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§ 20

Information om livsmedelsupphandling

Beskrivning av ärendet
Upphandlingschef Sofia Karlsson informerar om den livsmedelsupphandling 
som kommunen står inför under 2017.

Senast kommunen gjorde en livsmedelsupphandling var 2013. Då gjordes 
den i samarbete med Mora inköpscentral. 

Upphandlingen som ska göras 2017 görs i egen regi. Vid den upphandlingen 
utgår vi från kommunens kostpolicy. Vi ser möjligheter att kunna styra 
sortimentsurvalet och att utforma våra egna produktgrupper.

Inför framtiden så är Regeringens målsättning att 60 % av offentlig 
livsmedelsupphandling ska vara ekologisk 2030.

Allmänna utskottets beslut
1. Lägga informationen till handlingarna.

Beslutet skickas till
Upphandlingschef Sofia Karlsson

Upphandlare Anna Strandin

Sektorschef Lennart Ljungemo

Kostchef Tullie Sundberg
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§ 21 Dnr 2016/716

De enskilda vägarna i Leksands kommun

Beskrivning av ärendet
På 1970-talet åtog sig Leksands kommun frivilligt att sköta de enskilda 
vägarna i kommunen. Nu finns ett behov av att tillföra mer pengar än vad 
som görs idag, för att bibehålla och även höja de enskilda vägarnas standard.

För att klara behovet på investeringar med cirka 5-10 miljoner kronor/år för 
de enskilda vägarna beslutade kommunfullmäktige den 19 september 2016 
att starta en genomförandeprocess som innebär att vägs ägare tillför pengar. 
D.v.s. att alla fastighetsägare betalar (permanenthus, fritidshus, 
företagsägda/kommunägda fastigheter). Det innebär att gemensamhets-
anläggningar och samfällighetsföreningar bildas genom lantmäteri-
förrättning.

Information
Kommundirektör Göran Wigert informerar om att förvaltningen och 
Leksandsbostäder AB gata/park arbetar på med processen. Huvudspåret nu 
är avtal med fastighetsägare om ansvar, rättigheter, omfattning m.m. samt 
andra regelverk om driften av de enskilda vägarna.

Allmänna utskottets beslut
1. Lägga informationen till handlingarna.

Beslutet skickas till
Gatuchef Olle Oskarsson, Leksandsbosträder AB

Trafikingenjör Lars Lindblom

Trafikhandläggare Ingrid Andrén
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§ 22 Dnr 2017/157

Ersättning vid grävning i gator, vägar och allmän 
platsmark

Beskrivning av ärendet
Trafikenheten föreslår ett förtydligande av intrångsersättning till kommunen 
avseende beläggningskostnad.

Sektorns/avdelningens bedömning
Kommunens ersättning vid ingrepp i våra gator baseras på ett procentuellt 
påslag av beläggningskostnad. I samband med sammanställning och 
beräkning av ersättningsnivå till kommunen finns otydlighet hur vad som ska 
ingå i denna beläggningskostnad och vad som kan anses vara en normal 
kostnadsnivå. 

Vid mer omfattande projekt såsom fiberutbyggnad uppstår bekymmer för 
ledningsägare och entreprenörer att i förväg kostnadsberäkna ersättningen till 
kommunen liksom att efter återställningen gjorts beräkna slutlig ersättning.
Många andra kommuner har valt att fastslå en beräkningsgrundade kostnad 
per kvadratmeter för denna ersättning vilket föreslås även för Leksands 
kommun.

För att undvika att vägar med relativt nylagd asfalt grävs upp har vi ett 
påslag på 100 % av asfaltskostnaden på dessa platser. Som nylagd asfalt har 
vi tidigare angett beläggning som gjorts senaste tre åren. Nu föreslås det 
ändras till fem år.

Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande med bilaga, daterat 2017-01-20.

Allmänan utskottets förslag till kommunstyrelsen för beslut i 
kommunfullmäktige
1. Anta föreslagna ersättningar till Leksands kommun vid grävning i gator, 

vägar och allmän platsmark enligt bilaga 1 i ärendet.

