, reserverar och lånar om sitt
material. Biblioteken samverkar men varje kommun fattar beslut om och styr
sin egen biblioteksverksamhet utöver det som samverkansavtalet stadgar.
Kostnader

Bibliotekssamverkan handlar om att säkerställa kvalitet och utvecklingskraft.
Det syftar inte till att vara ett sparprojekt. Lokal-, personal- och
mediekostnader berörs inte, men det är en viktig grundsten i samarbetet att
respektive kommun bidrar genom fortsatt relevant finansiering av sin egen
biblioteksverksamhet. Poängen med samverkan är att vi genom att dela
resurser når längre tillsammans än var och en för sig. Förslaget är att
kostnaderna fördelas efter invånarantal i kommunerna. Fördelningsnyckeln
kommer att utvärderas under den första avtalsperioden och kan
omförhandlas, ifall det visar sig att den inte utfaller ändamålsenligt.
Styrning

Ett samverkansavtal reglerar parternas åtaganden och rättigheter. Ekonomi
och verksamhet som omfattas av bibliotekssamverkan återrapporteras årligen
av respektive kommuns biblioteksledning till den nämnd eller motsvarande
som styr kommunens biblioteksverksamhet. Biblioteksledningarnas
tjänstepersoner utgör den styrgrupp som tillsammans leder
bibliotekssamverkan.
Personuppgiftshantering och sekretess

Bibliotek hanterar personuppgifter och sekretessbelagda uppgifter (uppgift
om individers lån av material och användning av Internet inom biblioteket).
SKR klargör att det är möjligt att samverka utan att behöva bilda
kommunalförbund eller gemensam nämnd. För att uppfylla de krav som
Dataskyddsförordningen ställer krävs noggranna rutiner vid upprättande av
avtal med allmänheten för att få bibliotekskort, samt tydliga riktlinjer för hur
respektive kommuns dataskyddsombud involveras och informeras om att
kommunerna delar personuppgifter med varandra. Det ledningssystem som
tagits fram under 2019 ska säkerställa att hanteringen av personuppgifter
inom bibliotekssamverkan följer Dataskyddsförordningen.
Bibliotekssekretessen hanteras enligt 10 kap 2 § Offentlighets- och
sekretesslagen samt 9 kap § 37 Kommunallagen.
Sektorns/avdelningens bedömning
Sektorn gör bedömningen att detta ligger i linje med kommunens arbete och
mål och att samverkansavtal ska ingås.
Finansiering
Inom budget.
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Förslag till beslut
Kommunen sluter samverkansavtal med de andra 14 kommunerna och
Region Dalarna enligt föreliggande förslag och går därmed in i
bibliotekssamverkan Dalarna.
Ange vilket beslutsunderlag som ska skickas med till politiken
Tjänsteutlåtande, daterat 2020-04-16
Samverkansavtal för bibliotekssamverkan
Slutligt beslut expedieras (skickas) till
Bibliotekschef Mats Brandt
Sektorschef Åke Sjöberg
Kulturchef Pär Ohlsson
Falu kommun, bibliotekssamverkan
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SAMVERKANSAVTAL FÖR
BIBLIOTEKSSAMVERKAN
1. BAKGRUND OCH INLEDNING
Dalarna består av 15 kommuner. I samtliga av dessa bedrivs kommunal
folkbiblioteksverksamhet i enlighet med bibliotekslagen (2013:801). Enligt samma lag
bedriver Region Dalarna regional biblioteksverksamhet. Detta avtal reglerar samverkan
mellan Parterna (se punkt 3 Avtalsparter) inom biblioteksområdet.

2. SYFTE OCH OMFATTNING
Syftet med detta samverkansavtal över kommungränserna är att säkra fortsatt
utvecklingskraft av bibliotekens tjänster i framtiden, få bättre användning av gemensamma
resurser, utnyttja och stärka personalens kompetenser samt underlätta
kompetensförsörjning. Genom denna samverkan stärker biblioteken Dalarnas invånares rätt
till information, kunskap, bildning och kultur som en del av det demokratiska samhället.
Visionen är att Dalarnas invånare får tillgång till alla kommunbiblioteks medier oavsett var i
länet de bor. De ska uppleva det som ett bibliotek.
Samverkansavtalet omfattar såväl projekts- och implementationsfas (inklusive upphandling
av system) som löpande drift. Det biblioteksdatasystem som ska upphandlas ska ha
gemensamt användarregister och gemensam databas för såväl analoga som digitala medier
samt en tjänst som medger ett gemensamt användargränssnitt för webb.
I samverkan behandlas låntagares, ställföreträdares och bibliotekspersonals personuppgifter
för de ändamål som är nödvändiga för bibliotekens verksamhet. Där ingår samarbete kring
reservationer, katalog, logistik och transporter av medier samt en gemensam webbplats. I
de kommuner där överenskommelse mellan folk- och skolbibliotek finns rörande
biblioteksdatasystem kommer även skolbiblioteksverksamheten att omfattas. Varje
kommun ansvarar i förekommande fall för samarbete kring skolbibliotek i den egna
kommunen.
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3. AVTALSPARTER
Mellan nedanstående Parter har följande avtal träffats.
Parter
Region Dalarna, gm Länsbibliotek Dalarna
Avesta kommun
Borlänge kommun
Falu kommun (värdkommun)
Gagnefs kommun
Hedemora kommun
Leksands kommun
Ludvika kommun
Malung-Sälens kommun
Mora kommun
Orsa kommun
Rättviks kommun
Smedjebackens kommun
Säters kommun
Vansbro kommun
Älvdalens kommun

Organisationsnummer
232100-0180
212000-2262
212000-2239
212000-2221
212000-2155
212000-2254
212000-2163
212000-2270
212000-2148
212000-2213
212000-2189
212000-2171
212000-2205
212000-2247
212000-2130
212000-2197

4. KONTAKTPERSONER
Bibliotekschef eller motsvarande i respektive kommun samt länsbibliotekschefen för Region
Dalarna är kontaktpersoner.

5. ORGANISATION OCH BESLUTSBEFOGENHETER
För bibliotekssamverkan i Dalarna gäller följande organisation. Den nämnd som delegerats
ansvar av kommunfullmäktige för biblioteksverksamhet i respektive kommun har det
politiska ansvaret för bibliotekssamverkan. För Region Dalarnas del gäller den nämnd som
delegerats ansvar av regionfullmäktige för Länsbibliotek Dalarna.
Styrgruppen består av bibliotekschefer eller motsvarande från samtliga Parter (se punkt 3
Avtalsparter). Region Dalarna har ordförandeskapet. Styrgruppens ansvar regleras i Bilaga 1
– Samverkansorganisation. Vid beslut eftersträvas att samtliga medlemmar i styrgruppen är
eniga. Om enighet inte kan uppnås tillämpas enkel majoritet, där ordföranden i styrgruppen
har utslagsröst.

6. SAMVERKANSORGANISATION
Detta avtal reglerar såväl projektorganisation under införande som driftsorganisation. För
arbetsordning, se Bilaga 1 – Samverkansorganisation.
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7. AVTALETS GILTIGHET
Detta samverkansavtal löper 5 år från det att samtliga Parter undertecknat avtalet och
förlängs automatiskt med 5 år i taget såvida inte avtalet sägs upp senast 15 månader innan
avtalets utgång.
Om avtalstiden för biblioteksdatasystemavtal är kortare tid än 5 år gäller detta avtal endast
så länge ett systemavtal gäller.
Om biblioteksdatasystemavtal med systemleverantören är längre tid än avtalstiden för
samverkansavtalet förlängs avtalet dock längst med det antal månader som avtalet gäller
med systemleverantören.
Ett biblioteksdatasystemavtal får maximalt tecknas på fem år i taget.

8. HANDLINGARS INBÖRDES ORDNING
Kontraktshandlingarna kompletterar varandra. Om kontraktshandlingarna skulle visa sig
vara motstridiga i något avseende gäller de, om inte omständigheterna uppenbarligen
föranleder annat, sinsemellan i följande ordning:
1.
Skriftliga ändringar och tillägg till avtalet med eventuella bilagor.
2.
Bilaga 4 (Avtal gemensamt personuppgiftsansvar enligt artikel 26
dataskyddsförordningen).
3.
Avtalet och dess bilagor (förutom bilaga 4).

9. VÄRDKOMMUNENS ÅTAGANDEN OCH ANSVAR
Värdkommun för bibliotekssamverkan i Dalarna är Falu kommun. Uppdraget som
värdkommun sträcker sig under hela avtalsperioden, se även punkt 13. Värdkommunen har
ett förvaltningsansvar och ansvarar för det praktiska arbetet med förvaltning av
biblioteksdatasystemet, gemensam dokumenthantering och arkivering, samt för e-tjänster
och integrationer som är kopplade till biblioteksdatasystemet.
Vad förvaltningsansvaret innebär beskrivs närmare i det ledningssystem, bilaga 2, som tagits
fram för förvaltning av system och organisation.
Förvaltningsansvaret för huvudsystemet innefattar också personuppgiftsföreträdarskap för
huvudsystemet och innebär ett övergripande ansvar för ledningssystemet.
Värdkommunens åtaganden är följande:


Att ha ett förvaltningsansvar och ansvara för det praktiska arbetet med förvaltning
av biblioteksdatasystemet, gemensam dokumenthantering och arkivering, samt för
e-tjänster och integrationer som är kopplade till biblioteksdatasystemet. Det åligger
värdkommunen att följa förvaltningsansvaret enligt bilaga 2, gällande lagstiftning
och övriga styrdokument inom ramen för denna samverkan.



Att Falu kommuns dataskyddsombud ska vara Parternas övergripande
dataskyddsombud.
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Att genom utsedd behörig person och i samråd med styrgruppen besluta om
tidsramar för systemavtalet. Värdkommunen tecknar systemavtalet med
systemleverantören och eventuella personuppgiftsbiträdesavtal inom ramen för
denna samverkan.



Att tillsammans med styrgruppen årligen upprätta förslag till budget (årsbudget och
investeringsbudget) i enlighet med punkt 19.



Att initiera uppföljning, utvärdering, intern kontroll av verksamhet samt tillse att
berörda kommuner inkommer med erforderliga underlag.



Att sammanställa en Årlig redovisning i enlighet med punkt 14.



Att hantera skadeståndsanspråk från registrerade i enlighet med
dataskyddsförordningen.



Att genom utsedd behörig person föra Parternas talan inför domstol och andra
myndigheter samt företräda kommunerna vid anspråk om skadestånd.



Att åta sig att genomföra uppdraget på ett professionellt sätt med för ändamålet
kvalificerade och kompetenta resurser.

För detta arbete ersätter övriga kommuner Falu kommun enligt punkt 19 Ekonomiska
förutsättningar, budget och fakturering.

10. SAMVERKANSKOMMUNERNAS ANSVAR
Kommunerna förbinder sig att ingå i och följa vad som regleras kring arbetet i
bibliotekssamverkan i Dalarna i enlighet med vad som framgår av detta avtal med bilagor.
Det innebär bland annat att varje kommun ska följa gällande lagstiftning och styrdokument
inom ramen för denna samverkan.
Kommunerna inklusive värdkommunen har ett gemensamt ansvar gentemot låntagarna
som innebär att respektive kommun ska kunna hjälpa en låntagare som vänder sig till
kommunen och yrkar skadestånd med anledning av personuppgiftshanteringen, jämför
artikel 26 i dataskyddsförordningen.
Den kommun som tar emot skadeståndsanspråket lämnar över detta till värdkommunen för
hantering. Denna hantering ska tillförsäkra den registrerades rättigheter enligt
dataskyddsförordningen.

11. REGION DALARNAS ROLL OCH ANSVAR
Region Dalarnas roll inom bibliotekssamverkan är att inom ramen för Länsbibliotek Dalarnas
uppdrag bidra med samordning och stöd till utveckling av kommunernas
bibliotekssamverkan.
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Region Dalarna, genom Länsbibliotek Dalarna, bidrar till samverkansorganisationen med en
bibliotekskonsulent som har samordnings- och utvecklingsansvar för bibliotekssamarbetet.
Bibliotekskonsulenten (samordnaren) finns anställd hos och finansieras av Länsbibliotek
Dalarna.
Då Region Dalarna inte har tillgång till eller hanterar personuppgifter i enlighet med detta
avtal svarar man inte för eventuella skadestånd och sanktionsavgifter enligt
dataskyddsförordningen.
Region Dalarna svarar för skadeståndsanspråk för immateriell och materiell skada som inte
berör dataskyddsförordningen och som man är ansvarig för.
Det åligger Region Dalarna att följa gällande lagstiftning och styrdokument inom ramen för
denna samverkan.

12. INTRÄDE I BIBLIOTEKSSAMVERKAN
För part som vill ansluta sig till samverkan i ett senare skede kan ett inträde vara möjligt
under förutsättning att alla Parter godkänner det. Inträdet sker till självkostnadspris, enligt
Bilaga 3 – Ekonomiska förutsättningar och villkor.
I det fall omfattande investeringar har gjorts och som bekostats av Parterna innan en ny
part vill träda in i bibliotekssamverkan, har Parterna rätt att besluta om en skälig
engångskostnad för den nya parten som vill träda in i bibliotekssamverkan. Engångsersättningen ska baseras på fördelningsnyckeln som om den nya parten hade varit en del av
avtalssamverkan.

13. UPPSÄGNING OCH UTTRÄDE
Alla Parter ingår och deltar i denna samverkan i sin helhet utom Region Dalarna som i stället
har en stödjande och samordnande roll, se Bilaga 1 – Samverkansorganisation. Part kan inte
välja att delta enbart i vissa delar av samverkan. Önskar Part frånträda del av samverkan
räknas det som en uppsägning av avtalet i sin helhet. En utträdande Part har fortsatt ansvar
(så kallat retroaktivt ansvar) för eventuella sanktionsavgifter och skadestånd till följd av en
inträffad personuppgiftsincident enligt dataskyddsförordningen eller andra skador man
orsakat och har ansvar för och som uppkommit under den tid som kommunen fortfarande
var Part i bibliotekssamverkan. Efter att en Part begärt utträde ska personuppgifterna i det
gemensamma systemet och som tillhör den utträdande kommunen gallras i enlighet med
gällande lagstiftning och styrdokument och/eller lämnas tillbaka till den utträdande
kommunen.
En uppsägning av bibliotekssamverkan ska vara skriftlig, undertecknad av behörig
företrädare och vara värdkommunen till handa senast femton (15) månader innan
innevarande avtalsperiod med biblioteksdatasystemleverantör löper ut. Värdkommunen
ansvarar i sin tur för att övriga Parter får del av uppsägningen. Under uppsägningstiden ska
arbetet och de ekonomiska skyldigheterna fortskrida enligt plan. Den uppsägande Parten
har rätt att avstå från kostnader och skyldigheter som inte fanns beslutade innan
uppsägningen. Det faktiska utträdet sker sedan samtidigt som biblioteksdatasystemavtalet
löper ut.
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I de fall en Part frånträder samverkan fortsätter övriga Parter samverkan enligt samma
villkor som tidigare. De ekonomiska förutsättningarna och skyldigheterna räknas om baserat
på kvarvarande avtalsparter i enlighet med fördelningsnyckeln, se punkt 19 Ekonomiska
förutsättningar, budget och fakturering. Detta sker när avtalet med utträdande Part har
upphört att gälla.
Uppdraget som värdkommun kan sägas upp av värdkommunen och/eller övriga Parter
gemensamt i enlighet med denna punkt.

14. UPPFÖLJNING OCH UTVÄRDERING
Samverkansavtalet, verksamhet och ekonomi ska följas upp och utvärderas årligen av
värdkommunen med hjälp av styrgruppen. Såväl kvalitativa som kvantitativa värden ska
beaktas.
Värdkommunen initierar uppföljning, utvärdering och intern kontroll av verksamhet samt
tillser att berörda kommuner inkommer med erforderliga underlag. Styrgruppen
tillsammans med värdkommunen följer årligen upp och utvärderar samverkansavtalet.
Värdkommunen sammanställer en Årlig redovisning innefattande underlag så att
kommunstyrelsen och kommunfullmäktige i respektive kommun kan tillgodogöra sig sin
uppsiktsplikt i enlighet med 6 kap § 1 kommunallagen (KL) och rapporteringsskyldighet till
kommunfullmäktige enligt 9 kap § 38 KL. Den årliga redovisningen ska innehålla en
ekonomisk rapport och en verksamhetsrapport för föregående år inkluderat en redovisning
av uppföljning och utvärdering av samverkansavtalet. Den årliga redovisningen ska vara
respektive kommun tillhanda senast den 14 februari året efter redovisat år för att kunna
hanteras i kommunernas ordinarie årsredovisningsprocess. Styrgruppen beslutar och
fastställer Årlig redovisning innan den skickas ut till Parterna.

15. ÖVERLÅTELSE AV AVTAL
Detta avtal får inte överlåtas på annan fysisk eller juridisk person.

16. UPPLÅTELSE AV AVTAL
Ingen av Parterna får upplåta någon rättighet eller ingå avtal med tredje part som kan få
konsekvenser för detta avtal utan att ha erhållit samtliga övriga Parters skriftliga
godkännande.

17. OMFÖRHANDLING AV SAMVERKANSAVTAL
Om väsentlig grund föreligger får Part påkalla omförhandling av hela eller delar av detta
avtal. En påkallad omförhandling ska ske skriftligt och skickas till den gemensamma
organisationen via värdkommunen. Beslut om omförhandling eller ändring i fråga som rör
avtalet kan endast tas av samtliga Parter gemensamt efter samråd dem emellan.
Om Parterna efter omförhandling inte kan enas om ändringar/tillägg gäller avtalet på
oförändrade villkor till dess att avtalet upphör för Part enligt vad som stadgas i punkt 13
Uppsägning och utträde.
Förhandlingar befriar inte Parterna från att fullfölja avtalet.
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18. ÄNDRINGAR OCH TILLÄGG
Ändringar och tillägg ska ske skriftligen och vara undertecknade av samtliga Parter genom
behörig företrädare som har delegation att underteckna detta avtal för att vara gällande.

