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§ 34 Dnr 2017/334

Ekonomisk månadsrapport per den 28 februari 2017

Beskrivning av ärendet
Resultatprognos för kommunen är +0,4 miljoner kronor, mot budgeterat 
resultat +2,1 miljoner kronor. Avvikelseprognos mot budget är därmed -1,7 
miljoner kronor. 

Verksamheternas (driftens) prognosticerade årsnettoavvikelse mot budget 
uppgår totalt sett till -4,5 miljoner kronor.

Beslutsunderlag
Ekonomisk månadsrapport för februari, daterad 2017-03-10.

Allmänna utskottets beslut
1. Lägga informationen till handlingarna.

Beslutet skickas till
Ekonomiavdelningen
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§ 35 Dnr 2017/409

Årsredovisning för Leksands kommun 2016

Beskrivning av ärendet
Årsredovisning för Leksands kommun 2016 håller på att arbetas fram. Till 
dagens sammanträde finns ett koncept där sifferdelen är korrekt. I övrigt 
saknas bild och text på vissa ställen.

Beslutsunderlag
Årsredovisning för Leksands kommun 2016 – koncept.

Allmänna utskottets förslag till kommunstyrelsen för beslut i 
kommunfullmäktige
1. Godkänna årsredovisning och bokslut 2016 för Leksands kommun.

Allmänna utskottets förslag för beslut i kommunstyrelsen
1. Översända årsredovisning och bokslut 2016 för Leksands kommun till 

kommunens revisorer för granskning.

Beslutet skickas till
Kommunstyrelsen
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§ 36 Dnr 2017/422

Årsredovisning för Leksandsbostäder AB 2016

Beskrivning av ärendet
Årsredovisningen för Leksandsbostäder AB 2016 ska behandlas på samma 
kommunfullmäktige som kommunens årsredovisning för 2016 behandlas. 
Det är vid sammanträdet den 8 maj.

Årsredovisningen är under utarbetande och kommer att finnas till 
kommunstyrelsens sammanträde den 10 april.

Allmänna utskottets förslag till kommunstyrelsen för beslut i 
kommunfullmäktige
1. Godkänna årsredovisning 2016 för Leksandsbostäder AB.

Beslutet skickas till
Kommunstyrelsen
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§ 37 Dnr 2017/313

Utökat borgensåtagande till Leksandsbostäder AB

Beskrivning av ärendet
Leksandsbostäder AB, helägt dotterbolag till Leksands kommun, har i en 
skrivelse daterad 2017-02-09 ansökt om utökad borgen med 105 miljoner 
kronor. Från 360 miljoner kronor till 465 miljoner kronor. 

Ansökan motiveras med ett utökat behov av investeringar i form av 
nybyggnation av lägenheter. De aktuella investeringarna består av 
Länsmannen 5 (25 miljoner kronor), Snedkanten (110 miljoner kronor), 
Etapp 1 Sang i Insjön (25 miljoner kronor) och Storgärdet (40 miljoner 
kronor), totalt 200 miljoner kronor. Ovanstående är den del av investeringen 
som beräknas lånefinansieras.

I dagsläget är ca 265 miljoner kronor av borgenslimiten från 2010 på 360 
miljoner kronor nyttjad. Därmed beräknas en utökning med 105 miljoner 
kronor behövas. 

Sektorns/avdelningens bedömning
Kommunen har på förfrågan erhållit bolagets resultatbudget samt 
beräkningar på bolagets utveckling för investeringar, belåning och soliditet. 
Fram till 2027 beräknas Leksandsbostäder investera 617 miljoner kronor 
varav 347 miljoner kronor fram till 2020. Dessa investeringar är mestadels i 
bostäder i enlighet med kommunens vision om 18 000 invånare till 2025. 
Fler invånare kräver betydande nybyggnation. 

Mellan 2016 och 2020 mer än fördubblas lånen från 265 miljoner kronor till 
546 miljoner kronor. Detta innebär att cirka 80 % av investeringarna 
kommer att finansieras med lån fram till 2020. Samtidigt byggs 148 
lägenheter och även andra investeringar görs. Totalt beräknas 228 lägenheter 
byggas fram till 2027. 

Total ram beslutad av kommunfullmäktige för borgens- och 
ansvarsförbindelser, som till helt övervägande del avser de kommunala 
bolagen, uppgår för närvarande till 602 miljoner kronor. Utnyttjat belopp per 
2016-12-31 uppgick till 462 miljoner kronor, beslutad ram är således 140 
miljoner kronor högre än nyttjat belopp.  
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Tillgänglig riskvärdesanalys per 2015-12-31 för Leksands kommunkoncern 
av Kommuninvest i Sverige AB visar på ett relativt lågt riskvärde med en 
relativt låg nettokoncernskuld. Detta kan dock snabbt förändras i negativ 
riktning och kommunen riskerar i värsta fall att underkastas restriktioner från 
långivarna, om de betydligt högre investeringsnivåerna för kommun-
koncernen som nu föreslås i primärkommunen och i dotterbolagen blir 
bestående i några år även efter år 2018. 