2. Detta beslut ersätter tidigare beslut om ersättning vid grävning i gator, 
vägar och allmän platsmark.
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Beslutet skickas till
Kommunstyrelsen
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§ 23 Dnr 2017/158

Rutiner för redovisning av markexploatering i Leksands 
kommun

Beskrivning av ärendet
Med exploateringsverksamhet avses åtgärder för att anskaffa, bearbeta och 
iordningställa råmark för att kunna bygga bostäder, affärer, kontor eller 
industrier. 

I exploateringsverksamheten ingår också att bygga gemensamma 
anläggningar inom området som exempelvis gator, grönområden, VA och 
elanläggningar.

Markexploatering omsätter stora belopp och kräver därför noggrann 
redovisning.

Rådet för kommunal redovisning (RKR), har tagit fram en idéskrift om 
redovisning av markexploatering. Avsikten med idéskriften är att ge en 
samlad bild av gällande normering och reglering samt ge praktisk vägledning 
om hur tillämpning av rekommendationer och reglering kan ske i olika 
situationer.

Ett exploateringsprojekt pågår över flera år, och de nya rekommendationerna 
för exploateringsredovisning innebär förändringar för kommunens budget- 
och redovisningsprocesser. En förutsättning för att exploaterings-
redovisningen ska fungera, är att alla inblandade i processen har kunskap om 
de förutsättningar som gäller för redovisningen. Förkalkyler och budget 
måste naturligtvis vara upprättade enligt de principer som gäller för 
redovisningen. Vid upphandling och avtalsskrivning är det också en fördel 
om hänsyn tas så långt som möjligt till de behov av uppdelning på olika 
poster som finns för redovisningsändamål.

Enligt redovisningsexpertis på området återspeglar den föreslagna 
redovisningsmodellen bättre den verklighet som redovisningen ska beskriva. 
En övergång till de redovisningsprinciper som beskrivs, innebär att redovisat 
resultat stiger på kort sikt, medan anläggningstillgångar och därmed framtida 
avskrivningar i stället ökar. 
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Eftersom tomtförsäljningen kan variera över åren, så kan resultatet bli 
väldigt ryckigt och ge stora svängningar, samt kan bli svårbudgeterat. För 
kommunens del som helhet skulle resultatet kunna bli jämnare och 
exploateringsredovisningen hanteras bättre om exploateringsverksamheten 
överfördes till ett eget exploateringsbolag.

Leksands kommun har tagit fram rutiner, hur det redovisningsmässiga 
regelverket kring markexploatering ska tillämpas. Rutinerna tillämpas redan 
i redovisningen från år 2016, och föreslås att gälla för redovisning från och 
med år 2017 samt för budgetering från och med år 2018.

Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande från redovisningsekonom Mikael Öhström daterat 
2017-01-18.

Allmänna utskottets förslag till kommunstyrelsen för beslut i 
kommunfullmäktige
1. Anta dokumentet ”Rutiner för redovisning av markexploatering i 

Leksands kommun” att gälla för redovisning från och med år 2017 samt 
för budgetering från och med år 2018.

Beslutet skickas till
Kommunstyrelsen
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§ 24 Dnr 2017/140

Placering av ny sporthall i Leksand

Sektorns/avdelningens beskrivning och bedömning
Fritidsavdelningen med stöd av arbetsgrupp har undersökt var det är 
lämpligast att placera en ny sporthall i Leksands kommun.

Fritidsavdelningen har tagit fram ett förslag som grundar sig på var 
avdelningen bedömer att det största behovet finns, hur de ekonomiska 
förutsättningarna för driftskostnaderna ser ut, kommunikationer till och från 
sporthallen samt hur skolan och gymnasiets idrottsutbildningar får bästa 
förutsättningar att bedriva sin verksamhet. 

Det är för närvarande ett stort tryck på halltider för innesporter i Leksands 
centralort, framför allt från innebandylagen. Även andra inomhussporter som 
inomhusfotboll, badminton och volleyboll med flera önskar ofta halltider. 