19. EKONOMISKA FÖRUTSÄTTNINGAR, BUDGET OCH
FAKTURERING
Värdkommunen tillsammans med styrgruppen ska årligen upprätta ett förslag till budget
(årsbudget och investeringsbudget) som beslutas och fastställs av styrgruppen. Budgeten
ska vara respektive kommun tillhanda för kännedom senast den 1 mars året innan aktuellt
verksamhetsår för att kunna hanteras i kommunernas ordinarie budgetprocess.
De totala faktiska kostnaderna ska fördelas mellan kommunerna enligt överenskommen
fördelningsnyckel, se bilaga 3. Självkostnadsprincipen gäller. Region Dalarna omfattas inte
av fördelningsnyckeln.
Värdkommunen fakturerar övriga kommuner halvårsvis i förskott. Betalningsvillkor 30 dagar
från mottagen faktura. Om det faktiska utfallet avviker från vad som har debiterats i förskott
ska detta regleras utifrån faktiskt utfall vid budgetårets slut. Parterna ska meddela
värdkommunen sina faktureringsuppgifter.
Ett underskott regleras i enlighet med fördelningsnyckeln. I det fall ett överskott skulle
uppstå ska detta återgå till kommunerna enligt fördelningsnyckeln.

20. SEKRETESS
Enligt kap 40 § 3 Offentlighets- och sekretesslagen (2009:400), OSL, gäller sekretess i
biblioteksverksamhet för uppgift i register om en enskilds lån, reservation eller annan form
av beställning och för uppgift om en enskilds användning av informationsteknik, om det inte
står klart att uppgiften kan röjas utan att den som uppgiften rör eller någon närstående lider
men. Sekretessen gäller även mellan myndigheter, till exempel mellan enskilda kommuner,
och mellan självständiga verksamhetsgrenar inom samma myndighet. En grundläggande
förutsättning för bibliotekssamverkan är att de ingående biblioteken ska kunna dela
uppgifter mellan varandra i ett gemensamt system. I förevarande samverkan delas, de
annars sekretesskyddade uppgifterna, mellan de ingående biblioteken, med stöd av
kommunallagen 9 kap § 37 om förenklad avtalssamverkan och 10 kap 2 § OSL.

21. PERSONUPPGIFTER/DATASKYDDSFÖRORDNINGEN
Varje kommuns nämnd som delegerats ansvar av kommunfullmäktige för
biblioteksverksamhet är personuppgiftsansvarig för de personuppgifter de behandlar i
enlighet med dataskyddsförordningen. Parterna är dock gemensamt ansvariga för de
personuppgiftsbehandlingar som sker i systemet, vilket regleras närmare i bilaga 4 – Avtal
gemensamt personuppgiftsansvar enligt artikel 26 dataskyddsförordningen.
Värdkommunens dataskyddsombud är Parternas övergripande dataskyddsombud och
ansvarar för den primära tillsynen av ledningssystemet. Värdkommunens dataskyddsombud
har skyldighet att informera Parternas dataskyddsombud kring omfattningen av
7
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bibliotekssamverkan i Dalarna, avvikelser och personuppgiftsincidenter. Det ledningssystem
som tagits fram ska svara mot kravet i artikel 24 dataskyddförordningen.
Varje kommun är skyldig att aktivt upplysa biblioteksanvändarna om vilka som har åtkomst
till berörda personuppgifter enligt gemensamma rutiner, se bilaga 4.

22. SAMVERKANS AVVECKLING
Vid samverkans avveckling ska kostnader för avveckling samt tillgångar i verksamheten
fördelas enligt fördelningsnyckeln.
Vid avveckling av samverkan överlåts inventarier och andra informationstillgångar än
personuppgifter som ingått i samverkan till den Part som förvaltat dessa under
samverkansperioden.
Personuppgifterna i det gemensamma systemet ska gallras i enlighet med gällande
lagstiftning och styrdokument och/eller lämnas tillbaka till respektive kommun där
låntagaren är mantalsskriven inom ramen för Dalarnas kommuner.

23. ANSVAR FÖR SKADA OCH SANKTIONSAVGIFTER
Vad gäller skadeståndsanspråk för immateriell och materiell skada fördelas det i enlighet
med varje kommuns ansvar för den uppkomna skadan, dvs fördelningsnyckeln gäller inte
vad gäller skadestånd. Detta gäller både skadestånd enligt skadeståndslagen och enligt
dataskyddsförordningen. Det är Dalarnas kommunförbund som fattar beslut om hur stort
respektive kommuns ansvar är. Om Dalarnas kommunförbund inte kan komma överens ska
tvisten lösas i enlighet med punkt 27 i detta avtal.
Den kommun som tar emot skadeståndsanspråket lämnar över detta till värdkommunen för
hantering. Denna hantering ska tillförsäkra den registrerades rättigheter enligt
dataskyddsförordningen.

24. FÖRSÄKRINGAR
Part ansvarar för att hålla sin egendom och sin verksamhet försäkrad på ett erforderligt sätt.

25. BEFRIELSEGRUND (FORCE MAJURE)
Part ska vara befriad från ansvar, skadestånd och andra påföljder om fullgörandet av visst
åtagande förhindras eller väsentligen försvåras av omständigheter som Parten inte rimligen
kunnat råda över eller förutse. Exempel på detta är krig, revolution, strejk, lockout, blockad,
brand, myndighetsåtgärd, miljökatastrofer eller liknande förhållanden.

26. HÄVNING
Parterna är överens om att en Part inte kan häva detta samverkansavtal. Om en Part vill
träda ur samverkansavtalet gäller reglerna i punkt 13 Uppsägning och utträde.
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27. TVIST
Tvister angående tolkning och/eller tillämpning av detta avtal, och övriga
överenskommelser mellan Parterna, ska i första hand lösas genom förhandling mellan
Parterna. För den händelse överenskommelse inte kan träffas ska tvist avgöras av svensk
allmän domstol och enligt svensk rätt.
Det ankommer på Parterna att genom tydlig kommunikation och god vilja lösa
problemställningar för att undvika tvister.
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Avtalet har upprättats i 16 kopior varav Parterna tagit var sitt.

PART
REGION DALARNA

BEHÖRIG FÖRETRÄDARE

AVESTA KOMMUN

BORLÄNGE KOMMUN

FALU KOMMUN (VÄRDKOMMUN)

GAGNEFS KOMMUN

HEDEMORA KOMMUN

LEKSANDS KOMMUN

LUDVIKA KOMMUN

MALUNG-SÄLENS KOMMUN

MORA KOMMUN

ORSA KOMMUN

10
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RÄTTVIKS KOMMUN

SMEDJEBACKENS KOMMUN

SÄTERS KOMMUN

VANSBRO KOMMUN

ÄLVDALENS KOMMUN

11
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BILAGA 1 – SAMVERKANSORGANISATION
Detta samverkansavtal omfattar såväl projekts- och implementationsfas (inklusive
upphandling av system) som löpande drift därefter.
Styrgruppens roll och arbetsordning
Bibliotekssamverkans styrgrupp består av bibliotekschefer eller motsvarande från samtliga
Parter där Region Dalarna, genom Länsbibliotek Dalarna, innehar ordförandeskap.
Respektive Part äger rätt att skicka ersättare till de möten där styrgruppsmedlem inte kan
delta. Detta ska anmälas till övriga gruppmedlemmar innan det aktuella mötet.
Vid alla beslut i styrgruppen, oavsett grupp eller område, eftersträvas enighet. Om enighet
inte kan uppnås tillämpas beslut med enkel majoritet, där ordföranden i styrgruppen har
utslagsröst.
Styrgruppen är beslutsför då alla deltagare blivit kallade till mötet samt fått ta del av
dagordning inför mötet. Detta gäller oavsett det antal styrgruppsmedlemmar som de facto
deltar på mötet. Gruppen är bara beslutsför gällande de områden som finns upptagna i den
utskickade dagordningen. Övriga frågor som kräver beslut hänskjuts till nästkommande
möte.
Styrgruppens åtaganden är enligt följande:


Att ansvara för att tillsätta och avveckla de arbetsgrupper som krävs under projektsoch implementationsfas samt under löpande drift. Styrgruppen utformar direktiv och
uppdrag till respektive arbetsgrupp.



Att tillsammans med värdkommunen årligen upprätta ett förslag till budget
(årsbudget och investeringsbudget).



Att besluta och fastställa årlig budget.



Att besluta om Årlig redovisning i enlighet med punkt 14.



Att tillsammans med värdkommunen årligen följa upp och utvärdera
samverkansavtalet.



Styrgruppen äger rätt att adjungera deltagare till möten.



Att inrätta ett arbetsutskott bestående av medlemmar ur styrgruppen där
värdkommunen och Region Dalarna, genom Länsbibliotek Dalarna, har permanenta
platser. Detta utskott har ingen beslutanderätt och fungerar som beredningsgrupp
för styrgruppen och som stöd för samordnaren (se nedan). Uppdrag som ledamot i
arbetsutskottet cirkulerar mellan styrgruppens medlemmar. Mandatperioden för
ledamöter exklusive permanenta medlemmar beslutas löpande av styrgruppen.
Grunden för mandatperioden är två år, men kan förlängas eller förkortas efter
behov.
12
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Region Dalarna
Region Dalarna, genom Länsbibliotek Dalarna, har en annan roll inom bibliotekssamverkan
än de övriga Parterna. Region Dalarnas roll är att inom ramen för Länsbibliotek Dalarnas
uppdrag bidra med samordning och stöd till utveckling av kommunernas bibliotekssamverkan.
Region Dalarna, genom Länsbibliotek Dalarna, bidrar till samverkansorganisationen med en
bibliotekskonsulent som har samordnings- och utvecklingsansvar för bibliotekssamarbetet.
Bibliotekskonsulenten (samordnaren) finns anställd hos och finansieras av Länsbibliotek
Dalarna.
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BILAGA 2 – ARKITEKTUR GDPR LEDNINGSSYSTEM
BIBLIOTEKSSAMVERKAN
Bakgrund
Enligt dataskyddsförordningen artikel 24.1 åligger det personuppgiftsansvariga att
genomföra lämpliga tekniska och organisatoriska åtgärder för att säkerställa och kunna visa
att personuppgiftsbehandlingar utförs i enlighet med förordningen. Dessa åtgärder ska ses
över och uppdateras vid behov. Enligt artikel 5.2 åligger det ansvariga allmänt att kunna visa
att principerna i förordningen efterlevs (ansvarsskyldighet).
Datainspektionen har i ett yttrande om lagförslaget om nationell läkemedelslista och frågan
om E-hälsomyndigheten som huvudman ytterligare understrukit det här kravet
(Datainspektionen 73–2017 sid 10, sista stycket). Det som avses med tekniska och
organisatoriska åtgärder är ett ledningssystem, i det här fallet ett ledningssystem för att
säkerställa förordningens efterlevnad.
Notera att kravet i artikel 24 innehållsmässigt överensstämmer med kravet i artikel 32 som, i
förlängningen, innebär ett krav på ledningssystem för informationssäkerhet.
Syfte
Syftet med ledningssystemet för dataskyddsförordningen är att möta kraven som ställs på
bibliotekssamverkan beträffande artikel 24.
GDPR Ledningssystem
Systemet, som är ett administrativt ledningssystem, består av styrande dokument
(förordningen), organisation, rutiner och metoder (processer, mallar, funktioner, IT-stöd).
Organisation
Organisationen består av lokala personuppgiftsföreträdare (lokal PuF) inom respektive
biblioteksorganisation i de samverkande kommunerna samt en central företrädare (central
PuF), placerad i värdkommunen (Falu kommun). Dessa interagerar, i sin tur, med eventuella
lokala dataskydds- och informationssäkerhetsorganisationer. Lokal PuF utses individuellt av
respektive kommun. Central PuF utses av värdkommunen. Nedan framgår vilken roll lokal
samt central PuF har.
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Principorganisation ledningssystem bibliotekssamverkan.

Rutiner och metoder – förteckning
Särskilda dokument som beskriver rutiner och metoder har tagits fram: Ledningssystem –
Rutiner och processer samt Arbetsrutiner Bibliotekssamarbete.
Ledningssystemets årsförvaltning
Ansvarig för ledningssystemet är värdkommunen (Falu kommun). Ledningssystemet
förvaltas enligt nedanstående årsplanering innehållande metoder för kontinuerligt
förbättringsarbete, egenkontroller, revisioner och avvikelsehantering.

Ledningssystemets årsförvaltning.

15
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Kontinuerligt förbättringsarbete
Två gånger årligen genomförs Plan – Do – Check – Act-cykeln (PDCA), vilken är en metod för
kontinuerligt förbättringsarbete. PDCA-cykeln genomförs planerat efter halvårsrevisionen
och årsrevisionen av ledningssystemet. Under en revision identifieras områden som behöver
utvecklas för att förbättra ledningssystemet. När utvecklingsområden identifierats inleds
arbete med PDCA-cykeln.

Arbetsflödet och beslutspunkter för PCDA-cykeln.

1. Plan: Planering av aktiviteterna – Förändringarna av ledningssystemet
(biblioteksamverkans GDPR-arbete) planeras. De planerade förändringarna redovisas
för styrgruppen varvid den beslutar om förändringarna. Efter att styrgruppen fattat
beslut kan nästa fas inledas.
2. Do: Genomför förändringar – Beslutade förändringar implementeras för test i
verksamheten.
3. Check: Utvärdera – De nya implementationerna utvärderas och efter utvärdering tar
styrgruppen beslut om dessa ska implementeras i verksamheten permanent.
4. Act: Agera, förbättra – Verksamheten arbetar efter det uppdaterade
ledningssystemet och identifierar förbättringsmöjligheter, avvikelser och brister inför
nästa revision.
Genomförande av PDCA-cykeln två gånger per år lämpar sig inte för akuta
förändringsbehov, exempelvis om lagkravet att rapportera personuppgiftsincidenter inom
72 timmar till Datainspektionen inte kan efterlevas. Avvikelse för den typen av akuta
åtgärder ska inledas omgående utan att invänta nästa revision.
Tidpunkt för styrgruppsmöte där beslut om planerings- och utvärderingsdel av förbättringscykeln följer den vanliga kalendern för styrgruppsmöten. Punkterna tas upp på det möte
som följer närmast efter att delcykeln är redo för avslut och kan således variera i tid.
16
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Egenkontroller
Egenkontroller utförs i form av:
 Löpande avvikelsehantering
o Dokumenteras av central PuF
o Dokumenteras av lokal PuF och rapporteras vid behov eller inför revision till
central PuF
 Årlig workshop för lokala PuF
o Strukturerat forum för att samla in feedback från bibliotekspersonal om
GDPR
o Administreras och dokumenteras av central PuF
o Genomförs i god tid inför årsrevisionen i kvartal 4
 Årlig workshop med bibliotekspersonalen
o Administreras och dokumenteras av lokal PuF
o Genomförs i kvartal 3 och ligger som grund för workshop med lokala PuF i
kvartal 4
Avvikelsehantering
Löpande ska alla avvikelser från ledningssystemet dokumenteras i ett register. Exempel på
avvikelser kan vara att personalen inte arbetar efter uppsatta rutiner, att
personuppgiftsincidenter inte kan rapporteras inom 72 timmar till tillståndsmyndighet eller
att anmälningar till behandlingsregistret tenderar att bli fel. Dokumentationen från
avvikelserna tillsammans med egenkontroller och annan omvärldsförändring ligger sedan
som grund för planeringsfasen för nästa PDCA-cykel.
Revision – revisionsplaner
Revisioner av ledningssystemet görs på halvårsbasis. Årsrevisionen är mer omfattande då
den också inkluderar inspel från workshops med bibliotekspersonal och lokala PuF. Ansvarig
för revisionerna är central PuF.
Årlig redovisning
Bibliotekssamverkans GDPR-arbete utefter detta ledningssystem dokumenteras som ett
inspel till bibliotekssamverkans årliga redovisning. Tidpunkt och format för årlig redovisning
följer av detta samverkansavtal inklusive bilagor. Central PuF ansvarar för att ta fram inspel
till årlig redovisning.
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BILAGA 3 – EKONOMISKA FÖRUTSÄTTNINGAR OCH
VILLKOR
De kostnader (totala faktiska kostnaderna) som uppstår inom bibliotekssamverkan fördelas
mellan de 15 kommunerna utifrån en överenskommen fördelningsnyckel baserad på
kommunernas respektive invånarantal. Det vill säga, kostnaderna fördelas procentuellt på
respektive kommun baserat på dess procentuella folkmängd sett till hela Dalarnas
folkmängd (enligt SCB per den 31 december föregående år). Region Dalarna, genom
Länsbibliotek Dalarna, omfattas inte av denna fördelningsnyckel.
Nedanstående omfattas av överenskommen fördelningsnyckel:
•

Drift, underhåll, gemensam dokumenthantering och arkivering, förvaltning av
biblioteksdatasystem samt omkringliggande e-tjänster och den del av integrationer
som utgör en ändpunkt (endpoint) in mot biblioteksdatasystemet. Den del av
integrationen som kopplar mot en Parts egna system omfattas inte av
fördelningsnyckeln. Varje Part bär sina egna kostnader för den egna delen av
integrationen.

•

Gemensamma databasabonnemang eller dylikt.

•

Eventuella kostnader som uppstår vid av styrgrupp fattade beslut.

Omfattas inte av denna fördelningsnyckel:
•

Integration av biblioteksdatabas som kopplas mot en Parts egna system. Varje Part
bär sina egna kostnader för den egna delen av integrationen.