Busskommunikationerna till centrala Leksand och arenaområdet, där 
Leksandshallen ligger, är bättre och tätare än till övriga huvudorter, (Insjön, 
Siljansnäs och Tällberg), i kommunen.

Skolans idrott och gymnasiets idrottsutbildningar är i stort behov av halltider 
dagtid. Skolans närhet till Leksandshallen är nödvändig för att verksamheten 
ska fungera och på sikt kunna fortsätta bedrivas. För att behålla populariteten 
och öka volymen på gymnasiets idrottsutbildningar är bästa alternativet att 
förlägga nya sporthallen i närhet till gymnasieskolan.

Fritidsavdelningens bedömning på placering är att mest lämpliga plats för en 
ny sporthall är bredvid den befintliga Leksandshallen. 

Fritidsavdelningen ser det lämpligt att man dockar nya hallen med 
Leksandshallens sporthall. Placeringen innebär ett ianspråktagande av 
Paradparken. Placeringen innebär att en del växtlighet försvinner men det är 
väl kompenserat med flera gröna ytor i närområdet som till exempel Gropen, 
Lugnetområdet och japanska parken.  

Placeringen ger en möjlighet att samordna Leksandshallens befintliga 
personalresurser på ett effektivt sätt och driften av sporthallen blir därmed 
lägre än om sporthallen skulle vara fristående.
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Fritidsavdelningen har en optimistisk förhoppning att ha en sporthall klar 
hösten 2019. Efter beslut om fastställande av placering av sporthall kan 
arbetet med uppförande av ny detaljplan med tillhörande 
parkeringsutredning och sen projektering påbörjas. Att upprätta en ny 
detaljplan tar minst ett år och kan påbörjas tidigast hösten 2017. 

Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande från fritidschef Torkel Holst med bilaga, daterat 
2017-01-20.

Allmänna utskottets förslag för beslut i kommunstyrelsen
1. Att fastställa nya sporthallens placering till Leksand och dockad mot 

Leksandshallen enligt den skiss som tillhör ärendet. 

2. Ge sektorschefen för samhällsutveckling i uppdrag att ansökan om 
detaljplaneändring i enlighet med den skiss som tillhör ärendet.

Beslutet skickas till
Kommunstyrelsen
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§ 25 Dnr 2016/1301

Ansökan om ökat driftbidrag från 2017 från Insjöns 
ridklubb

Beskrivning av ärendet
Insjöns ridklubb har under 2016 byggt ut befintlig ridhus. För detta ändamål 
har kommunen under 2016 gett klubben ett investeringsbidrag på 300 000 
kronor samt upprättat ett borgensåtagande för lån på 500 000 kronor.

Insjöns ridklubb har ett årligt driftbidrag från Leksands kommun på 50 000 
kronor för bedrivande av verksamhet. Detta driftbidrag har varit oförändrat 
sedan åtminstone 10 år. Enligt Insjöns ridklubb har bidraget varit det samma 
sedan sent 90-tal.

Insjöns ridklubb har en önskan om en översyn av det årliga driftbidraget med 
önskan av en framtida uppräkning. 

Sektorns/avdelningens bedömning
2017 har fritidsavdelningen 750 000 kronor i budget för driftbidrag till 
föreningsägda anläggningar i Leksands kommun. Budgetposten driftbidrag 
har ökat år från år över tid då fler föreningar får beviljade bidrag. Varje 
enskild förenings driftbidrag har inte ändrats med undantag av någon enstaka 
förening som fått en mindre höjning något år.

Fritidsavdelningen får varje år en priskompensation för olika driftskostnader 
som tillkommer där driftsbidragen ingår. 2016 låg denna priskompensation 
på 1,5 %. Priskompensationen är politiskt beslutad och varierar från år till år. 
2017 ligger priskompensationen på 1,0 %.  

Att kompensera uteblivna uppräkningar för tidigare års driftbidrag, för alla 
föreningar med driftbidrag, skulle innebära att budget 2017 inte kan hållas. 
Det finns dessutom ingen beslutad fastställd nivå som indexupphöjningen 
ska ligga på.

Fritidsavdelningen bedömer att en årlig indexhöjning på driftbidrag är möjlig 
framöver, med start 2018, där driftsbidragen följer den politiskt beslutade 
priskompensationen för varje år.   

Om driftbidragen skulle räknats upp för endast 2016, med den politiskt 
beslutade priskompensationen på 1,5 %, skulle driftbidragen till föreningarna 
kostat fritidsförvaltningen 11 250 kronor för verksamhetsåret 2016. 
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Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande från fritidschef Torkel Holst, daterat 2017-01-11.

Allmänna utskottets förslag för beslut i kommunstyrelsen
1. Avslå kompensation för tidigare års uteblivna höjningar av driftbidrag.

2. Ta med frågan om att höja bidraget till samtliga föreningar i kommunen 
som erhåller driftbidrag i budgetprocessen för 2018-2020. 

Beslutet skickas till
Kommunstyrelsen
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§ 26 Dnr 2017/133

Struktur och organisering av Dala Valideringscentrum

Beskrivning av ärendet
Dala Valideringscentrum har bedrivits som ett projekt under perioden 
2014-02-01—2016-01-31. Projektet har finansierats med medel från 
Tillväxtverket, DalaWux och Region Dalarna med totalt 2,5 miljoner kronor. 

En utvärdering av projektet visar att majoriteten av projektmålen har 
uppfyllts. Tre valideringsnoder är under uppbyggnad och ska omfatta:

 Teknik/Industri (Avesta/Hedemora)

 Besöksnäring (Malung/Sälen, Rättvik, Leksand, Mora)

 Vård och omsorg (Borlänge)

Noderna ska ha en expertis som innebär att övriga kommuner köper 
Validering av dessa. I den fortsatta utvecklingen av Dala Valideringscentrum 
förväntas fler Valideringsnoder etableras mot andra branscher.

Regional och kommunal samordning kring validering
Region Dalarna föreslår att huvudmannaskapet för den fortsatta utvecklingen 
av Dala Valideringscentrum läggs på DalaWux via Malung/Sälens kommun. 
Ett skäl till detta är att målet med den regionala samordningen är att öka 
möjligheterna till validering på individnivå. Valideringsförfarandet är 
därmed ett operativt arbete som utförs på individnivå medan Region 
Dalarnas arbete och stödinsatser i huvudsak är strategisk karaktär.

Budget/kostnad per år för Dala valideringscentrum
Samordnar/processledartjänst, 100% 687 000
Admin/ekonomi/kommunikation, 30% 129 000
Regional studie- och yrkesvägledare 412 000
Övriga kostnader 317 900
Totalt                    1 545 900 =5,55 kr/invånare/år

Leksand 15 239 * 5,55 = 84 600 kr
Gäller från 170201 = 11 mån= 77 550 kr
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Beslutsunderlag
Region Dalarnas tjänsteskrivelse och missiv gällande struktur och 
organisering av Dala Valideringscentrum

Tjänsteutlåtande, daterat 2017-01-31

Allmänna utskottets förslag för beslut i kommunstyrelsen
1. Anta Region Dalarnas förslag på organisering och budget av Dala 

Valideringscentrum, samt att Malung/Sälens kommun blir huvudman för 
organiseringen av Dala Valideringscentrum.

2. Finansiera Dala Valideringscentrum med 5,55 kronor/invånare/år. Det 
gäller under perioden 2017-02-01-2019-01-31. 

3. För 2017 tas 77 550 kronor från kommunstyrelsens konto för strategiska 
kostnader för att finansiera Dala Valideringscentrum. För 2018 och 2019 
ska finansieringen tas med i budgetprocessen.

Beslutet skickas till
Kommunstyrelsen

14



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sida
1(3)

Sammanträdesdatum
2017-02-13

Allmänna utskottet

Justeras Utdrag bestyrks

§ 27 Dnr 2016/1364

Svar på medborgarförslag - Hundägare vill ha en 
rastgård

Beskrivning av ärendet
Leksands kommun har mottagit ett medborgarförslag daterat 2016-10-24 där 
invånare i Insjön efterfrågar en hundrastgård. En inhägnad plats där hundar 
kan springa lösa.