•

Transporter inklusive omlastning av medier inom länet, så länge nuvarande
transportordning genom Region Dalarna gäller. I dag fördelas kostnaderna så att
Region Dalarna står för 50 % och kommunerna delar på 25 %, medan annan part som
ej omfattas av detta avtal står för 25 %. Kommunernas andel ska fördelas dem
emellan i enlighet med överenskommen fördelningsnyckel.
I det fall att nuvarande transportordning skulle upphöra att gälla under
avtalsperioden, måste upphandling av transporterna ske. I så fall ska
transportkostnaderna fördelas enligt fördelningsnyckeln.

•

Kostnader behäftade med själva upphandlingsprocessen av biblioteksdatasystem
(varje Part bär sin egen kostnad vad gäller exempelvis studiebesök och arbetstid).

•

Kostnader för arbetstid som läggs i respektive arbetsgrupp och styrgrupp.

•

Skadestånd för immateriell och materiell skada, se punkt 23 första stycket.

Fördelningsnyckeln utvärderas under den första avtalsperioden och kan omförhandlas ifall
det visar sig att den inte är ändamålsenlig.
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BILAGA 4 – AVTAL GEMENSAMT
PERSONUPPGIFTSANSVAR ENLIGT ARTIKEL 26
DATASKYDDSFÖRORDNINGEN
Syftet med det gemensamma biblioteksdatasystemet är att låntagaren ska kunna låna och
lämna tillbaka medier på alla folkbibliotek inom länet oavsett i vilken kommun låntagaren
har sitt hembibliotek. På den gemensamma webbplatsen kommer låntagaren själv kunna
administrera biblioteksärenden. I de kommuner där skolbibliotek ingår är
biblioteksdatasystemet organiserat så att enbart personal med särskild behörighet har
rättighet att administrera skolelevernas personuppgifter samt uppgifter om lån och
reservationer.
Biblioteksdatasystemet kommer att innehålla både användarregister över låntagare och ett
register över medier. Hanteringen av personuppgifter och sekretessbelagda uppgifter blir
därför viktiga i samarbetet. Biblioteksdatasystemet kommer att administreras av
medarbetare på samtliga folkbibliotek och berörda skolbibliotek i kommunerna och regleras
genom behörighetsstyrning.
Syftet med detta avtal är att reglera det gemensamma ansvaret för behandling av
personuppgifter mellan Parterna enligt artikel 26 dataskyddsförordningen. Detta
förhållande ska fortsätta att gälla så länge som Parterna behandlar personuppgifter oavsett
om samverkansavtalet och/eller systemavtalet med leverantören upphört att gälla.


I det gemensamma biblioteksdatasystemet behandlas personuppgifter om låntagare,
skolelever, ställföreträdare samt personuppgifter för anställda som är
administratörer och användare av systemet.



Parterna åtar sig att iaktta att de grundläggande principerna för
personuppgiftsbehandling enligt artikel 5, i form av laglighet, korrekthet, öppenhet,
ändamålsbegränsning, uppgiftsminimering, lagringsminimering, integritet och
konfidentialitet.
Parterna ska kunna visa att punkterna ovan efterlevs i den dagliga verksamheten, i
form av rutiner, metoder, organisation eller på annat sätt.
Parterna ansvarar för, och ska kunna visa, att behandlingen har laglig grund.



Parterna ska informera registrerade om personuppgifter som samlas in enligt artikel
13 och 14 dataskyddsförordningen.
Parterna har enats om gemensamma rutiner för att tillgodose kraven på
registrerades rättigheter enligt artikel 15–22 dataskyddförordningen.



Parterna kommer att samverka i ett gemensamt ledningssystem, innehållande
tekniska och organisatoriska åtgärder (rutiner, metoder och organisation) som
säkerställer att behandlingarna löpande sker i enlighet med förordningen. Den
centrala drift- och förvaltningsorganisationen ansvarar i detta hänseende för
huvudsystemet medan övriga Parter ansvarar för eventuella egna integrerade
sidosystem.
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För att möta kravet i artikel 30 dataskyddsförordningen på register över
behandlingar ska den utsedda centrala förvaltningsorganisationen (värdkommunen)
föra register på föreskrivet sätt över huvudsystemet (biblioteksdatasystemet).
Respektive Part ansvarar för att föra register över eventuella egna integrerade
system.



Parterna ansvarar själva för att kravet på säkerhet (informationssäkerhet) enligt
artikel 32 dataskyddsförordningen upprätthålls.



Parternas ansvar för immateriell och/eller materiell skada regleras i enlighet med
punkt 23 i detta avtal.



Parternas ansvar för sanktionsavgifter enligt artikel 83 dataskyddsförordningen
regleras i enlighet med punkt 23 i detta avtal.



En gemensam rutin för övervakning och förskriven anmälan av
personuppgiftsincident enligt artikel 33 dataskyddsförordningen inrättas för
huvudsystemet, vilken hanteras av den gemensamma förvaltningsorganisationen.
Parterna svarar själva för en sådan rutin beträffande egna integrerade system.



Den gemensamma förvaltningsorganisationen utför löpande
konsekvensbedömningar enligt artikel 35 dataskyddförordningen för
huvudsystemet. Parterna har eget ansvar för att genomföra sådana bedömningar för
egna integrerade system.



Värdkommunen genom utsedd behörig person tecknar personuppgiftsbiträdesavtal.
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Sida

TJÄNSTEUTLÅTANDE

1(3)

Datum

Referens

2020-05-14

2020/611

Näringslivsavdelningen
Per Strid, näringslivschef, 0247-80000
per.strid@leksand.se

Förvärv av fastigheten Nygård 1
Beskrivning av ärendet
I slutet på 2019 blev kommunen kontaktad av ägarna Valins Fastighetsbyrå
med ett erbjudande om att förvärva fastigheten
. En värdering togs
fram av Norrbryggan AB som visade på ett marknadsvärde på 3 Mkr,
exklusive kostnaden för rivning, vid en markanvisning av fastigheten som ett
exploateringsobjekt. Exploateringsfunktionen fick i uppdrag av
kommundirektören och sektorchefen för samhällsutveckling att förhandla
med ägarna till fastigheten
om ett förvärv.
Det fanns andra intressenter, dock inte med ambitionen att förvärva
fastigheten för bostadsexploatering, som deltog i budgivningen. Kommunen
erbjöds köpa fastigheten till det belopp som den andra intressent stannat vid
med säljarens motivering att de ville att en försäljning skulle leda till en
bostadsexploatering.
Köpekontrakt har undertecknats med en köpeskilling på 2.975.000 kronor
och som är helt villkorat ett beslut tas av kommunstyrelsen om att förvärva
fastigheten. Kommunen löper ingen ekonomisk risk vid ett avslag utan då
upphör kontraktet att gälla i alla dess delar.
Sektorns/avdelningens bedömning
Ansvariga för kommunens exploateringar anser att det är viktigt att
säkerställa att det byggs fler bostäder i de centrala delarna av Leksand.
Utbyggnadstakten går betydligt långsammare än vad vi förväntat oss för att
vi ska kunna nå 18,000 invånare 2025. Dels på grund av överklaganden
(Åkerö brofäste) och dels också för att det saknas fastigheter i centrum med
tillräckligt stora exploateringsmöjligheter. Förvärvet av
gör det
möjligt att påskynda tillkomsten av bostäder i centrala Leksand med
kommunen som ägare.
Fastigheten ingår inte kommunens bostadsförsörjningsplan men har ett
strategiskt läge för en exploatering av bostäder i centrala Leksand med direkt
närheten till resecentrum, butiker och annan service.
Med kommunen som ägare av fastigheten har vi rådighet över att det blir en
så hög exploateringsgrad som marknaden efterfrågar. Som marknadsförutsättningarna är idag är vår bedömning att kommunen måste vara ägare
för att möjliggöra byggnation av hyresrätter.
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Datum

2020-05-14
Leksands kommun

Referens

Sida

Dnr Dnr.

2(3)

Vid ett markanvisningsförfarande kan kommunen även villkora att
fastigheten ska rymma en viss grad av kompletterande parkeringar.
har sedan 2017 en antagen detaljplan som gör det möjligt att
omgående påbörja en exploatering. Planbestämmelserna för fastigheten
anger att man får bygga bostäder och lokaler för centrumändamål i tre
våningar på maximalt 1/3 av tomtytan som uppgår till 1486 m². Byggrätten
är närmare 1500 BTA. Detta möjliggör produktion av ett 30-tal mindre
lägenheter vilket vi bedömer är det som marknaden efterfrågar i centrala
lägen. Oavsett upplåtelseform.
Exploateringskalkyl
Förvärv
Lagfart
Pantbrev
Kostnad rivning

2,975,000
128,325
- 24,000
400,000

Förväntad intäkt vid markanvisning
Bostadsrätter
3,000,000
Hyresrätter
2,025,000

Avtalat pris
4,25% av köpeskillingen.
Finns pantbrev på 1,2 Mkr.
En upphandlad rivning av
liknande objekt
)
kostar 365,000 kronor plus
kostnaden av konsult då
exploateringsfunktionen saknar
egna resurser.
2,000 kronor per BTA x 1,500 m²
1,350 kronor per BTA x 1,500 m²

Nulägesanalys av marknadsförutsättningarna
De angränsande lägenheterna som produceras av Skoglunds Bygg AB är
stora bostadsrätter och i ett prissegment som lokalt ligger högt. Dock väl
motiverat i relation till det centrala läget. Enligt uppgift är 19 av 27
lägenheter sålda i den första etappen. Exploateringen medger ytterligare 12
lägenheter.
Efterfrågan på minder lägenheter, oavsett upplåtelseform, efterfrågas centralt
och i en markanvisning är rekommendationen att detta framgår. Hur
marknadsläget kommer att se ut efter coronakrisen är det ingen som vet men
efterfrågan på centrala lägenheter bedöms vara fort satt mycket stort.
Förutsättningarna att kunna få minst 2,000 kronor per BTA vid en markanvisning bedöms ändå som fullt realistiska.
Med erfarenhet från LBAB:s produktion av Snedkanten kan vi konstatera att
efterfrågan på hyresrätter är mycket stor med 2,500 personer i den aktiva
kön. En rimlig förväntad intäkt vid produktion av hyresrätter är 1,350 kronor
per BTA. Oavsett intäkt uppstår en samhällskostnad vid produktion av
hyresrätter som ändå måste bedömas vara fullt rimlig. Under förutsättning av
en relativ snabb produktionsstart så är hyresrätter att föredra på den aktuella
fastigheten.
Den samlade bedömningen är att fastigheten
är ett strategiskt
viktigt förvärv av kommen för att ha rådighet över utvecklingen av
fastighetsmarknaden i Leksand. Oavsett upplåtelseform så kan det bli en
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samhällskostnad men den är väl motiverad om vi ska kunna hålla någorlunda
god fart mot 18,000 invånare och ett fortsatt välbefinnande i kommunen.
Finansiering
Förvärvet ryms inom avdelningens budget avsedd för strategiska
fastighetsförvärv.
Samverkan med fackliga organisationer
Skriv här.
Förslag till beslut
1. Att ge näringslivschefen i uppdrag att fullfölja förvärvet enligt
tecknat köpekontrakt.
2. Ge exploateringsfunktionen uppdraget att omgående påbörja en
markanvisningsprocess där objektet i första hand ska erbjudas
Leksandsbostäder AB. Om de avstår objektet gå vidare med en öppen
markanvisning.
Ange vilket beslutsunderlag som ska skickas med till politiken
Kartbilaga Leksand
Slutligt beslut expedieras (skickas) till
Kommundirektör Göran Wigert
Chef sektor Samhällsutveckling Åke Sjöberg
Näringslivschef Per Strid
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TJÄNSTEUTLÅTANDE
Datum

Referens

2020-06-02

Dnr 2020/418

Verksamhetsstöd
Björn Arrias, 80080
bjorn.arrias@leksand.se

Bestämmelser om deltagande på distans vid
sammanträden för kommunstyrelsen och dess utskott,
i enlighet med förslaget.
Beskrivning av ärendet
I 6 kap. 24 § kommunallagen finns bestämmelser om deltagande vid distans
vid nämndsammanträden. Kommunstyrelsen är en av flera nämnder i
Leksands kommun och har fyra utskott inom sig som bereder ärenden till
kommunstyrelsen och beslutar i ärenden för kommunstyrelsens räkning.
Fullmäktige har vid sammanträdet den 4 maj 2020, § 28, antagit ändringar av
kommunstyrelsens reglemente om att styrelsen, om särskilda skäl föreligger,
får sammanträda med ledamöter närvarande på distans. Av reglementet följer
vidare att sådant sammanträde endast får äga rum om ljud- och
bildöverföring sker i realtid och på sådant sätt att samtliga deltagare kan se
och höra varandra på lika villkor. Varje lokal varifrån sammanträdet hålls
ska vidare vara så beskaffad att inte obehöriga kan ta del av
sammanträdeshandlingar, ljud eller bild.
Enligt reglementet får styrelsen bestämma vad som närmare ska gälla om
deltagande på distans i nämnden.
Bedömning
Det bedöms lämpligt att i ett styrdokument för kommunstyrelsen ange
närmare bestämmelser om vad som gäller för deltagande på distans vid
sammanträden för kommunstyrelsen och vid sammanträden för dess utskott.
Deltagande på distans utgör inte något normalläge för sammanträden i
Leksands kommun, utan det krävs av reglementet att det finns särskilda skäl.
Det är lämpligt att reglera vem som avgör om särskilda skäl föreligger.
Eftersom det handlar om en ordningsfråga vid sammanträdet faller detta
naturligen på ordföranden i det organ som sammanträder.
Vidare behöver regleras närmare på vilket sätt som deltagandet sker och
sammanträdet genomförs, när och om eventuellt skäl för deltagande på
distans behöver anmälas samt skyldigheter för de förtroendevalda som deltar
på detta sätt.
Kommunallagens bestämmelser handlar ytterst om ledamöters närvaro vid
nämndsammanträden och att dessa, när de deltar på distans, är närvarande
och beslutande på samma sätt som om de varit i sammanträdeslokalen. Det
bedöms dock lämpligt att i styrdokumentet ange vad som ska gälla avseende
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närvaron för icke tjänstgörande. Även ersättare bör omfattas av samma
möjligheter och krav som ledamöter, även när de inte tjänstgör.
Andra icke protokollförda informations- eller beredningsmöten som
förtroendevalda deltar vid utifrån sina uppdrag i kommunstyrelsen berörs
inte av bestämmelserna i kommunallagen och behöver inte regleras närmare.
Tjänstemäns deltagande berörs inte heller i förslaget. Dessa får anses
närvarande vid sammanträdet på samma sätt som förtroendevalda, i den
utsträckning de vid föredragningar på något sätt deltar på distans.
Finansiering
Plenisalen, som normalt sett används för sammanträden för
kommunstyrelsen och dess utskott, har teknisk utrustning för att genomföra
sammanträden där förtroendevalde deltar på distans. I den utsträckning andra
sammanträdeslokaler används kan dessa utrustas med tillfälliga anordningar
som kommunen har. Sammanträdeslokalerna i kommunhuset är sådana att
obehöriga utanför lokalen annars inte kan ta del av sammanträdeshandlingar,
ljud eller bild.
Kommunen tillhandahåller vidare en plattform för sammanträden som
förvaltningen använder. Förtroendevalda kan använda plattformen genom de
användarkonton som kommunen tilldelar. Det är dock upp till den
förtroendevalda som deltar på distans att ha övriga tekniska och
lokalmässiga förutsättningar för det egna deltagandet, varför bestämmelserna
inte kräver någon särskild finansiering av kommunen.
Samverkan med fackliga organisationer
Inte aktuellt.
Förslag till beslut
1. Anta Bestämmelser om deltagande på distans vid sammanträden för
kommunstyrelsen och dess utskott, i enlighet med förslaget.
Ange vilket beslutsunderlag som ska skickas med till politiken
Förslag till Bestämmelser om deltagande på distans vid sammanträden för
kommunstyrelsen och dess utskott
Tjänsteutlåtande, daterat 2020-06-02
Slutligt beslut expedieras (skickas) till
Administrativ service
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Bestämmelser om deltagande på
distans vid sammanträden för
kommunstyrelsen och dess utskott

Antagna av kommunstyrelsen 2020-06-18, § X
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Bestämmelser om deltagande på distans vid sammanträden för
kommunstyrelsen och dess utskott
1 § I 6 kap. 24 § kommunallagen (2017:725) samt reglementet för kommunstyrelsen i
Leksands kommun finns bestämmelser om deltagande på distans vid sammanträden.
Detta styrdokument innehåller närmare bestämmelser om vad som ska gälla för
deltagande på distans vid sammanträden för kommunstyrelsen och dess utskott.

Genomförandet av sammanträden
2 § Ordföranden i respektive organ avgör i vilken utsträckning särskilda skäl föreligger för
deltagande på distans.
3 § Vid ett sammanträde som genomförs med deltagande på distans ska den som deltar på
detta sätt ansluta sig till mötet elektronisk på den plattform som kommunen anvisar.
4 § Om en ledamot förlorar godtagbar överföring med sammanträdet ska sammanträdet
avbrytas och återupptas först sedan ledamoten återupprättat kontakten, eller ersättare inträtt
som beslutsfattande.
En ledamot som har återkommande svårigheter med att upprätthålla godtagbar
överföring med sammanträdet får ersättas. Ordföranden avgör när ledamoten ska ersättas av
detta skäl.
Ordföranden får tillåta avbrott i ljud- och bildöverföringen för sammanträdesdeltagare i
syfte att förbättra mötets genomförande.
5 § Varje beslut ska föregås av en teknikfunktionskontroll där ordföranden kontrollerar att
beslutande haft godtagbar överföring även under redogörelse av förslag till beslut samt
eventuell propositionsordning.
6 § Slutna omröstningar får inte genomföras på distans med mindre än att valhemligheten
kan upprätthållas.
7 § Sammanträdena ska genomföras på sådant sätt att inte känsliga personuppgifter eller
sekretessbelagda uppgifter ingår i bild- och ljudöverföringen. Ordföranden får avbryta och
ytterst frånta ordet från den som otillåtet yppar känsliga personuppgifter eller
sekretesskyddade uppgifter.