Hundrastgårdar, en beskrivning
Med hundrastgård menas en inhägnad yta, medan en hundrastplats ofta är en 
större yta utan stängsel eller staket. 

Jordbruksverket har tagit fram rekommendationer för utformning av 
hundrastgårdar. Där anges att hunden måste kunna välja olika platser i 
hägnet beroende på väder. Det ska finnas möjlighet att välja mellan sol och 
skugga samt finnas skydd för regn, snö och blåst.

Övriga rekommendationer och riktlinjer för hundrastgårdar som ofta 
förekommer:  

 En yta på minst 15 gånger 20 meter

 Staketet runt rastgården bör vara minst 1,6 meter högt 

 Hundrastgården bör ligga i anslutning till andra rekreationsområden 
och vara tillgänglig för alla

 Att hundrastgården uppförs på en plats där närboende inte störs 

Sektorns/avdelningens bedömning
Exempel från andra kommuner
Vi har tagit del av flertalet kommuners exempel på hundrastgårdar samt svar 
på inkomna medborgarförslag om hundrastgårdar. 

Fördelarna med hundrastgårdar anses vara att det är en plats för socialt 
umgänge, både för hundar och hundägare. Det är också en plats där hundar 
kan springa fritt även under den tid på året då koppel måste användas för att 
inte störa djurlivet. 
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Nackdelarna med hundrastgårdar anges oftast vara: sanitär olägenhet för 
personal som ansvarar för driften, risken för smitta mellan hundar samt 
olägenhet för närboende. 

Flertalet större kommuner har hundrastgårdar som ägs och drivs av 
kommunen själva. Dock är detta oftast större kommuner där avstånden till 
skog och friluftsområden är stora. 

I mindre kommuner, med god tillgång till friluftsområden, är det vanligare 
att kommunen tillhandahåller mark för hundrastgårdar men att dessa uppförs, 
sköts och underhålls av en aktiv förening. Exempel på sådana lösningar finns 
i Uppsala, Motala, Sundsvall och Kalmar. 

En sådan lösning innebär att kommunen själva inte tar något ansvar för 
säkerheten och skötseln av hundrastgården utan att detta ansvar läggs på 
föreningen för hundrastgården. 

Förutsättningar för Leksands kommun
I Leksands kommun finns ett stort antal friluftsområden och tillgången till 
skog och mark är mycket god. 

I de lokala ordningsföreskrifterna för Leksands kommun anges att hundar 
ska hållas kopplade på: ”lekplatser, idrottsplatser och anläggningar för idrott 
och motion, i friluftsområden, på kyrkogårdar och begravningsplatser, på av 
kommunen förvaltade badplatser, på stationsområden för kollektivtrafik samt 
i iordningsställda motionsspår samt på försäljningsplats medan torghandel 
pågår.”1 

Trots omfattningen av dessa områden där koppel krävs måste tillgången på 
områden där hundar kan springa fritt anses god.

Kommunens bedömning
I dagsläget finns inga ekonomiska möjligheter för kommunen att bygga och 
underhålla en hundrastgård. Det kan inte heller sägas ingå i det kommunala 
uppdraget. 

Däremot ser utredaren positivt på de lösningar som förekommer i till 
exempel Motala kommun där kommunen tillhandahåller mark och en 
förening ansvar för hundrastgården. 

1 Allmänna lokala ordningsföreskrifter för Leksands kommun, antagen av 
kommunfullmäktige 2013-04-29, §16, s.7
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I de kommuner där man tillåter föreningar att upprätta hundrastgårdar på 
kommunal mark kan man se några gemensamma riktlinjer: 

 Området ska vara en allmän plats även om det inhägnas (tillgängligt för alla 
oavsett medlemskap i föreningen eller ej)

 Skulle kommunens användning av området förändras, måste markanvändningen 
upphöra utan ersättning. Föreningen ska i sådant fall återställa området och stå 
för kostnaderna i samband med detta. 

 Att föreningen tar fulla ansvaret för skötsel och säkerhet

 Att hundrastgården uppförs på en plats så att den inte stör närboende

Bedömning är att Leksands kommun inte har möjlighet att bygga 
hundrastgårdar i kommunal regi. Dock kan utredningen återupptas om en 
aktiv förening visar sitt intresse för att bygga och ansvara för en 
hundrastgård. 

Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande från utredare Maria Skalk, daterat 2016-12-20.

Medborgarförslag, daterat 2016-10-24.

Allmänna utskottets förslag för beslut i kommunstyrelsen
1. Avslå medborgarförslaget med hundrastgård i kommunal regi.

2. Kommunen är dock positiv till att föreningar kan driva hundrastgårdar på 
kommunal mark.

Beslutet skickas till
Kommunstyrelsen
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§ 28 Dnr 2016/1471

Svar på medborgarförslag om att avstå från att 
använda påskfjädrar

Beskrivning av ärendet
Ett medborgarförslag har inkommit när det gäller att använda påskfjädrar i 
den offentliga miljön.

Leksandsbostäder AB gata/parks bedömning
Inför säsongen 2017 har vi försökt få fram dokumentation t.ex. genom 
branchcertifikat för att säkerställa att de påskfjädrar vi köper in är garanterat 
etiskt korrekta. Eftersom vi inte lyckats få fram information som styrker 
detta anser gata/park att vi inte smyckar det offentliga rummet med 
påskfjädrar säsongen 2017.

Gata/park kommer att se över andra alternativ än påskfjädrar att använda 
som offentlig utsmyckning. Vi vet att våra dekorationer är uppskattade. 
Därför är det viktigt att se över andra alternativ för att fortsätta smycka 
kommunens olika delar och föra fint inför påsken.

Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande från Leksandsbostäder AB, daterat 2017-01-19.

Medborgarförslag, daterat 2016-11-21.

Allmänna utskottets förslag för beslut i kommunstyrelsen
1. Bifalla medborgarförslaget och endast använda påskfjädrar om de är 

etiskt producerade.

2. Utsmyckningar i det offentliga rummet endast sker med material som är 
etiskt producerade.

Beslutet skickas till
Kommunstyrelsen
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§ 29 Dnr 2015/453

Slutrapport från fullmäktigeberedningen om historiska  
personer, händelser och platser i Leksands kommun

Beskrivning av ärendet
Vid kommunfullmäktiges sammanträde den 17 oktober 2016 lämnades en 
slutrapport från fullmäktigeberedning om historiska personer, händelser och 
platser i Leksands kommun. 

En lista över 282 namn överlämnades till kommunfullmäktige. Beredningen 
prioriterade vissa namn som finns på en separat lista.

I och med att slutrapporten överlämnades beslutade kommunfullmäktige att 
entlediga beredningen.

Sektorns/avdelningens bedömning
Listan är en ”bank” att plocka namn ifrån när t.ex. något nytt ska instiftas. I 
samhällsutvecklingen i Leksands kommun ska namnen på listan finnas att 
använda vid behov.

Om både den prioriterade listan och den fullständiga listan överlämnas till 
sektor samhällsutveckling för förvaltning och användning kan namn från 
listan användas i kommunens samhällsutveckling när behov finns.

Fullmäktigeberedningen föreslog att listan skulle förvaltas av kultur-
avdelningen. Kulturavdelningen ingår i sektorn för samhällsutveckling vilket 
gör att de på så sätt tar del av listan. 

Samtliga verksamheter i kommunen ska vända sig till sektor samhälls-
utveckling om de vill föra dialog om att använda något namn från listan i 
samband med namngivning av något i sin verksamhet.

Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande från administrativ chef, daterat 2017-01-31.