Anmälan och ledamots skyldigheter
8 § Ledamot ska anmäla eventuellt önskemål samt skäl till närvaro på distans till
ordföranden och Administrativ service senast 5 dagar innan sammanträdet. Detta gäller inte
om deltagandet på distans sker på ordförandens initiativ.
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9 § Ledamot som deltar på distans ska ha den tekniska utrustning för ljud- och
bildöverföring som krävs för att deltagandet ska kunna ske på så sätt att kraven i
kommunallagen och kommunstyrelsens reglemente är uppfyllda.
10 § Ledamot som deltar på distans får endast göra detta från en plats där ingen obehörig kan
ta del av sammanträdeshandlingar, ljud eller bild.

Ersättares deltagande
11 § Bestämmelserna i kommunstyrelsens reglemente avseende deltagande på distans för
ledamöter samt detta styrdokument gäller i tillämpliga delar även ersättare, undantaget sådana
bestämmelser som endast gäller beslutande. Vid deltagande på distans gäller i övrigt vad som
annars gäller för ersättare.
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TJÄNSTEUTLÅTANDE
Datum

Referens

2020-06-09

2020/763

Myndighetsavdelningen
Jonas Slars, 0247-80231
jonas.slars@leksand.se

Delegeringsordning med anledning av lagen om
tillfälliga smittskyddsåtgärder vid serveringsställen
Beskrivning av ärendet
Enligt kommunallagen får en nämnd 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 en viss grupp av ärenden.
Leksands kommun har en så kallad alternativ politisk organisation. Detta
innebär att de flesta facknämnder avskaffats och att kommunstyrelsen
övertagit merparten av de uppgifter som dessa nämnder tidigare ansvarat för.
För att kommunstyrelsen inte ska belastas med sådant som kan karakteriseras
som rutinärenden krävs därför en långtgående delegering till främst
tjänstemän och utskott.
Med anledning av covid-19 smittan i samhället har regeringen lagt ett förslag
om en effektivare tillsyn för att minska spridningen av covid-19 på
serveringsställen som förväntas träda i kraft den 1 juli i år.
Lagrådet lämnade remissen utan anmärkningar och nu ska riksdagen ta
beslut om lagförslaget, sannolikt innan midsommar.
Lagen föreslås gälla fram till årsskiftet. Den ställer krav på serveringsställen
som serverar mat och dryck inom en näringsverksamhet. Verksamheter utan
möjlighet till förtäring på stället omfattas dock inte, exempelvis vissa
glasskiosker och take away-ställen där det saknas sittplatser och bord. Det
skiljer sig från Folkhälsomyndighetens föreskrifter.
Den kommunala nämnd som ansvarar för miljö- och hälsoskyddsområdet får
ett särskilt tillsynsuppdrag och befogenhet att besluta om förelägganden mot
serveringsställen avseende till exempel ommöblering, begränsning i
öppettider eller stängning. Kraven kan förenas med vite. Besluten gäller
omedelbart, om inte annat anges i beslutet. Eftersom tillsynsuppdraget lagts
på den kommunala nämnd som ansvarar för miljö- och hälsoskyddsområdet
behöver kommunernas reglementen inte ändras.

Webbplats

E-post

Leksands kommun

www.leksand.se

kundstjanst@leksand.se

Postadress

Besöksadress

Telefon

Fax

PlusGiro

Byggenheten
793 80 Leksand

Torget 5

0247-800 00 vx

0247-144 65

12 41 60-3
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SKR har fört fram flera synpunkter på lagförslaget och flera av dessa har
tillgodosetts, men förbundet har inte fått gehör för möjligheten att begära
Polismyndighetens biträde för att kunna verkställa beslut enligt lagen.
Tillsynen är inte avgiftsbelagd. Kommunernas kostnader för tillsyn och
klagomålshantering ska ersättas av staten genom statsbidrag. SKR har inte
fått gehör för sin synpunkt att den angivna ersättningen på 75 miljoner
kronor inte kompenserar kommunernas arbete fullt ut. SKR bedömer att
kostnaderna blir minst 100 miljoner kronor, bland annat eftersom tillsynen i
stor utsträckning behöver genomföras på kvällar och nätter.
Ersättningen fördelas utifrån antal serveringsställen med minst en anställd.
Som framgår av lagrådsremissen behövs av smittskyddsskäl en intensiv
tillsyn, särskilt under sommarmånaderna.
För att tillsynen ska bli effektiv behöver den utpekade nämnden besluta om
att delegera vissa beslut.
Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande, daterat 2020-06-09
Förslag till delegeringsordning
2020-05-28 Underlag för delegering av ärenden enligt lagen om tillfälliga
smittskyddsåtgärder på serveringsställen från SKR
2020-06-09 Tillägg till delegationsordning smittskydd
Förslag till beslut
1. Anta delegeringsordning för ärenden enligt lagen om tillfälliga
smittskyddsåtgärder på serveringsställen, i enlighet med förslaget.
2. Beslutet enligt första punkten gäller under förutsättning att lagen om
tillfälliga smittskyddsåtgärder på serveringsställen antas av riksdagen
och gäller från dess att lagen träder i kraft till dess den upphör att gälla.

Byggenheten

Jonas Slars
Myndighetschef
Samhällsutveckling

Webbplats

E-post

Leksands kommun

www.leksand.se

kundstjanst@leksand.se

Postadress

Besöksadress

Telefon

Fax

PlusGiro

Byggenheten
793 80 Leksand

Torget 5

0247-800 00 vx

0247-144 65

12 41 60-3

54

Organisationsnr

212000-2163

Delegerade ärenden/ärendegrupper enligt lagen om tillfälliga
smittskyddsåtgäder vid serveringsställen
Med stöd av 6 kap. 37 och 39 samt 7 kap. 5 § kommunallagen (2017:725), KL, och med beaktande av de
begränsningar som framgår av 6 kap. 38 § KL beslutar krisledningsnämnden i Leksands kommun att i nedan
redovisade ärenden/ärendegrupper uppdra beslutanderätten till där angivna delegater. Där inget annat anges avser
lagrumshänvisningar lagen (2020:XXX) om tillfälliga smittskyddsåtgärder på serveringsställen. Hänvisningar avser
följande lagar: kommunallagen (2017:725), KL, samt förvaltningslagen (2017:900), FL.
Generell begränsning av delegeringens omfattning
Delegeringen ger inte rätt att avgöra ärenden som är av principiell beskaffenhet eller annars av större vikt, med
undantag för befogenheten att besluta i brådskande ärenden enligt 6 kap. 39 § KL.
Anmälan av beslut
-Beslut som fattas med stöd av delegation från nämnden ska anmälas vid nästkommande nämndsammanträde om inget
annat framgår nedan (6 kap. 40 § och 7 kap. 8 § KL).
-Beslut i brådskande ärenden som fattas med stöd av 6 kap. 39 § KL ska alltid anmälas vid nästa sammanträde med
nämnden (6 kap. 40 § andra stycket KL).
-Förvaltningschefens beslut om vidaredelegation ska i sin helhet anmälas vid nästa sammanträde med nämnden (7
kap. 8 § KL). Beslut som fattas med stöd av vidaredelegation från förvaltningschefen ska anmälas till
förvaltningschefen (7 kap. 8 § KL).
Nr

Ärende

Lagrum

Delegat

Lagen om tillfälliga smittskyddsåtgärder (2020:XXX)
Beslut i brådskande ärenden
Beslut i ärenden som är så brådskande att
nämndens avgörande inte kan avvaktas

6 kap. 39 §
KL

Ordföranden
Vid nämndens
ordförandes frånvaro:
nämndens vice
ordförande

7 kap. 6 § KL

Förvaltningschefen

Förvaltningschefens vidaredelegering
Beslut
om
vidaredelegering
av
beslutanderätten till annan anställd I
kommunen, I den mån beslutanderätt
enligt denna delegationsrdning delegerat
till förvaltningschef inom nämndens
verksamhetsområde
Beslut under handläggningen
Beslut att avskriva ett ärende från vidare
handläggning, exempelvis obefogade
klagomål

Livsmedelsinspektör
Myndighetschef
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Anmärk
ning

20 § andra stycket Livsmedelsinspektör
FL
Myndighetschef

Beslut att avvisa en framställning som är så
ofullständig eller oklar att den inte kan tas
upp till prövning
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Nr

Ärende

Lagrum

Beslut att begöra att den som anlitar
ombud ska medverka personligen vid
handläggningen av ett ärende

14 § första stycket FL Livsmedelsinspektör
Myndighetschef

Beslut att ett ombud eller biträde som är
olämpligt för sitt uppdrag inte längre får
medverka I ärendet

Livsmedelsinspektör
14 § andra stycket FL Myndighetschef

Beslut att begära att ett ombud styrker
sin behörighet genom en skriftlig eller
muntlig fullmakt med det innehåll
som framgår av 15 § första stycket FL

15 § första stycket FL Livsmedelsinspektör
Myndighetschef

Beslut att förelägga part eller ombud att
styrka ombudets behörighet genom en
fullmakt med det innehåll som framgår
av 15 § första stycket FL
Beslut att begära att en handling bekräftas
av avsändaren

15 § andra stycket FL Livsmedelsinspektör
Myndighetschef
21 § FL

Delegat

Livsmedelsinspektör
Myndighetschef

Upplysningar och tillträde
Beslut om att av den som driver
serveringsställe begära de upplysningar
och handlingar som behövs för tillsynen.

5§

Livsmedelsinspektör
Myndighetschef
Sektorschef

Beslut om att begära tillträde till sådana
lokaler, områden och entréer som avses i 3
§ för att utöva tillsynen.

5§

Livsmedelsinspektör
Myndighetschef
Sektorschef

Beslut om att hos Polismyndigheten
begära sådan hjälp som behövs för
genomförande av åtgärder enligt lagens 5
§

6§

Livsmedelsinspektör
Myndighetschef
Sektorschef

Förelägganden och förbud
Beslut om föreläggande att vidta
smittskyddsåtgärder enligt lagens 3 § och
anslutande föreskrifter för att förhindra
spridning av det virus som orsakar covid19. Sådant föreläggande får förenas med
fast eller löpande vite om maximalt X skr.
Sådant föreläggande får förenas med fast
eller löpande vite om maximalt X skr.

7 och 8 §§
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Livsmedelsinspektör
Myndighetschef

Anmär
kning
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Beslut om föreläggande om stängning av
serveringsställe för viss tidsperiod eller tills 7 och 8 §§
vidare. Sådant föreläggande får förenas med
fast eller löpande vite om maximalt X skr.

Ordförande utskott för
samhällsutveckling
Myndighetschef
Sektorschef

Beslut om föreläggande om stängning av
viss del av serveringsställe för viss
tidsperiod eller tills vidare. Sådant
föreläggande får förenas med fast eller
löpande vite om maximalt X skr.

Ordförande utskott
för
samhällsutveckling
Myndighetschef
Sektorschef

Beslut om föreläggande om stängning av
hela eller del av serveringsställe under
vissa tider på dygnet. Sådant föreläggande
får förenas med fast eller löpande vite om
maximalt X skr.
Beslut om förordnande att ett
föreläggande ska börja gälla vid en annan
tidpunkt än den som anges i 7 § tredje
stycket

7 och 8 §§

7 och 8 §§

7 och 8 §§

Återkallelse av ett föreläggande som med
meddelats med stöd av delegering

Ordförande utskott
för
samhällsutveckling
Myndighetschef
Sektorschef
Ordförande utskott
för
samhällsutveckling
Myndighetschef
Sektorschef
Livsmedelsinspektör
Myndighetschef
Sektorschef

Genomförande/verkställighet av
föreläggande eller förbud
Beslut om att ansöka hos
förvaltningsrätten om utdömande av vite.

6 § lagen (1985:206) Livsmedelsinspektör
om viten
Myndighetschef
Sektorschef

Överklaganden, rättidsprövning och
rättelse av beslut
Överklagande av beslut eller dom som
innebär en ändring av delegatens beslut.

36-39 §§ FL

Beslut om rättelse/ändring av beslut som
delegaten fattat enligt de förutsättningar
som anges i 36–39 §§ FL

6 § lagen (1985:206) Livsmedelsinspektör
om viten
Myndighetschef
Sektorschef

Beslut att avvisa överklagande av beslut
som för sent inkommet enligt vad som
anges i 45 § första stycket andra meningen
FL

45 § första stycket
andra meningen FL
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Livsmedelsinspektör
Myndighetschef
Sektorschef

Livsmedelsinspektör
Myndighetschef
Sektorschef

PROMEMORIA
2020-05-28

1 (9)

Juridiska avdelningen
Johan Larsson

Underlag för delegering av ärenden enligt lagen om
tillfälliga smittskyddsåtgärder på serveringsställen
Inledning
Detta underlag består av två delar




Del 1 – beskriver utformningen av den nya lagen om tillfälliga
smittskyddsåtgärder på serveringsställen och vilka kommunalrättsliga regler
som gäller för delegering av ärenden.
Del 2 – underlag för utformning av delegationsordning avseende ärenden
enligt lagen om tillfälliga smittskyddsåtgärder på serveringsställen.

Del 1
Vilken nämnd ansvarar för tillsynen enligt den nya lagen?
Enligt lagförslagets 4 § ansvarar den kommunala nämnd som ansvarar för miljö- och
hälsoskyddsområdet för tillsyn över att den nya lagen och anslutande föreskrifter följs.
Detta får förstås som att det som avses är den nämnd som fullgör kommunens
uppgifter enligt miljöbalken.
Delegering av ärenden förutsätter att nämnden ansvarar för området i sig. Eftersom
nämnden enbart kan delegera beslut i ärenden/ärendegrupper inom ramen för sitt eget
ansvarsområde är det viktigt att ta reda på hur ansvarsfördelningen mellan nämnderna
ser ut innan ett förslag till beslut om delegering tas fram.
Det har kommit frågor till förbundet om hur kommunen bör gå tillväga om tillsynen
enligt den nya lagen ska läggas på krisledningsnämnden. Avseende denna fråga
hänvisar vi till SKR:s information om krisledningsnämnden.

Sveriges Kommuner och Regioner
info@skr.se, www.skr.se
Post: 118 82 Stockholm Besök: Hornsgatan 20
Tfn: 08-452 70 00 Org nr: 222000-0315
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När kan beslut om delegering av ärenden enligt den nya lagen fattas?
Denna promemoria har upprättas med utgångspunkt i lagrådsremissen1 avseende den
nya lagen. Remissen lämnades utan erinran av Lagrådet2 den 28 maj 2020.
Vi gör bedömningen att beslut om delegering inte kan fattas av den ansvariga
nämnden förrän lagförslaget har antagits av Riksdagen. I dagsläget är det inte klart när
detta kommer att ske.
Detta underlag bör fram till dess betraktas som ett underlag för beredningen inför ett
beslut om delegering.

Ärenden/ärendegrupper som omfattas av delegationsförbud
Bestämmelserna om nämnder i kommunallagen (2017:725), KL, gäller för delegation
av ärenden inom miljönämnderna. Det innebär att KL:s allmänna bestämmelser om
delegering gäller, bl.a. vad gäller vissa ärenden och ärendegrupper där
beslutanderätten inte får delegeras (s.k. delegationsförbud).
Nämnden måste i normalfallet alltid besluta i ärenden/ärendegrupper som omfattas av
delegeringsförbud enligt KL respektive speciallag. Det finns dock en viss möjlighet
till undantag från denna huvudregel vad avser brådskande ärenden (se nedan).
6 KAP 38 § KL

Beslutanderätten får inte delegeras när det gäller
1. ärenden som avser verksamhetens mål, inriktning, omfattning eller

kvalitet,
2. framställningar eller yttranden till fullmäktige liksom yttranden med

anledning av att beslut av nämnden i dess helhet eller av fullmäktige
har överklagats,
3. ärenden som rör myndighetsutövning mot enskilda, om de är av
principiell beskaffenhet eller annars av större vikt,
4. ärenden som väckts genom medborgarförslag och som lämnats över
till nämnden, eller
5. ärenden som enligt lag eller annan författning inte får delegeras.

Den nya lagen innehåller inget ytterligare förbud mot delegering av ärenden än vad
som framgår av KL:s bestämmelser.

1

https://www.lagradet.se/wp-content/uploads/2020/05/Lagr%C3%A5dsremiss-En-ny-lag-omtillf%C3%A4lliga-smittskydds%C3%A5tg%C3%A4rder-p%C3%A5-serveringsst%C3%A4llen.pdf
2
https://www.lagradet.se/wp-content/uploads/2020/05/En-ny-lag-om-tillf%C3%A4lligasmittskydds%C3%A5tg%C3%A4rder-p%C3%A5-serveringsst%C3%A4llen.pdf
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Undantag från delegationsförbudet för brådskande ärenden
I vissa fall kan även sådana ärenden som omfattas av delegationsförbud delegeras 6
kap. 39 § KL). Det gäller enbart sådana ärenden som är så brådskande att nämndens
avgörande inte kan avvaktas. Det är bara ordföranden eller annan ledamot i nämnden
som kan ges rätt att besluta i brådskande ärenden.
Beslut om förelägganden eller förbud enligt den nya lagen kan enligt vår bedömning
enbart i undantagsfall betraktas som ett brådskade ärende.

Delegering av ärenden inom gemensamma nämnder och inom
ramen för interkommunal avtalssamverkan
För delegering av ärenden inom en gemensam nämnd i vilken två eller flera
kommuner samverkar finns det särskilda bestämmelser i 9 kap. 30 § KL. Dessa
kompletterar bestämmelserna om delegering i 6 respektive 7 kap. KL (9 kap. 23 §
KL).





En gemensam nämnd får uppdra åt en anställd i någon av de samverkande
kommunerna att besluta på nämndens vägnar.
Ett sådant uppdrag får bara lämnas inom ramen för de begränsningar som
följer av 7 kap. 5 § KL.
Bestämmelser om förvaltningschefens vidaredelegering finns i 9 kap. 31 § KL.
Samma formella krav gäller vid delegering med stöd av 9 kap. 30–31 §§ KL
som vid annan delegering av ärenden.