Total lista med 282 namn samt prioriterad lista från fullmäktigeberedningen 
om historiska personer, händelser och platser i Leksands kommun.
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Allmänna utskottets förslag för beslut i kommunstyrelsen
1. Överlämna förvaltningen av listorna till sektor samhällsutveckling så att 

de kan vårdas, utvecklas, informeras och användas på ett lämpligt sätt i 
samband med kommunens samhällsutveckling.

2. Informera kommunfullmäktige om beslutet.

Beslutet skickas till
Kommunstyrelsen

20



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sida
1(1)

Sammanträdesdatum
2017-02-13

Allmänna utskottet

Justeras Utdrag bestyrks

§ 30 Dnr 2017/220

Process för mål och budget 2018-2020

Beskrivning av ärendet
Allmänna utskottets ordförande Ulrika Liljeberg (C) informerar om att att 
kommunfullmäktige ska fatta beslut i mål och budget 2018-2020 vid sitt 
sammanträde den 16 oktober 2017.

För att budgetprocessen ska gå smidigt trots kortare beredningstid för 
partierna erbjuds partierna att få information från förvaltningen. Dessutom 
föreslås att dialog- och informationsmöten för budget 2018-2020 genomförs 
vid två tillfällen där förvaltningen möter de politiska partierna.

Allmänna utskottets beslut
1. Genomföra två dialog- och informationsmöten för budget 2018-2020 vid 

följande tidpunkter:

Måndag den 22 maj kl. 9.00-12.00

Måndag den 8 maj kl. 13.00-16.00

2. Till dessa dialog- och informationsmöten bjuds samtliga partier in som 
har representation i kommunfullmäktige.

Beslutet skickas till
Kommunfullmäktiges presidium

Gruppledare för respektive parti i kommunfullmäktige

Ekonomichef

Verksamhetsekonomer

Sektorschefer
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§ 31 Dnr 2016/379

Redovisning 4:e kvartalet 2016 av Tyck till för sektor 
verksamhetsstöd och service

Beskrivning av ärendet
Från den 1 november 2011 har kommuninvånare och andra besökare på vår 
webbplats haft möjlighet att lämna synpunkter, klagomål och förslag till 
förbättring av kommunens verksamheter. Redovisning lämnas kvartalsvis till 
kommunens ledningsgrupp.

När synpunkterna har kommit in sänds de vidare till ansvarig chef för att 
hantera synpunkterna. Berörd avdelningschef har också fått dem. 
Verksamhetsansvariga ska rapportera eventuella åtgärder till avdelningschef 
som sammanställer och rapporterar till sektorschef. Sektorschefen slutligen, 
rapporterar synpunkterna och eventuella åtgärder till respektive utskott.

Beslutsunderlag
Redovisning av 4.e kvartalet 2016 av Tyck till för sektor verksamhetsstöd 
och service, daterad 2017-01-16.

Allmänna utskottets beslut
1. Lägga redovisning av 4.e kvartalet 2016 av Tyck till för sektor 

verksamhetsstöd och service till handlingarna.

Beslutet skickas till
Sektorschef Lennart Ljungemo
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§ 32

Flytt av utskottets möte den 25 april till den 24 april kl. 
13.00

Beskrivning av ärendet
Både allmänna utskottets ordförande och sekreteraren är dubbelbokade den 
25 april och frågar utskottet om mötet den 25 april kan flyttas till den 24 
april.

Allmänna utskottets beslut
1. Flytta allmänna utskottets möte den 25 april till den 24 april kl. 13.00.

Beslutet skickas till
Ledamöter och ersättare i allmänna utskottet

Webbredaktör Anna-Carin Ingels 

Allmänna utskottets ikon

Kommundirektör Göran Wigert

23



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sida
1(2)

Sammanträdesdatum
2017-02-13

Allmänna utskottet

Justeras Utdrag bestyrks

§ 33 Dnr 2017/213

Information

Beskrivning av ärendet
Under denna punkt informerar kommundirektören om vad som är på gång 
inom sektorn verksamhetsstöd. Utskottsordförande kan nyttja denna punkt 
för att informera om sin verksamhet.

Kommundirektör Göran Wigert informerar om:

 Bokslutet för 2016 ser bra ut, framför allt på finanssidan. En muntlig 
information lämnas på kommunfullmäktige den 20 februari.