SKR har tagit fram ett underlag om interkommunal avtalssamverkan som bl.a.
behandlar frågor om delegering av ärenden. Detta underlag hittar du på SKR:s
hemsida.
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Del 2
Underlag för utformning av delegation avseende ärenden
enligt lagen om tillfälliga smittskyddsåtgärder på
serveringsställen
Denna bilaga kompletterar en promemoria som handlar om förutsättningar för
delegering av ärenden. Bilagan bör läsas parallellt med promemorian.
I det nedanstående redovisas ett förslag till underlag för det lokala arbetet med att ta
fram en delegationsordning för ärenden enligt lagen om tillfälliga smittskyddsåtgärder
på serveringsställen. Underlaget är utformat för att kunna utgöra en komplett
delegationsordning för ärendehandläggning enligt den nya lagen. Underlagets
uppbyggnad följer handläggningsprocessen för ett tillsynsärende enligt lagen.
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Delegationsordning för ärenden enligt lagen om tillfälliga
smittskyddsåtgärder på serveringsställen
Inledning
Med stöd av 6 kap. 37 och 39 samt 7 kap. 5 § kommunallagen (2017:725), KL, och
med beaktande av de begränsningar som framgår av 6 kap. 38 § KL beslutar Xnämnden att i nedan redovisade ärenden/ärendegrupper uppdra beslutanderätten till
där angivna delegater.

Generell begränsning av delegeringens omfattning
Delegeringen ger inte rätt att avgöra ärenden som är av principiell beskaffenhet eller
annars av större vikt, med undantag för befogenheten att besluta i brådskande ärenden
enligt 6 kap. 39 § KL.
Anmälan av beslut





Beslut som fattas med stöd av delegation från nämnden ska anmälas vid
nästkommande nämndsammanträde om inget annat framgår nedan (6 kap. 40 §
och 7 kap. 8 § KL).
Beslut i brådskande ärenden som fattas med stöd av 6 kap. 39 § KL ska alltid
anmälas vid nästa sammanträde med nämnden (6 kap. 40 § andra stycket KL).
Förvaltningschefens beslut om vidaredelegation ska i sin helhet anmälas vid
nästa sammanträde med nämnden (7 kap. 8 § KL).
Beslut som fattas med stöd av vidaredelegation från förvaltningschefen ska
anmälas till förvaltningschefen (7 kap. 8 § KL).
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Delegerade ärenden/ärendegrupper
Där inget annat anges avser lagrumshänvisningar lagen (2020:XXX) om tillfälliga smittskyddsåtgärder
på serveringsställen. Hänvisningar avser följande lagar: kommunallagen (2017:725), KL, samt
förvaltningslagen (2017:900), FL.
Nr.

Ärende/ärendegrupp

Föreskrift

Delegat(er)

Beslut i brådskande ärenden

1

Beslut i ärenden som är så 6 kap. 39 § KL
brådskande att nämndens
avgörande inte kan
avvaktas

Ordföranden
Vid nämndens
ordförandes frånvaro eller
förfall; nämndens vice
ordförande

Förvaltningschefens vidaredelegering
2

Beslut om
vidaredelegering av
beslutanderätten till
annan anställd i
kommunen, i den mån
beslutanderätt enligt
denna delegationsordning
delegerats till
förvaltningschef inom
nämndens verksamhetsområde

7 kap. 6 § KL

Beslut under handläggningen
3

Beslut att avskriva ett
ärende från vidare
handläggning, exempelvis
obefogade klagomål

4

Beslut att avvisa en
framställning som är så
ofullständig eller oklar att
den inte kan tas upp till
prövning

20 § andra stycket FL

5

Beslut att begära att den
som anlitar ombud ska
medverka personligen vid

14 § första stycket FL
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handläggningen av ett
ärende
6

Beslut att ett ombud eller
biträde som är olämpligt
för sitt uppdrag inte
längre får medverka i
ärendet

14 § andra stycket FL

7

Beslut att begära att ett
ombud styrker sin
behörighet genom en
skriftlig eller muntlig
fullmakt med det innehåll
som framgår av 15 §
första stycket FL

15 § första stycket FL

8

Beslut att förelägga part
eller ombud att styrka
ombudets behörighet
genom en fullmakt med
det innehåll som framgår
av 15 § första stycket FL

15 § andra stycket FL

9

Beslut att begära att en
handling bekräftas av
avsändaren

21 § FL

Upplysningar och tillträde
10

Beslut om att av den som
driver serveringsställe
begära de upplysningar
och handlingar som
behövs för tillsynen.

5§

11

Beslut om att begära
tillträde till sådana lokaler,
områden och entréer som
avses i 3 § för att utöva
tillsynen.

5§

12

Beslut om att hos
Polismyndigheten begära
sådan hjälp som behövs
för genomförande av
åtgärder enligt lagens 5 §.

6§

Förelägganden och förbud
13

Beslut om föreläggande
att vidta smittskydds-

7 och 8 §§

åtgärder enligt lagens 3 §
och anslutande föreskrifter

65

7 (9)

2020-05-28

för att förhindra spridning
av det virus som orsakar
covid-19.

Sådant föreläggande får
förenas med fast eller
löpande vite om maximalt
X skr.
14

Beslut om föreläggande
om stängning av
serveringsställe för viss
tidsperiod eller tills
vidare.
Sådant föreläggande får
förenas med fast eller
löpande vite om maximalt
X skr.

7 och 8 §§

15

Beslut om föreläggande
om stängning av viss del
av serveringsställe för
viss tidsperiod eller tills
vidare.
Sådant föreläggande får
förenas med fast eller
löpande vite om maximalt
X skr.

7 och 8 §§

16

Beslut om föreläggande
om stängning av hela
eller del av
serveringsställe under
vissa tider på dygnet.
Sådant föreläggande får
förenas med fast eller
löpande vite om maximalt
X skr.

7 och 8 §§

17

Beslut om förordnande att
ett föreläggande ska börja
gälla vid en annan
tidpunkt än den som
anges i 7 § tredje stycket

7 § tredje stycket

18

Återkallelse av ett
föreläggande som
meddelats med stöd av
delegering.

Genomförande/verkställighet av föreläggande eller förbud
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19

Beslut om att ansöka hos
förvaltningsrätten om
utdömande av vite.

6 § lagen (1985:206)
om viten

Överklaganden, rättidsprövning och rättelse av beslut
20

Överklagande av beslut
eller dom som innebär en
ändring av delegatens
beslut.

21

Beslut om
rättelse/ändring av beslut
som delegaten fattat
enligt de förutsättningar
som anges i 36–39 §§ FL

36–39 §§ FL

22

Beslut att avvisa
överklagande av beslut
som för sent inkommet
enligt vad som anges i 45
§ första stycket andra
meningen FL

45 § första stycket
andra meningen FL
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Synpunkter på lagrådsremiss - En ny lag om tillfälliga
smittskyddsåtgärder på serveringsställen
Sammanfattning
Sveriges Kommuner och Regioner (SKR)













tillstyrker förlaget till ny lag om tillfälliga smittskyddsåtgärder på
serveringsställen,
anser att kommunernas faktiska kostnader med anledning av de nya
uppgifterna är större än de beräknade och anser att kommunerna behöver
kompenseras för detta, liksom för redan nedlagda kostnader,
anser att staten, främst genom Folkhälsomyndigheten, måste ta ansvar för att
konkretisera vilka bedömningsgrunder som ska användas vid tillsyn enligt den
nya lagen,
anser att lagen lämpligen kan kompletteras med ett bemyndigande som
möjliggör att regleringen kan utvidgas till fler verksamheter,
tillstyrker att ansvar för samordning läggs på Länsstyrelsen Stockholms län
och föreslår viss inriktning för samordningsuppdraget,
förordar att den nämnd som ansvarar för kommunens tillsynsuppgifter inom
miljö- och hälsoskyddsområdet utpekas som ansvarig för tillsynen enligt den
nya lagen,
anser att lagtexten ska omformuleras så att den tydligt omfattar både
förelägganden och förbud,
anser att beslut om ingripanden enligt den nya lagen i första hand ska gälla
omedelbart, om annat inte förordnas i beslutet, och
anser att bestämmelsen om Polismyndighetens biträde ska omformuleras.

Sveriges Kommuner och Regioners synpunkter
SKR tillstyrker förslaget till ny lag om tillfälliga smittskyddsåtgärder på
serveringsställen.
SKR bedömer att uppskattningen av kommunernas totala kostnader till cirka 75
miljoner kronor är i underkant. Beräkningen tar inte hänsyn till att arbetet med tillsyn
enligt lagen huvudsakligen kommer att behöva bedrivas på obekväm arbetstid, vilket
medför högre personalkostnader än normalt. Beräkningen av avgifterna bygger även
på befolkningsmängd och i många kustkommuner är fördelningen på serveringsställen
långt större än vad som kan ses normalt för en kommun i den storleken.

Sveriges Kommuner och Regioner
Post: 118 82 Stockholm, Besök: Hornsgatan 20
Tfn: växel 08-452 70 00, Fax: 08-452 70 50
Org nr: 222000-0315, info@skr.se, www.skr.se
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De tidsbegränsade tillsynsuppgifter som nu föreslås tillkomma kommer i stor
utsträckning behöva utföras av samma personal som idag utför tillsyn inom andra
områden; exempelvis livsmedel respektive miljö- och hälsoskydd.
SKR anser att kommunernas faktiska kostnader med anledning av de nya uppgifterna
enligt lagen, minst, kommer att uppgå till 100 miljoner kronor under den tid som lagen
föreslås gälla och att kommunerna behöver kompenseras för detta. Om inte tillräckliga
medel skjuts till kommer det att medföra mindre flexibilitet respektive uthållighet i
utförandet av kommunernas uppgifter enligt lagen.
SKR anser att staten måste kompensera kommunerna för arbetet med uppföljning av
Folkhälsomyndighetens föreskrifter och allmänna råd om att förhindra smitta av
covid-19 på restauranger och caféer m.m. (HSLF-FS 2020:9), restaurangföreskriften,
mellan mars och sista juni. Det belopp som nu föreslås av regeringen tar inte höjd för
utfört arbete och de kostnader som redan har hunnit upparbetas hos kommunerna.
Smittskyddsåtgärder
De beslut som kommunen fattar ska syfta till att åtgärder vidtas så att smittspridning
förhindras. Smittskyddsbedömningar ligger inte inom kommunens normala tillsyn
eller kontroll och är inte vad personalen har utbildning för. För att smittskyddsbedömningar ska kunna genomföras behöver det finnas tydlig vägledning om hur
avvägningar ur smittskyddsperspektiv ska ske för aktuella verksamheter. Om så inte
sker kommer det att innebära att lagen tillämpas på olika sätt i olika delar av landet
och ge en onödig arbetsbelastning på kommunerna och smittskyddsläkarna. Det
riskerar i sin tur att leda till att lagens syfte inte uppnås. Det är vidare oklart om även
presumtiva besökare, dvs. de som står i kö, omfattas av begreppet besökare i 3 §.
Detta behöver förtydligas i författningskommentaren.
SKR anser att staten, främst genom Folkhälsomyndigheten, måste ta ansvar för att
konkretisera vilka bedömningsgrunder som ska användas vid tillsyn enligt den nya
lagen.
Tillsynsobjekt
SKR konstaterar att lagens definition av begreppet serveringsställe innebär en
inskränkning i förhållande till 2 § Folkhälsomyndighetens föreskrifter och allmänna
råd om att förhindra smitta av covid-19 på restauranger och caféer m.m. (HSLF-FS
2020:9), restaurangföreskriften.
Samtidigt som det är viktigt att tillsynen har en tydlig ram framgår inte av remissen
motivet till inskränkningen i fråga om de verksamheter som ska omfattas i förhållande
till gällande föreskrifter. Med hänsyn dels till detta och dels till svårigheten att förutse
vilka verksamheter som kan komma att bedömas som särskilt problematiska ur
smittskyddssynpunkt framöver kan det övervägas att regeringen, eller efter
subdelegation, Folkhälsomyndigheten, bemyndigas att meddela föreskrifter om att
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lagen även ska tillämpas på fler verksamheter än de som omfattas av definitionen
”serveringsställe”.
Det finns även behov av att för allmänheten klarlägga vilka serveringsställen som
omfattas av lagens definition, vilka som inte gör det och orsakerna till skillnaderna
genom t.ex. utökad informationen från statliga myndigheter. Ett sådant arbete skulle
underlätta för exempelvis klagomålshantering.
SKR anser att lagen lämpligen kan kompletteras med ett bemyndigande som
möjliggör att regleringen kan utvidgas till fler verksamheter.
Tillsyn
Samordning

SKR biträder uppfattningen att det finns behov av en samordnande roll samordning
för att detta arbete ska fungera bra i alla län och tillstyrker att den uppgiften läggs på
Länsstyrelsen Stockholms län. Det är av stor vikt att den som får den rollen tämligen
omedelbart har möjlighet att samordna råden till kommunerna
Den nya lagen innebär ett otydligt uppdrag för länsstyrelsen och det är oklart vad den
samordnade rollen innebär. Det är därför viktigt att länsstyrelsen i Stockholm ges
tydliga instruktioner att sprida information, vägledningar och underlag för
beslutsmallar i landet. Arbetet måste också inriktas på sådant sätt att inte mer
administration i form av särskild redovisning åläggs kommunerna
SKR anser att om länsstyrelsen ska åläggas ansvaret för samordning är det viktigt att
det avsätts tillräckligt med resurser för uppgiften. Mot bakgrund av det som kan
utläsas av remissen kan uppgiften uppskattas till en (1) årsarbetskraft för nationell
samordning. Utöver detta bedöms 0,25 årsarbetskraft behövas i varje län. Detta med
reservation för de oklarheter som finns avseende innehållet och omfattningen av
ansvaret.
SKR anser att det för att undvika onödig administration och för att underlätta för
kommunerna behövs en tydlig vägledning från Folkhälsomyndigheten och
information till innehavare av serveringsställen och till allmänheten om vad den nya
lagen innebär.
SKR anser att länsstyrelsens samordning av tillsynen särskilt ska inriktas på att sprida
rutiner och arbetsprocesser mellan länen i syfte att undvika onödig administration.
Tillsynsmyndighet

I lagtexten anges att ”kommunen” utövar tillsyn enligt lagen. Det innebär att
kommunfullmäktige måste peka ut en viss nämnd som ansvarig för tillsyn enligt
lagen, vilket också är den gängse modellen eftersom det innebär att kommunerna
bibehåller sin organisatoriska frihet.
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När, som i detta, fall det är fråga om en tidsbegränsad uppgift som dessutom ska börja
utföras om drygt en månad finns det tydliga fördelar med att en ansvarig nämnd
utpekas i lagen eftersom det innebär att kommunfullmäktige inte behöver ändra i
nämndreglementena för att en viss nämnd ska få ha hand om uppgiften.
SKR förordar att den nämnd som ansvarar för kommunens tillsynsuppgifter inom
miljö- och hälsoskyddsområdet utpekas som ansvarig för tillsynen enligt den nya
lagen.
Tillsynsverktyg
Kommuner har rapporterat att dagens föreskrifter inte ger tillräckliga verktyg för att
kunna förebygga trängsel. Den föreslagna bestämmelse ger samma verktyg som
kommunerna har för t.ex. livsmedelsanläggningar vilket är viktigt dels för att tillsyn
ska kunna genomföras och för att tillsynsmyndigheten ska kunna följa upp fattade
beslut.
För att undvika onödig administration så är det viktigt att arbetet med tillsyn enligt
den nya lagen så långt möjligt stämmer med förfaranden och arbetsprocesser för
annan tillsyn som kommunen utför. Det främjar likvärdighet och ger samordningsvinster.
Av motiveringen framgår att förelägganden kan ta sikte på både påbud och förbud. Av
tydlighetsskäl, och för att likna andra regeringar, bör det framgår tydligare att
tillsynsmyndigheten kan meddela förelägganden och förbud (jfr t.ex. miljöbalken 26
kap. 9 §). Mellanrubriken bör följaktligen ändras till ”Förelägganden och förbud”
samt lagtexten omformuleras så att den tydligt omfattas båda dessa kategorier av
ingripanden.
SKR anser att mellanrubriken ”Förelägganden” ska ändras till ”Förelägganden och
förbud” samt lagtexten omformuleras så att den tydligt omfattar båda dessa kategorier
av ingripanden. Som en följd av detta bör även 8 § justeras.
När besluten får verkställas

I remissen anges att det ligger i sakens natur att beslut som kommunen fattar med stöd
av den nu föreslagna lagen kan behöva verkställas omedelbart. Mot bakgrund av de
erfarenheter som dragits av arbetet med uppföljningen av restaurangföreskriften vill
SKR framhålla att beslut av denna typ behöver kunna verkställas omedelbart.
Är överträdelsen mindre kan det finnas utrymme för kommunen att söka rättelse
genom enbart råd eller uppmaningar. Det kommer endast vara aktuellt att besluta om
ingripanden med stöd av den nya lagen i särskilda fall exempelvis om den som
bedriver verksamheten inte är samarbetsvillig eller om myndigheten bedömer
smittrisken som hög. Mot denna bakgrund bör beslut om ingripanden i första hand
gälla omedelbart, om inte annat förordnas i beslutet. Så är exempelvis fallet med de
beslut som smittskyddsläkarna nu fattar enligt restaurangföreskriften, se 8 kap. 11 §
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smittskyddslagen. Ett andrahandsalternativ är ett bemyndigande för tillsynsmyndigheten att förordna att beslut ska gälla omedelbart, även om det överklagas
motsvarande 26 kap. 26 § miljöbalken.
Endast hänvisning till förvaltningslagens allmänna bestämmelse ger enligt SKR:s
uppfattning inte tillräcklig tydlighet och effektivitet i lagstiftningen.
SKR anser att beslut om ingripanden enligt den nya lagen ska gälla omedelbart med
möjligt att förordna om en annan, senare tidpunkt i beslutet.
Polismyndighetens medverkan

Så som bestämmelsen i 6 § nu är utformad innebär den endast att Polismyndigheten
ska lämna biträde för åtgärder som avses i 5 §, nämligen att bereda tillsynsmyndigheten tillträde till ett serveringsställe.
Lagen saknar andra verkställighetsmedel än att ett föreläggande får förenas med vite.
Detta är en allvarlig brist och det bör därför övervägas om bestämmelsen ska ges en
utformning som medger att ett beslut om t.ex. nedstängning av en verksamhet också
kan verkställas med användning av tvångsmedel.
SKR vill också framhålla att Polismyndighetens prövning av en begäran om biträde är
av formell karaktär. Det är alltså inte Polismyndighetens sak att pröva behovet eller
lämpligheten av biträdet, och Polismyndigheten kan inte på en sådan grund vägra att
ge sitt bistånd, se exempelvis Justitieombudsmannens beslut JO 2014/15 s. 122.
SKR anser att bestämmelsen ska ges innebörden att Polismyndigheten ska ge lämna
den hjälp som behövs för utövande av tillsyn eller verkställighet av beslut enligt denna
lag, de föreskrifter eller beslut som har meddelats med stöd av lagen, motsvarande 27
§ livsmedelslagen.