 HR-avdelningen håller på med förberedande förhandlingar med 
fackförbunden för lärarna.

 En plan för heltidsfrågan är påbörjad och beräknas vara klar före 
årsskiftet.

 Intervjuer pågår när det gäller sektorschef för lärande och stöd samt för 
avdelningschef för grundskolan.

 Rekrytering är påbörjad när det gäller rektor för vuxenutbildningen.

 Rekrytering pågår av en tjänst som brandmästare.

 Uppdragsbevakning av politiska beslut i dokument- och 
ärendehanteringssystemet Evolution.

 Byte av mejlprogrammet First Class till Outlook sker den 3 april 2017.

 Vi har problem med stadsnätet som inte fungerar. Det är Dala Energi 
som har ansvaret.

 Internt ser vi över vårt system när det gäller sopsortering.

 Problem med larmsystem i kommunens byggnader.

Allmänna utskottets ordförande Ulrika Liljeberg (C) informerar om:

 Ägarrråd med Säterglantan idag kl. 16.00.

 År 2018 är det 700 år sedan Leksand nämndes i skrift. Ett jubileum är på 
sin plats.
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Allmänna utskottets beslut
1. Lägga informationen till handlingarna.

25


	Protokoll förstasida
	Information om livsmedelsupphandling
	Beslut AU 2017-02-13 §  20
Information om livsmedelsupphandling

	De enskilda vägarna i Leksands kommun
	Beslut AU 2017-02-13 § 21
De enskilda vägarna i Leksands kommun

	Ersättning vid grävning i gator, vägar och allmän platsmark
	Beslut AU 2017-02-13 § 22
Ersättning vid grävning i gator, vägar och allmän platsmark
	Sida 1
	Sida 2


	Rutiner för redovisning av markexploatering i Leksands kommun
	Beslut AU 2017-02-13 § 23
Rutiner för redovisning av markexploatering i Leksands kommun
	Sida 1
	Sida 2


	Placering av ny sporthall i Leksand
	Beslut AU 2017-02-13§ 24
Placering av ny sporthall i Leksand
	Sida 1
	Sida 2


	Ansökan om ökat driftbidrag från 2017 från Insjöns ridklubb
	Beslut AU 2017-02-13 § 25
Ansökan om ökat driftbidrag från 2017 från Insjöns ridklubb
	Sida 1
	Sida 2


	Struktur och organisering av Dala Valideringscentrum 
	Beslut AU 2017-02-13 § 26
Struktur och organisering av Dala Valideringscentrum 
	Sida 1
	Sida 2


	Svar på medborgarförslag - Hundägare vill ha en rastgård
	Beslut AU 2017-02-13 § 27
Svar på medborgarförslag - Hundägare vill ha en rastgård
	Sida 1
	Sida 2
	Sida 3


	Svar på medborgarförslag om att avstå från att använda påskfjädrar
	Beslut AU 2017-02-13 § 28
Svar på medborgarförslag om att avstå från att använda påskfjädrar

	Slutrapport från fullmäktigeberedningen om historiska  personer, händelser och platser i Leksands kommun
	Beslut AU 2017-02-13 § 29
Slutrapport från fullmäktigeberedningen om historiska  personer, händelser och platser i Leksands kommun
	Sida 1
	Sida 2


	Process för mål och budget 2018-2020
	Beslut AU 2017-02-13 § 30
Process för mål och budget 2018-2020

	Redovisning 4:e kvartalet 2016 av Tyck till för sektor verksamhetsstöd och service
	Beslut AU 2017-02-13 § 31
Redovisning 4:e kvartalet 2016 av Tyck till för sektor verksamhetsstöd och service

	Flytt av utskottets möte den 25 april till den 24 april kl. 13.00
	Beslut AU 2017-02-13 § 32
Flytt av utskottets möte den 25 april till den 24 april kl. 13.00

	Information 
	Beslut AU 2017-02-13 § 33
Information 
	Sida 1
	Sida 2