Sveriges Kommuner och Regioner
Gunilla Glasare
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Referens

2020-03-19

Dnr 2019/1131

Samhällsutveckling
Anna Tägtström-Visconti, 80324
anna.tagtstrom-visconti@leksand.se

Svar på motion om att utlysa klimatnödläge i Leksand
Beskrivning av ärendet
Vänsterpartiet Leksand har i motion daterad 2019-09-13 yrkat:
-

att Leksands kommun erkänner att vi befinner oss i ett klimatnödläge
fram tills det att världens nationer säkerställt att 1,5-gradersmålet
uppnås

-

att Leksands kommun i en informationskampanj redovisar de
åtgärder som regionen gör och avser att göra för att uppfylla
parisavtalets krav, samt vad medborgarna själva kan göra

-

att Leksands kommun ska prioritera samarbete med andra kommuner
och regioner nationellt och internationellt för att bygga upp
kompetens och en best practice kring klimatarbetet

-

att Leksands kommun utlyser en särskild årlig dag för att summera
klimatarbetet under året och följa upp vidtagna åtgärder.

Vänsterpartiet Leksand menar att klimatkrisen måste börja behandlas
som den kris den faktiskt är och att vi inte längre kan vänta.
Sektorns/avdelningens bedömning
Att som kommun utlysa klimatnödläge innebär att erkänna allvaret i
klimatförändringen och agera därefter. Dock är dess innebörd inte legalt
definierad och utan koppling till några konkreta handlingar. Å ena sidan kan
en utlysning bidra till ett påskyndande i samhällets omställning. Å andra
sidan lämnar oklarheten i definitionen utrymme för skilda och kanske alltför
stora farhågor och tolkningar i fråga om åtaganden, ansvar och åtgärder.
Risk finns att förväntningar på kommunen skapas som både ligger utanför
dess kompetens och rådighet.
Kommunen kan, på ett långsiktigt, tydligt och konkret sätt, arbeta för att
minska den egna belastningen på klimatet samt främja invånares, företags
och organisationers möjligheter att göra egna hållbara val. I dagsläget arbetar
kommunen med klimatfrågorna inom flera områden bland annat transport,
upphandling, uppvärmning och avfall. Detta både inom den egna
verksamheten som i hela geografiska kommunen. En intern arbetsgrupp har
skapats för kommunens strategiska arbete med hållbar utveckling och
Agenda 2030. Samarbeten på regional nivå pågår också i form av projekt,
arbetsgrupper och nätverk.
Leksands kommuns miljöpolicy antogs i kommunfullmäktige den 28 mars
2011 och gäller för hela kommunkoncernen. I den står bland annat att
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kommunen, i alla sina verksamheter, ska ”arbeta för en långsiktig hållbar
samhällsutveckling, ekologiskt, ekonomiskt och socialt. Alla ska vara med
och ta ansvar för att miljöpolicyn genomsyrar beslut och handlingar i stort
och smått. Kommunen ska vara ett gott föredöme för invånare och
besökare.”
Leksands kommuns miljömål 2012-2020 antogs av kommunfullmäktige
2012 och består av en energi- och klimatplan, en miljöplan och en
naturvårdsplan. De olika planerna grundar sig på de av Sveriges riksdag
fastslagna 16 miljökvalitetsmålen.
Förvaltningen har, enligt kommunstyrelsens beslut 2020-01-27 fått i uppdrag
att under våren 2020 utvärdera de nu gällande miljömålen samt ta fram
förslag på inriktning och ambitionsnivå för nya miljömål.
Förslag till beslut
Avslå motionen.
Ange vilket beslutsunderlag som ska skickas med till politiken
Tjänsteutlåtande daterat 2020-03-19
Miljöpolicy och miljömål 2012-2020. Länk finns att ta del av på
Leksands kommuns hemsida:
https://www.leksand.se/medborgare/kommun-ochpolitik/kommunfakta/regler-och-styrande-dokument/kommunalapolicys-planer-och-program/
Beslut KS2020-01-27 Miljöpolicy och Miljömål för Leksands
kommun
De 16 nationella miljökvalitetsmålen. Länk finns att ta del av på
Naturvårdsverkets hemsida:
https://www.naturvardsverket.se/Miljoarbete-i-samhallet/Sverigesmiljomal/Miljokvalitetsmalen/
Slutligt beslut expedieras (skickas) till
Sektorschef Samhällsutveckling, Åke Sjöberg
Hållbarhetsstrateg, Anna Tägtström Visconti
Tf Miljöchef och Myndighetschef, Jonas Slars
Avdelningschef strategisk planering, Anna Ograhn
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Motion om klimatnödläge 190913

Utlys klimatnödläge för Leksand
Leksands kommun säger sig ha ambitionen att utvecklas till en hållbar
kommun, men utmaningarna vi står inför är så stora och brådskande att
vi tyvärr ännu inte kan säga att vi gör det som krävs.
Med förra sommarens torka och skogsbränder i länet fick vi en försmak
på vad klimatförändringen kan ställa till med.
I Parisavtalet 2015 beslutade världens nationer att temperaturökningen
bör begränsas till max 1,5 grader. I nuläget tyder ingenting på att detta
mål kommer att nås. Istället är vi på väg mot en katastrofal uppvärmning
på mellan 3 och 5 grader.
Även vid en begränsad uppvärmning står Leksand inför ett nödläge.
Några exempel:
- Risken för översvämningar, ras, skred och erosion ökar.
- Vattenkvaliteten i sjöar och vattendrag kommer att försämras, vilket
kräver insatser för att upprätthålla en god dricksvattenkvalitet.
- Det varmare klimatet påverkar hälsan och leder till fler dödsfall på
grund av värmeböljor och ökad smittspridning.
Klimatkrisen måste börja behandlas som den kris den faktiskt är. Vi kan
inte vänta längre, vi måste ändra kurs.
I hundratals städer och länder världen över har man utlyst ett
klimatnödläge, och för en tid sedan blev Storbritannien först med att låta
parlamentet göra det. Idén har framgångsrikt förts upp på agendan av
klimatrörelsen Extinction Rebellion som vill använda ett sådant nödläge
som startskott för en mer handlingskraftig omställning.
Lokala myndigheter kan spela en avgörande roll i att nå en global
krislösning. Allt fler länder, städer och kommuner världen över deklarerar
nu klimatnödläge och det är hög tid för även Leksands kommun att göra
detsamma.
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En informationskampanj i samband med utlysningen av nödläget kan ha
stor effekt. Syftet är att upplysa medborgarna om vad som görs från
kommunens håll och vad de kan göra själva. Naturligtvis bör åtgärderna
vara väl förankrade i den samlade klimatforskningen.
Vänsterpartiet yrkar:
- Att Leksands kommun erkänner att vi befinner oss i ett
klimatnödläge fram tills det att världens nationer säkerställt att 1,5gradersmålet uppnås.
- Att Leksands kommun i en informationskampanj redovisar de
åtgärder som regionen gör och avser att göra för att uppfylla
Parisavtalets krav, samt vad medborgarna själva kan göra.
- Att Leksands kommun ska prioritera samarbete med andra
kommuner och regioner nationellt och internationellt för att bygga
upp kompetens och en best practice kring klimatarbetet.
- Att Leksands kommun utlyser en särskild årlig dag för att
summera klimatarbetet under året och följa upp vidtagna åtgärder.

För Vänsterpartiet Leksand:

Inga Westlund, Gruppledare

Yvonne Ineteg, Markus Kummu
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§ 27

Dnr 2019/1464

Svar på motion om att samordna kommunernas ITfunktion
Beskrivning av ärendet
Sverigedemokraterna har inkommit med en motion gällande utökat
samarbete mellan IT-avdelningarna i Leksands och Rättviks kommuner.
Sektorns/avdelningens bedömning
Det finns redan ett beslut om att kommunstyrelsen har rätt att fatta beslut om
organisatorisk samordning/samverkan med Rättviks kommun när det gäller
avtalssamverkan. Detta beslut togs av kommunfullmäktige den 25 november
2019 § 82.
IT-cheferna i Dalarnas kommuner har sedan länge haft regelbundna träffar
där gemensamma frågor, potentiella samverkansområden, erfarenhetsutbyte
m.m. har styrt agendan. Det har genom åren gett mycket positiva effekter.
Exempelvis två Dalagemensamma telefoniupphandlingar, Dalagemensamma
teknikerutbildningar och teknikseminarier, Dalagemensamt nätverk för
digitaliseringsledare och nu senast samverkan kring upphandling och drift av
e-tjänsteplattformar för 12 kommuner, med gemensamt e-kontor. Det finns i
detta nätverk en stark ambition att samverka för allas bästa där så är möjligt.
En löst sammansatt samverkan som denna har fördelen att man kan välja ut
de samverkansområden som passar hela eller delar av gruppen, och ingå
samverkan inom dessa områden vid en tidpunkt då detta passar alla. Det
innebär att resurser inte behöver läggas på att tvingas in i lösningar- och ut ur
ingångna avtal i förtid. Man planerar istället gemensamt och anpassar
avtalslängder m.m. för att vid lämpligt tillfälle i framtiden kunna ingå
samverkan inom nya områden.
Ju fler som ingår i samverkan, desto större blir vinsterna. Bredare
omvärldsbevakning, större kunskapsbredd och bättre priser från leverantörer
är några faktorer att räkna med.
När det gäller digital service gentemot våra medborgare, har Leksands
kommun och Rättviks kommun tagit beslut om att ingå i e-tjänstesamverkan
i Dalarna. Detta kommer att ge mycket mer för våra medborgare, till ett lägre
pris, än ett tätare samarbete mellan bara våra två kommuner skulle kunna
göra.

Justeras

Utdrag bestyrks
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Bedömningen är att vi har en mycket effektiv form för samverkan i Dalarna
idag, där både Rättvik och Leksand deltar. Vi har i dagsläget ingenting att
vinna på att ytterligare fördjupa samarbetet mellan just våra två kommuner.
Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande daterat 2020-02-20
Motion från Sverigedemokraterna, daterad 2019-12-12
Allmänna utskottets förslag till kommunstyrelsen för beslut i
kommunfullmäktige
Avslå motionen.
Beslutet skickas till
Kommunstyrelsen

Justeras

Utdrag bestyrks

79

2(2)

Sida

1(2)

TJÄNSTEUTLÅTANDE
Datum

Referens

2020-03-17

Dnr 2019/1464

Verksamhetsstöd
Jonas Runefelt, 80367
jonas.runefelt@leksand.se

Motion - Sverigedemokraternas motion om att
samordna kommunernas IT-funktion
Beskrivning av ärendet
Sverigedemokraterna har inkommit med en motion gällande utökat
samarbete mellan IT-avdelningarna i Leksands och Rättviks kommuner.
Sektorns/avdelningens bedömning
Det finns redan ett beslut om att kommunstyrelsen har rätt att fatta beslut om
organisatorisk samordning/samverkan med Rättviks kommun när det gäller
avtalssamverkan. Detta beslut togs av kommunfullmäktige den 25 november
2019 §82.
IT-cheferna i Dalarnas kommuner har sedan länge haft regelbundna träffar
där gemensamma frågor, potentiella samverkansområden, erfarenhetsutbyte
m.m. har styrt agendan. Det har genom åren gett mycket positiva effekter.
Exempelvis två Dalagemensamma telefoniupphandlingar, Dalagemensamma
teknikerutbildningar och teknikseminarier, Dalagemensamt nätverk för
digitaliseringsledare och nu senast samverkan kring upphandling och drift av
e-tjänsteplattformar för 12 kommuner, med gemensamt e-kontor. Det finns i
detta nätverk en stark ambition att samverka för allas bästa där så är möjligt.
En löst sammansatt samverkan som denna har fördelen att man kan välja ut
de samverkansområden som passar hela eller delar av gruppen, och ingå
samverkan inom dessa områden vid en tidpunkt då detta passar alla. Det
innebär att resurser inte behöver läggas på att tvingas in i lösningar- och ut ur
ingångna avtal i förtid. Man planerar istället gemensamt och anpassar
avtalslängder m.m. för att vid lämpligt tillfälle i framtiden kunna ingå
samverkan inom nya områden.
Ju fler som ingår i samverkan, desto större blir vinsterna. Bredare
omvärldsbevakning, större kunskapsbredd och bättre priser från leverantörer
är några faktorer att räkna med.
När det gäller digital service gentemot våra medborgare, har Leksands
kommun och Rättviks kommun tagit beslut om att ingå i e-tjänstesamverkan
i Dalarna. Detta kommer att ge mycket mer för våra medborgare, till ett lägre
pris, än ett tätare samarbete mellan bara våra två kommuner skulle kunna
göra.
Bedömningen är att vi har en mycket effektiv form för samverkan i Dalarna
idag, där både Rättvik och Leksand deltar. Vi har i dagsläget ingenting att
vinna på att ytterligare fördjupa samarbetet mellan just våra två kommuner.
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Förslag till beslut
Avslå motionen.
Ange vilket beslutsunderlag som ska skickas med till politiken
Tjänsteutlåtande daterat 2020-02-20
Motion från Sverigedemokraterna, daterad 2019-12-12
Slutligt beslut expedieras (skickas) till
Motionären
IT-chef Jonas Runefelt
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§ 26

Dnr 2019/1466

Svar på motion om samarbete mellan kommunernas
personal- och lönekontor
Beskrivning av ärendet
Sverigedemokraterna har inkommit med en motion gällande utökat
samarbete mellan personal- och lönekontor i Leksands och Rättviks
kommuner
Sektorns/avdelningens bedömning
Det finns redan ett beslut om att kommunstyrelsen har rätt att fatta beslut om
organisatorisk samordning/samverkan med Rättviks kommun när det gäller
avtalssamverkan. Detta beslut togs av kommunfullmäktige den 25 november
2019 § 82.
Leksands kommun har idag ett väl utvecklat nätverkande och samarbete med
övriga kommuner i Dalarna. Såväl via kommunövergripande nätverk som
genom medlemskap i Rekryteringslots. Dessa nätverk och samarbeten gäller
inom alla funktioner inom området; lön, bemanning, rekrytering och
medflyttarärenden, rehab och arbetsmiljö samt personal-/HR-chefer.
Kommunen har sedan tidigare haft ett samarbete med Rättvik, Gagnef och
Vansbros kommuner gällande personalsystemet Heroma. Dock fanns inte
samsyn utifrån behov av utvecklingsarbete vilket innebar att Leksand gick ur
samarbetet gällande gemensam databas för att ha möjlighet att driva detta
vidare.
Leksands kommun arbetar ständigt med verksamhetsutveckling och
effektivisering utifrån såväl kostnads- som kvalitetsperspektiv. Vad gäller
lönehantering är denna effektiviserad sedan tidigare och det är idag endast
tre handläggare som hanterar mer än 2000 löner varje månad. I dagsläget ses
därmed inte någon ytterligare möjlighet till effektivisering och inte heller
några stordriftsfördelar i och med en sammanslagning av lönefunktioner
kommunerna emellan. I och med utökat digitaliserat stöd samt nya system
kommer HR-avdelningen att under 2020 ta bort två funktioner, en
bemanningssamordnare samt en HR-funktion.

Justeras

Utdrag bestyrks
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Bedömningen är att Leksands kommun inom dessa områden och utifrån
ovanstående redan bedriver ett effektiviseringsarbete och har ett pågående
och väl fungerande samarbete med kommunerna inom regionen.
Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande från HR-chef Hanna Trädgårdh Oscarsson, daterat
2020-02-27
Motion från Sverigedemokraterna
Allmänna utskottets förslag till kommunstyrelsen för beslut i
kommunfullmäktige
Med hänvisning till ärendets bedömning anse motionen besvarad.
Beslutet skickas till
Kommunstyrelsen

Justeras

Utdrag bestyrks
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Kommunstyrelsen
Hanna Trädgårdh Oscarsson, 80113
hanna.tradgardh-oscarsson@leksand.se

Motion - Sverigedemokraternas motion om samarbete
mellan kommunernas personal och lönekontor.
Beskrivning av ärendet
Sverigedemokraterna har inkommit med en motion gällande utökat
samarbete mellan personal- och lönekontor i Leksands och Rättviks
kommuner
Sektorns/avdelningens bedömning
Det finns redan ett beslut om att kommunstyrelsen har rätt att fatta beslut om
organisatorisk samordning/samverkan med Rättviks kommun när det gäller
avtalssamverkan. Detta beslut togs av kommunfullmäktige den 25 november
2019 § 82.
Leksands kommun har idag ett väl utvecklat nätverkande och samarbete med
övriga kommuner i Dalarna. Såväl via kommunövergripande nätverk som
genom medlemskap i Rekryteringslots. Dessa nätverk och samarbeten gäller
inom alla funktioner inom området; lön, bemanning, rekrytering och
medflyttarärenden, rehab och arbetsmiljö samt personal-/HR-chefer.
Kommunen har sedan tidigare haft ett samarbete med Rättvik, Gagnef och
Vansbros kommuner gällande personalsystemet Heroma. Dock fanns inte
samsyn utifrån behov av utvecklingsarbete vilket innebar att Leksand gick ur
samarbetet gällande gemensam databas för att ha möjlighet att driva detta
vidare.
Leksands kommun arbetar ständigt med verksamhetsutveckling och
effektivisering utifrån såväl kostnads- som kvalitetsperspektiv. Vad gäller
lönehantering är denna effektiviserad sedan tidigare och det är idag endast
tre handläggare som hanterar mer än 2000 löner varje månad. I dagsläget ses
därmed inte någon ytterligare möjlighet till effektivisering och inte heller
några stordriftsfördelar i och med en sammanslagning av lönefunktioner
kommunerna emellan. I och med utökat digitaliserat stöd samt nya system
kommer HR-avdelningen att under 2020 ta bort två funktioner, en
bemanningssamordnare samt en HR-funktion.
Bedömningen är att Leksands kommun inom dessa områden och utifrån
ovanstående redan bedriver ett effektiviseringsarbete och har ett pågående
och väl fungerande samarbete med kommunerna inom regionen.
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Förslag till beslut
Med hänvisning till ärendets bedömning anse motionen besvarad.
Ange vilket beslutsunderlag som ska skickas med till politiken
Tjänsteutlåtande av Hanna Trädgårdh Oscarsson, HR-chef
Motion från Sverigedemokraterna
Slutligt beslut expedieras (skickas) till
Maria Bond, Sektorchef Verksamhetsstöd
Hanna Trädgårdh Oscarsson, HR-chef
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2020/456

Byggenheten
Sylvi Ersbjörs, 80445
sylvi.ersbjors@leksand.se

Förhandsbesked för nybyggnad bostadshus

Ansökan avser förhandsbesked bostadshus. Detaljplan eller
områdesbestämmelser finns inte för området. En ansökan om
förhandsbesked för tomten bredvid,
har också inkommit och
handläggs samtidigt men i ärende 2020/457.
Förhandsbesked för de två tomterna beviljades 2005 och tillstyrktes då av
den dåvarande skogs- och jordbrukskommittén. LRF har nu yttrat sig i
ärendet och avstyrker förhandsbesked då marken aktivt brukas. Vid kontakt
med lantbrukaren framkommer dock att marken endast används som
betesmark. Han tillstyrker muntligen förhandsbeskeden trots att det till viss
del begränsar honom vid brukandet av marken men gör ändå bedömningen
att det går att hantera djuren på omgivande mark trots detta. Eftersom
fastigheterna avstyckades som tomtmark för småhusenhet 2005 får det anses
väga till ägarens fördel.
Berörda angränsande fastighetsägare har beretts tillfälle att yttra sig över
ansökan. Yttrande har inkommit från fastighetsägarna till
och
som inte är rågranne men som har utsikt över den aktuella tomten. De
framförda utsikterna har till stor del beaktats genom villkor i beslutet.
Dala Vatten och avfall har yttrat sig i ärendet. Tomterna ligger utanför
kommunala verksamhetsområdet men kan genom avtal anslutas.
Alla yttranden bifogas protokollsutdraget i sin helhet.
Beslutsunderlag
Ansökan 2020-04-20

Webbplats

E-post

Leksands kommun

www.leksand.se

kundstjanst@leksand.se

Postadress

Besöksadress

Telefon

Fax

PlusGiro

Byggenheten
793 80 Leksand

Torget 5

0247-800 00 vx

0247-144 65

12 41 60-3

88

Organisationsnr

212000-2163

Leksands kommun

Datum

Referens

Sida

2020-05-18

2020/456...

2(3)

Situationsplan 2020-04-20
Förslag till beslut
1. Förhandsbesked beviljas med följande villkor:
 Max 1 våning och därutöver souterräng
 Max taklutning 27 grader
 Huvudbyggnad ska placeras i linje med intilliggande hus
2. Avgift: 10 811kronor (faktura skickas separat)
Avgiften för bygglovet är i enlighet med fastställd taxa av kommunfullmäktige. Tidsfristen
började löpa 2020-04-20 och beslut fattades 2020-06-17, vilket innebär att lagstadgade
tidsfrister för handläggningen har hållits. Avgiften har inte reducerats med stöd av 12 kap. 8
a § plan- och bygglagen(2010:900).

Motivering
Åtgärden kan förenas med en från allmän synpunkt lämplig användning av
mark- och vattenresurserna enligt MB 3 kap samt med den kommunala
översiktsplanen.
Ansökt åtgärd uppfyller kraven i PBL 2 kap. och ska inte föregås av
detaljplaneläggning på grund av bestämmelserna i PBL 4 kap. 2 eller 3 §.
Lokalisering är förenlig med kommunens översiktsplan. Fastigheten bedöms
vara en lämplig tomtplats och en naturlig förtätning av befintlig byklase.
Vid en avvägning mellan det enskilda intresset av att få bebygga fastigheten
och det allmänna intresset av jordbruksmarken, anser utskottet för
samhällsbyggnad att det enskilda intresset väger tyngre då fastigheten
tidigare beviljats förhandsbesked och sedan 15 år är avstyckad med syftet
tomtmark för småhus.
Upplysningar
Förhandsbeskedet gäller endast om bygglov för åtgärden söks inom två år
efter det att beslutet vunnit laga kraft enligt PBL 9 kap. 39 §. Sökanden
upplyses också om att förhandsbeskedet inte medför rätt att påbörja den
sökta åtgärden.
Beslutet vinner laga kraft fyra veckor efter införande i Post- och Inrikes
Tidningar. Detta förutsatt att ingen överklagar beslutet.
Hur man överklagar
Om Du vill överklaga detta beslut skall Du skriva till Leksands kommun,
Byggenheten, 793 80 Leksand, eller e-post: kundtjanst@leksand.se.
Tala om i brevet vilket beslut Du överklagar, t ex genom att ange ärendets
diarienummer eller i korthet vad beslutet handlar om. Tala också om varför
Du menar att utskottet för samhällsbyggnads beslut är felaktigt och vilken
ändring Du vill har i beslutet.
Brevet undertecknas med namn, postadress och telefonnummer.
Utskottet för samhällsbyggnad måste ha fått Ditt överklagande inom tre
veckor från den dag Du fick del av beslutet.
Webbplats

E-post

Leksands kommun

www.leksand.se

kundstjanst@leksand.se

Postadress

Besöksadress

Telefon

Fax

PlusGiro

Byggenheten
793 80 Leksand

Torget 5

0247-800 00 vx

0247-144 65

12 41 60-3
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Datum

Referens

Sida

2020-05-18

2020/456...
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Utskottet för samhällsbyggnad sänder överklagandet vidare till Länsstyrelsen
i Dalarnas län för prövning.
Beslutet expedieras till
Sökanden
LRF
Byggenheten

Sylvi Ersbjörs
Bygglovshandläggare

Webbplats

E-post

Leksands kommun

www.leksand.se

kundstjanst@leksand.se

Postadress

Besöksadress

Telefon

Fax

PlusGiro

Byggenheten
793 80 Leksand

Torget 5

0247-800 00 vx

0247-144 65

12 41 60-3
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tisdag 20200331 15:08

Inkommande mail
Till: kundtjanst@leksand.se;
Från: kommun@leksand.se
Skickat: 20200331:15:08
VB: Samhällsbyggnadskontoret  Förnyelse av förhandsbesked

Skickat: den 31 mars 2020 14:26
Till: Leksands Kommun <kommun@leksand.se>
Ämne: Samhällsbyggnadskontoret ‐ Förnyelse av förhandsbesked
Beträffande tidigare utfärdat Förhandsbesked för nybyggnad med
Diarienummer 5/166  1
Anhåller härmed om förnyelse av förhandsbeskedet.
Fastigheten Leksand
samt
med adress

är nu avstyckad och avser nu
(Lantmäteriet ärende W062081 )
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100m 200m
95

1:5000

torsdag 20200430 13:25

Inkommande mail
Till: kundtjanst@leksand.se;
Från:
Skickat: 20200430:13:25
Bilagor:
image943804.jpg;image464606.jpg;image792584.png;Ansökan.pdf;Situationsplan.pdf;Översikt.pdf;
[2020/456] Förhandsbesked för nybyggnad bostadshus
Hej
Dala Energi har inga invändningar på denna bygglovsansökan då vi inte har några ledningar som
berör området för byggnation.

Vänliga hälsningar
Nätutveckling

Dala Energi

www.dalaenergi.se
Övermovägen 15
79335 Leksand
Växel: 024773800
Följ oss på Facebook
Tillsammans för bygdens bästa investering!
Vill du veta hur vi behandlar dina personuppgi er?
Se vår policy för integritets och personuppgifter här.
Från: kundtjanst@leksand.se <kundtjanst@leksand.se>
Skickat: den 30 april 2020 10:44
Till: Info Dala Energi <info@dalaenergi.se>
Ämne: 8201_LeksandsKommun_200430_StoltD_[2020/456] Förhandsbesked för nybyggnad
bostadshus
Remiss i inkommen ansökan enligt bifogade handlingar.
Vi ber om ert yttrande senast 20200519 . Om inget yttrande har inkommit kan ärendet ändå komma att
avgöras.
Vänligen
Byggenheten
Leksands kommun
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Sida

1(1)
Datum

2020-05-11
På uppdrag av Leksand Vatten AB

Byggenheten
Leksands kommun

Ansökan om förhandsbesked Dnr 2020-456
Beskrivning av ärendet

Dala Vatten och Avfall AB (DVAAB) har tagit del av ansökan om
förhandsbesked gällande uppförande av bostadshus på fastigheten
I ansökningen anges att fastigheten skall förses med kommunalt vatten och
avlopp.
Fastigheten är belägen utanför det beslutade verksamhetsområdet för allmän
vattenförsörjning men i direkt anslutning till detsamma.
Våra synpunkter

Fastigheteten kommer att kunna förses med vatten och spillvatten via det
allmänna ledningsnätet genom att en förbindelsepunkt upprättas på norra sidan
om Robacksgattu. Eftersom fastigheten ligger utanför kommunens
verksamhetsområde så kommer anslutning ske genom att ett anslutningsavtal
upprättas mellan Leksand Vatten AB och fastighetsägaren. Eventuell erforderlig
pumpning av spillvatten ordnas med och bekostats av fastighetsägaren.
Alternativt kan verksamhetsområdet komma att utvidgas genom politiskt
beslut.
Endast hushållsspillvatten får avledas till ledningsnätet varför dagvatten måste
tas om hand på den egna fastigheteten.
DVAAB har ingen erinran mot att positivt förhandsbesked lämnas.

Dala Vatten och Avfall AB
VA-ingenjör

Dala Vatten och Avfall AB, Box 234, 793 25 Leksand  Besöksadress Tallskogsvägen 1, 793 35 Leksand
Kundservice 020-200 210  E-post info@dvaab.se  Hemsida dalavattenavfall.se  Organisationsnummer 556714-8555

97

1 (2)

Leksands kommun
Att. Jonas Slars
Byggenheten / Byggnadsnämnden
793 80 LEKSAND

YTTRANDE ang. Dnr: 2020/456, Fastiighet:
sökt ”Förhandsbesked för nybyggnad av bostadshus”.

avseende

Med hänvisning till er –UNDERRÄTTELSE med rubricerat diarienummer vill vi avge följande
önskemål på förändring av vissa redovisade uppgifter i ansökan till förhandsbesked för
uppförande av bostadshus på de rubricerade fastigheterna.
Någon underrättelse har ej delgivits undertecknade, men vi känner oss som sakägare i detta
ärende, då inte minst vår sjöutsikt kan gå förlorad om inte av oss redovisade hänsyn tas.
Genom andra sakägare har vi dock fått tagit del av ansökan för rubricerat ärende.
Kortfattad historik om undertecknares boende
- År 1972 uppfördes ett bostadshus på fastigheten
- År 1984 uppförde

, som genom köp 2019 nu ägs av

sitt bostadshus på den avstyckade fastigheten

Prioriterat för våra val av boende på dessa fastigheter var främst sjöutsikten och den närmiljö
till naturen som vi uppskattar högst av allt i ett ändå centralt läge på orten.
Ansökan ”Förhandsbesked för nybyggnad av bostadshus”
Av den delvis ofullständiga ansökanshandlingen kan konstateras:
- Ingen uppgift om antal våningar anges
- Taklutning anges till ca 34 grader
- Byggnadernas huvudmått är angivna
- Fasadytskikt har angivits till trä
- Takytskikt har angivits till tegel
- Kommunal anslutning av VA har angivits
- Placeringen av husen samt dess orientering har redovisats
- Utfarter har redovisats
Vårt - Yttrande över redovisade uppgifter i ansökan
-

Endast enplanshus bör tillåtas så att vi får bibehålla den sjöutsikt vi har.

-

Taklutning bör vara 23-27 grader maximalt.

-

Den i ansökan angivna taklutningen på 34 grader blir en för hög byggnad som dessutom
ger möjlighet till mer än en våning.
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-

Med den föreslagna placeringen och orienteringen av byggnaderna är vi helt emot, då
hänsynstagande måste ske till inte bara till oss utan även till hur intilliggande byggnader
är placerade och orienterade.
Vår förhoppning är att byggnadsnämnden tar sitt ansvar för helheten i hur byggnader
placeras och orienteras i ett större övergripande perspektiv.

-

Övriga uppgifter i ansökan lämnas utan kommentar.

Med förhoppning om att byggnadsnämnden förstår vår frustration och oro och tar den hänsyn
som erfordras, så att inte bara den sökande utan även de som redan bor i närområdet även
framledes kan trivas och dela de värden en god närmiljö ger.

Siljansnäs 2020-05-19

Siljansnäs 2020-05-19

..................................................

..................................................

..................................................

Adress:

Adress:

Sida

TJÄNSTEUTLÅTANDE

1(3)

Datum

Referens

2020-06-09

2020/457

Byggenheten
Sylvi Ersbjörs, 80445
sylvi.ersbjors@leksand.se

Förhandsbesked för nybyggnad bostadshus
Beskrivning

Ansökan avser förhandsbesked bostadshus. Detaljplan eller
områdesbestämmelser finns inte för området. En ansökan om
förhandsbesked för tomten bredvid,
har också inkommit och
handläggs samtidigt men i ärende 2020/456.
Förhandsbesked för de två tomterna beviljades 2005 och tillstyrktes då av
den dåvarande skogs- och jordbrukskommittén. LRF har nu yttrat sig i
ärendet och avstyrker förhandsbesked då marken aktivt brukas. Vid kontakt
med lantbrukaren framkommer dock att marken endast används som
betesmark. Han tillstyrker muntligen förhandsbeskeden trots att det till viss
del begränsar honom vid brukandet av marken men gör ändå bedömningen
att det går att hantera djuren på omgivande mark trots detta. Eftersom
fastigheterna avstyckades som tomtmark för småhusenhet 2005 får det anses
väga till ägarens fördel.
Berörda angränsande fastighetsägare har beretts tillfälle att yttra sig över
ansökan. Yttrande har inkommit från fastighetsägarna till
och
om inte är rågranne men som har utsikt över den aktuella tomten. De
framförda utsikterna har till stor del beaktats genom villkor i beslutet.
Dala Vatten och avfall har yttrat sig i ärendet. Tomterna ligger utanför
kommunala verksamhetsområdet men kan genom avtal anslutas.
Alla yttranden bifogas protokollsutdraget i sin helhet.

Webbplats

E-post

Leksands kommun

www.leksand.se

kundstjanst@leksand.se

Postadress

Besöksadress

Telefon

Fax

PlusGiro

Byggenheten
793 80 Leksand

Torget 5

0247-800 00 vx

0247-144 65

12 41 60-3
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Leksands kommun

Datum

Referens
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2020-06-09

2020/457...
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Beslutsunderlag
Ansökan 2020-04-20
Situationsplan 2020-04-20
Förslag till beslut
1. Förhandsbesked beviljas med följande villkor:
 Max 1 våning och därutöver souterräng
 Max taklutning 27 grader
 Huvudbyggnad ska placeras i linje med intilliggande hus
2. Avgift: 10 811kronor (faktura skickas separat)
Avgiften för bygglovet är i enlighet med fastställd taxa av kommunfullmäktige. Tidsfristen
började löpa 2020-04-20 och beslut fattades 2020-06-17, vilket innebär att lagstadgade
tidsfrister för handläggningen har hållits. Avgiften har inte reducerats med stöd av 12 kap. 8
a § plan- och bygglagen(2010:900).

Motivering
Åtgärden kan förenas med en från allmän synpunkt lämplig användning av
mark- och vattenresurserna enligt MB 3 kap samt med den kommunala
översiktsplanen.
Ansökt åtgärd uppfyller kraven i PBL 2 kap. och ska inte föregås av
detaljplaneläggning på grund av bestämmelserna i PBL 4 kap. 2 eller 3 §.
Lokalisering är förenlig med kommunens översiktsplan. Fastigheten bedöms
vara en lämplig tomtplats och en naturlig förtätning av befintlig byklase.
Vid en avvägning mellan det enskilda intresset av att få bebygga fastigheten
och det allmänna intresset av jordbruksmarken, anser utskottet för
samhällsbyggnad att det enskilda intresset väger tyngre då fastigheten
tidigare beviljats förhandsbesked och sedan 15 år är avstyckad med syftet
tomtmark för småhus.
Upplysningar
Förhandsbeskedet gäller endast om bygglov för åtgärden söks inom två år
efter det att beslutet vunnit laga kraft enligt PBL 9 kap. 39 §. Sökanden
upplyses också om att förhandsbeskedet inte medför rätt att påbörja den
sökta åtgärden.
Beslutet vinner laga kraft fyra veckor efter införande i Post- och Inrikes
Tidningar. Detta förutsatt att ingen överklagar beslutet.
Hur man överklagar
Om Du vill överklaga detta beslut skall Du skriva till Leksands kommun,
Byggenheten, 793 80 Leksand, eller e-post: kundtjanst@leksand.se.
Tala om i brevet vilket beslut Du överklagar, t ex genom att ange ärendets
diarienummer eller i korthet vad beslutet handlar om. Tala också om varför
Du menar att utskottet för samhällsbyggnads beslut är felaktigt och vilken
ändring Du vill har i beslutet.
Brevet undertecknas med namn, postadress och telefonnummer.
Webbplats

E-post

Leksands kommun

www.leksand.se

kundstjanst@leksand.se

Postadress

Besöksadress

Telefon

Fax

PlusGiro

Byggenheten
793 80 Leksand

Torget 5

0247-800 00 vx

0247-144 65

12 41 60-3
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Utskottet för samhällsbyggnad måste ha fått Ditt överklagande inom tre
veckor från den dag Du fick del av beslutet.
Utskottet för samhällsbyggnad sänder överklagandet vidare till Länsstyrelsen
i Dalarnas län för prövning.
Beslutet expedieras till
Sökanden
LRF

Byggenheten

Sylvi Ersbjörs
Bygglovshandläggare

Webbplats

E-post

Leksands kommun

www.leksand.se

kundstjanst@leksand.se

Postadress

Besöksadress

Telefon

Fax

PlusGiro

Byggenheten
793 80 Leksand

Torget 5

0247-800 00 vx

0247-144 65

12 41 60-3
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tisdag 20200331 15:08

Inkommande mail
Till: kundtjanst@leksand.se;
Från: kommun@leksand.se
Skickat: 20200331:15:08
VB: Samhällsbyggnadskontoret  Förnyelse av förhandsbesked

Skickat: den 31 mars 2020 14:26
Till: Leksands Kommun <kommun@leksand.se>
Ämne: Samhällsbyggnadskontoret ‐ Förnyelse av förhandsbesked
Beträffande tidigare utfärdat Förhandsbesked för nybyggnad med
Diarienummer 5/166  1
Anhåller härmed om förnyelse av förhandsbeskedet.
Fastigheten Leksand
samt
med adress

är nu avstyckad och avser nu
(Lantmäteriet ärende W062081 )
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0m
107

100m 200m

1:5000

torsdag 20200430 13:14

Inkommande mail
Till: kundtjanst@leksand.se;
Från: dan.stolt@dalaenergi.se
Skickat: 20200430:13:14
Bilagor:
image686909.jpg;image831544.jpg;image789361.png;Ansökan.pdf;Situationsplan.pdf;Översikt.pdf;
[2020/457] Förhandsbesked för nybyggnad bostadshus
Hej
Dala Energi har inga invändningar på denna bygglovsansökan då vi inte har några ledningar som
berör området för byggnation.

Gruppchef Nätutveckling

Dala Energi

e
Övermovägen 15
79335 Leksand
Växel: 024773800
Följ oss på Facebook
Tillsammans för bygdens bästa investering!
Vill du veta hur vi behandlar dina personuppgi er?
Se vår policy för integritets och personuppgifter här.
Från: kundtjanst@leksand.se <kundtjanst@leksand.se>
Skickat: den 30 april 2020 12:01
Till: Info Dala Energi <info@dalaenergi.se>
Ämne: 8202_LeksandsKommun_200430_StoltD_[2020/457] Förhandsbesked för nybyggnad
bostadshus
Remiss i inkommen ansökan enligt bifogade handlingar.
Vi ber om ert yttrande senast 20200519. Om inget yttrande har inkommit kan ärendet ändå komma att
avgöras.
Vänligen
Byggenheten
Leksands kommun
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Sida

1(1)
Datum

2020-05-11
På uppdrag av Leksand Vatten AB

Byggenheten
Leksands kommun

Ansökan om förhandsbesked Dnr 2020-457
Beskrivning av ärendet

Dala Vatten och Avfall AB (DVAAB) har tagit del av ansökan om
förhandsbesked gällande uppförande av bostadshus på fastigheten
I ansökningen anges att fastigheten skall förses med kommunalt vatten och
avlopp.
Fastigheten är belägen utanför det beslutade verksamhetsområdet för allmän
vattenförsörjning men i direkt anslutning till detsamma.
Våra synpunkter

Fastigheteten kommer att kunna förses med vatten och spillvatten via det
allmänna ledningsnätet genom att en förbindelsepunkt upprättas på norra sidan
om Robacksgattu. Eftersom fastigheten ligger utanför kommunens
verksamhetsområde så kommer anslutning ske genom att ett anslutningsavtal
upprättas mellan Leksand Vatten AB och fastighetsägaren. Eventuell erforderlig
pumpning av spillvatten ordnas med och bekostats av fastighetsägaren.
Alternativt kan verksamhetsområdet komma att utvidgas genom politiskt
beslut.
Endast hushållsspillvatten får avledas till ledningsnätet varför dagvatten måste
tas om hand på den egna fastigheteten.
DVAAB har ingen erinran mot att positivt förhandsbesked lämnas.

VA-ingenjör

Dala Vatten och Avfall AB, Box 234, 793 25 Leksand  Besöksadress Tallskogsvägen 1, 793 35 Leksand
Kundservice 020-200 210  E-post info@dvaab.se  Hemsida dalavattenavfall.se  Organisationsnummer 556714-8555
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söndag 20200517 19:45

Inkommande mail
Till: kundtjanst@leksand.se;
Från:
Skickat: 20200517:19:45
Re: [2020/457] Förhandsbesked för nybyggnad bostadshus
Hej!!
LRF Leksand säger nej till förhandsbesked på
Marken brukas av en aktiv lantbrukare och är viktig i lantbrukarens produktion.
Hälsningar!!

Den 20200430 kl. 12:00, skrev kundtjanst@leksand.se:
Remiss i inkommen ansökan enligt bifogade handlingar.
Vi ber om ert yttrande senast 20200519. Om inget yttrande har inkommit kan ärendet ändå komma att
avgöras.
Vänligen
Byggenheten
Leksands kommun
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Leksands kommun
Att. Jonas Slars
Byggenheten / Byggnadsnämnden
793 80 LEKSAND

YTTRANDE ang. Dnr: 2020/456, Fastiighet:
sökt ”Förhandsbesked för nybyggnad av bostadshus”.

Med hänvisning till er –UNDERRÄTTELSE med rubricerat diarienummer vill vi avge följande
önskemål på förändring av vissa redovisade uppgifter i ansökan till förhandsbesked för
uppförande av bostadshus på de rubricerade fastigheterna.
Någon underrättelse har ej delgivits undertecknade, men vi känner oss som sakägare i detta
ärende, då inte minst vår sjöutsikt kan gå förlorad om inte av oss redovisade hänsyn tas.
Genom andra sakägare har vi dock fått tagit del av ansökan för rubricerat ärende.
Kortfattad historik om undertecknares boende
- År 1972 uppfördes ett bostadshus på fastigheten
År 1984 up

genom köp 2019 nu ägs av

sitt bostadshus på den avstyckade fastigheten

Prioriterat för våra val av boende på dessa fastigheter var främst sjöutsikten och den närmiljö
till naturen som vi uppskattar högst av allt i ett ändå centralt läge på orten.
Ansökan ”Förhandsbesked för nybyggnad av bostadshus”
Av den delvis ofullständiga ansökanshandlingen kan konstateras:
- Ingen uppgift om antal våningar anges
- Taklutning anges till ca 34 grader
- Byggnadernas huvudmått är angivna
- Fasadytskikt har angivits till trä
- Takytskikt har angivits till tegel
- Kommunal anslutning av VA har angivits
- Placeringen av husen samt dess orientering har redovisats
- Utfarter har redovisats
Vårt - Yttrande över redovisade uppgifter i ansökan
-

Endast enplanshus bör tillåtas så att vi får bibehålla den sjöutsikt vi har.

-

Taklutning bör vara 23-27 grader maximalt.

-

Den i ansökan angivna taklutningen på 34 grader blir en för hög byggnad som dessutom
ger möjlighet till mer än en våning.
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-

Med den föreslagna placeringen och orienteringen av byggnaderna är vi helt emot, då
hänsynstagande måste ske till inte bara till oss utan även till hur intilliggande byggnader
är placerade och orienterade.
Vår förhoppning är att byggnadsnämnden tar sitt ansvar för helheten i hur byggnader
placeras och orienteras i ett större övergripande perspektiv.

-

Övriga uppgifter i ansökan lämnas utan kommentar.

Med förhoppning om att byggnadsnämnden förstår vår frustration och oro och tar den hänsyn
som erfordras, så att inte bara den sökande utan även de som redan bor i närområdet även
framledes kan trivas och dela de värden en god närmiljö ger.

Siljansnäs 2020-05-19

Siljansnäs 2020-05-19

..................................................

..................................................
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TJÄNSTEUTLÅTANDE
Datum

Referens

2020-02-25

Dnr 2020/284

Social förvaltningen
Marie van Geffen Blomberg
Trygghetslarm

Trygghetslarm för extern utförare hemtjänst
Beskrivning av ärendet
Leksands kommun har idag ca 290 hemtjänstkunder. Kommunen har 230
kunder och vår privata utförare Annelies Omsorg har 63 kunder. Våra
kunder larmar totalt tillsammans ca 1300 gånger under en månad. Alla
trygghetslarm går via en larmcentral som gör en första bedömning av
behovet innan de kontaktar vår hemtjänst personal. Personalen prioriterar om
sitt arbete för att kunna åka ut till de kunder som larmat så fort som möjligt.
Av våra trygghetslarm kommer ca 20 % av larmen från vår externa utförares
kunder. Detta medför ofta negativa diskussioner mellan vår
hemtjänstpersonal samt Annelies personal. Vem ska åka på larmet? När ska
ni åka dit? Dubbelbemanning behövs kan ni stanna kvar tills vi kommer etc.
Annelies Omsorg har länge haft en önskan att själv ta över sina kunders
larm.
Ledningsgruppen för sektorn anser att detta vore bättre för kunden som då
får träffa samma personal under den största delen av dygnet och för båda
personalgrupperna i kommunen.
Sektorns bedömning
Sektorn anser att Annelies Omsorg skulle kunna svara på sina egna kunders
trygghetslarm under sina arbetstider dvs mellan kl. 07:00-22:00,


för att säkerställa kundtryggheten



minska antalet personal hos kunderna.

Finansiering
Den externa utföraren får samma ersättning som vid andra insatser utförda
insatser när de kommer hem till kund. Ett förtydligande är att ersättning ges
när man är hemma hos kund och inte från det att larmet tills att uppdraget är
genomfört.
Förslag till beslut
1. Anta förslaget om att Annelies Omsorg svarar på sina egna kunders
trygghetslarm mellan kl. 07:00-22:00.
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Ange vilket beslutsunderlag som ska skickas med till politiken
Tjänsteutlåtande, avdelningschef äldreomsorgen, Marie van Geffen
Blomberg, daterat 2020-02-25
Slutligt beslut expedieras (skickas) till
Sektorchef sociala sektorn, Ulrika Gärdsback
Myndighetschef Katja Vestling
Avdelningschef Marie van Geffen Blomberg
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TJÄNSTEUTLÅTANDE
Datum

Referens

2020-06-11

Dnr 2020/19

Kommunstyrelsen
Björn Arrias, 80080
bjorn.arrias@leksand.se

Anmälan av fattade delegationsbeslut 2020
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 delegationsbeslut:
Sektor samhällsutveckling
Byggchef, byggnadsinspektör, bygglovhandläggare och
bostadsanpassare:


Bostadsanpassningsärenden enligt bostadsanpassningslagen 2020-0201 till och med 2020-05-31.



Byggärenden enligt plan- och bygglagen 2020-02-01 till och med
2020-05-31.

Miljöchef och miljöinspektörer:


Tillsynsärenden enligt livsmedelslagen och miljöbalken 2020-02-01
till och med 2020-05-31.

Alkoholhandläggare:


Tillsynsärenden enligt alkohollagen 2020-02-01 till och med 202004-30.

Trafik


Parkeringstillstånd 2020-02-01 till och med 2020-05-31.



Trafik – Ansökan om tillstånd enligt ordningslagen och lokala
föreskrifter. Sportbilsfestival. KOS 2020/35.



Trafik – Ansökan om tillstånd enligt ordningslagen och lokala
föreskrifter. Uppställning bilar. Leksand. KOS 2020/156.



Trafik - Lokal trafikföreskrift bro 389 vid Limsjöns utlopp. KOS
2020/159.



Trafik – Ansökan om transportdispens, tung transport över bro 389
vid Limsjöns utlopp. KOS 2020/198.
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Trafik – Ansökan om tillstånd enligt ordningslagen och lokala
föreskrifter. Barnens valborg. KOS 2020/118.



Trafik – Remiss. Ansökan om tillstånd till tävling på väg i samband
med Siljan Runt – en motionsrunda på cykel – den 6 juni 2020 i
Mora, Orsa, Rättvik och Leksands kommun. KOS 2020/93.



Trafik – Yttrande transportdispens. KOS 2020/213



Trafik – Ansökan om transportdispens. KOS 2020/224.



Trafik – Ansökan om tillstånd enligt ordningslagen och lokala
föreskrifter. Hundutställning. KOS 2020/208.



Trafik – Ansökan om tillstånd enligt ordningslagen och lokala
föreskrifter. Konsert, Thank You For The Music, Leksand. KOS
2020/133.



Trafik – Ansökan om tillstånd enligt ordningslagen och lokala
föreskrifter. Midsommarfirande, Fred´s Burger, Leksand. KOS
2020/140.



Trafik – Ansökan om tillstånd enligt ordningslagen och lokala
föreskrifter. Uteservering Wanpens Thai Food AB. KOS 2020/207.



Trafik – Ansökan om tillstånd enligt ordningslagen och lokala
föreskrifter. Länsstyrelsen Tillståndsansökan ”Åk vad du vill” 16 maj
Rättviks och Leksands kommun. KOS 2020/286.



Trafik – Ansökan om tillstånd enligt ordningslagen och lokala
föreskrifter. Blodbuss. KOS 2020/398.



Trafik – Ansökan om tillstånd enligt ordningslagen och lokala
föreskrifter. Uteservering Gårdscaféet. KOS 2020/415.



Trafik – Transportdispens – tung och bred transport. KOS 2020/446.



Trafik – Ansökan om tillstånd enligt ordningslagen och lokala
föreskrifter. Flotbåtens dag. KOS 2020/397.



Trafik – Blomlådor som farthinder. KOS 2019/1144.



Trafik – Begäran om yttrande gällande transportdispens – bred
transport. KOS 2020/464.



Trafik – Transportdispens, tung transport. KOS 2020/474.



Trafik – Ansökan om tillstånd enligt ordningslagen och lokala
föreskrifter. Länsstyrelsens tillståndsansökan uppvisning på väg
Sportbilsfestival Insjön 28 juni 2020. KOS 2020/460.



Trafik – Ansökan om tillstånd enligt ordningslagen och lokala
föreskrifter. Länsstyrelsen tillståndsansökan Big Lake Run 27 juni
2020. KOS 2020/453.



Trafik – Remiss yrkesmässa Tegera. KOS 2020/504.



Trafik- Blomlådor som farthinder. KOS 2020/581.



Trafik – Blomlådor som farthinder. KOS 2020/580.
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Trafik – Blomlådor som farthinder. KOS 2020/667.



Trafik – Ansökan om blomlådor som farthinder. Persbacksgattu 3234. KOS 2020/629.



Trafik – Ansökan om tillstånd enligt ordningslagen och lokala
föreskrifter. Insjödagen. KOS 2020/598.



Trafik - Ansökan om tillstånd enligt ordningslagen och lokala
föreskrifter. Uteservering och Trottoarpratare, Udden Leksand. KOS
2020/678.



Trafik – Begäran om yttrande gällande transportdispens, tung och
bred transport. KOS 2020/600.



Trafik – Blomlådor som farthinder, Granvägen. KOS 2020/704.



Trafik – Blomlådor som farthinder. KOS 2020/698.



Trafik – Ansökan om transportdispens. KOS 2020/729.

Personalärenden
Personalärenden enligt lista 2020-02-01---2020-02-29
Personalärenden enligt lista 2020-03-01---2020-03-31
Personalärenden enligt lista 2020-04-01---2020-04-30
Personalärenden enligt lista 2020-05-01---2020-05-31
Sektor verksamhetsstöd


Administrativ chef – Delvis avslag på begäran om utlämnande av
allmän handling, 2020-04-16 dnr 2020/487



Sektorchef verksamhetsstöd – Delvis avslag på begäran om
utlämnande av uppgift ur allmän handling, 2020-06-10, dnr 2020/761

Utbildningssektorn


Utbildningschef – Delvis avslag på begäran om utlämnande av
allmän handling, 2020-05-14, dnr 2020/723

Utskotten
 Delegationsbeslut av utskottet för samhällsbyggnad enligt
sammanträdesprotokoll daterat 2020-02-20 och 2020-03-19


Delegationsbeslut av allmänna utskottet enligt sammanträdesprotokoll
daterat 2020-03-16

Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande av kommunsekreterare Björn Arrias, daterat 2020-06-11
Delegeringslistor och protokoll
Förslag till beslut
1. Godkänna redovisning av de delegationsbeslut som förtecknas i protokoll
och listor per den 11 juni 2020.
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Ange vilket beslutsunderlag som ska skickas med till politiken
Tjänsteutlåtande av kommunsekreterare Björn Arrias, daterat 2020-06-11
Delegeringslistor och protokoll
Slutligt beslut expedieras (skickas) till
Administrativ service
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