Detta gäller särskilt om primärkommunen inte når en tillräckligt hög årlig 
resultatavkastningsnivå och om inte heller dotterbolagen, trots 
rationaliseringar och hyres- och taxeökningar, inte uppnår tillräckligt goda 
årliga rörelseresultat för att kunna finansiera investeringarna med 
övervägande del egna medel.    

Sammantaget innebär föreslagna investeringar under åren 2017-2020 
förutom i Leksandsbostäder AB också i primärkommunen och i Leksand 
Vatten AB att det totala utrymmet för framtida investeringar relativt sett 
minskar i kommunkoncernen, givet dagens resultatnivåer.

Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande från projekt- och utvecklingscontroller Kristian Koivumäki, 
daterat 2017-02-17.

Ansökan om utökat borgensåtagande från Leksandsbostäder AB, daterat 
2017-02-10.

Allmänna utskottets förslag till kommunstyrelsen för beslut i 
kommunfullmäktige
1. Bevilja utökad borgen med 105 miljoner kronor till ett nytt 

borgensåtagande gentemot Leksandsbostäder AB om 460 miljoner 
kronor.

Beslutet skickas till
Kommunstyrelsen
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§ 38 Dnr 2017/410

Tilläggsanslag på investeringsbudget 2017 för 
förskjutningar av 2016 års investeringsprojekt

Beskrivning av ärendet
Investeringsprojekt 2016 samt tillkomna poster under 2017
Nedan sammanställs förvaltningens äskanden om tilläggsanslag avseende 
avvikelser mot 2016 års investeringsbudget inklusive tilläggsanslag. Raden 
nya äskanden avser sådana projekt som inte har beviljats tidigare. Dock ingår 
6 miljoner kronor för centrumutvecklingen. Denna post fanns inte med i 
förvaltningens mål och budget för 2017-2019, detta då medlen för 2018 
användes under 2016. Det innebär att det totala budgetbeloppet utifrån 
nuvarande beslut är 6 miljoner kronor för lågt, därför inkluderas denna post 
här.

Nettoinvesteringarna för år 2016 uppgår till 81,8 miljoner kronor jämfört 
med budget inklusive tilläggsanslag om 116,8 miljoner kronor. Detta innebär 
en avvikelse på 35 miljoner kronor.

Äskade tilläggsanslag avser pågående projekt, projekt som inte påbörjades 
under 2016 samt i fallet med nya äskanden behov som har dykt upp efter 
beslut om mål och budget 2017-2019. 

Totalt äskade medel för 2017 uppgår till 30 910 000 kronor. 
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De enskilt största äskandena består av restaurering Gästishallen, exploatering 
av mark vid Åkerö brofäste, Flexskolan samt en ny byggnad. Beviljade 
medel för den byggnad i Insjön som brann ner får enligt överenskommelse 
med försäkringsbolaget användas till ny byggnad. 

Totalt investeringsvärde 2017
Totalt investeringsvärde för år 2017 med tilläggsanslag och av fullmäktige 
beslutad investeringsbudget i mål och budget 2017-2019 blir:

Tilläggsanslag 30 910 tkr

Budget 2017 77 489 tkr

TOTALT                      108 399 tkr

Finansiering
Finansiering av totalt investeringsvärde om 108 399 000 kronor bedöms 
rymmas inom beviljat lånetak om 280 miljoner kronor, där lånen per 31 
december 2016 uppgår till 230 miljoner kronor. Målet om 100 % 
självfinansieringsgrad kommer inte kunna hållas, detta utifrån tidigare 
beräkning av 100 % självfinansieringsgrad upp till 50 miljoner kronor/år. På 
lång sikt finns risker för kommunens soliditet om de höga investerings-
nivåerna blir bestående.

Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande från projekt- och utvecklingscontroller Kristian Koivumäki, 
daterat 2017-03-01.

Allmänna utskottets beslut
1. Skicka ärendet till kommunstyrelsen utan förslag till beslut.

Beslutet skickas till
Kommunstyrelsen
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§ 39 Dnr 2016/1458

Målnivå för indikator "Antal barn per årsarbetare" i 
förskolan

Beskrivning av ärendet
Kommunfullmäktige har antagit 15 mål för 2017. Därutöver har indikatorer 
och målnivåer för att mäta måluppfyllelsen fastslagits (2016-12-12). En av 
indikatorerna återremitterades för komplettering av beslutsunderlag. 
Indikatorn var ”Antal barn/årsarbetare i förskolan” där en fast målnivå 
efterfrågades.

Sektorns/avdelningens bedömning
Föreslagen målnivån är framtagen med utgångspunkt från utvecklingen i 
riket (som 2015 låg på 5,2) och utifrån ansatsen att minska barngruppernas 
storlek. För att detta ska vara möjligt måste barn/årsarbetare minska. Redan 
2016 är prognosen en sänkning av såväl barn/årsarbetare som barn/avdelning 
i Leksands kommuns förskoleverksamhet.
  2010 2011 2012 2013 2014 2015

Riket 5,4 5,3 5,3 5,3 5,3 5,2Barn/års-
arbetare Leksand, kommunal regi 5,4 5,4 5,3 5,5 5,8 5,7

Riket 16,9 16,8 16,9 16,8 16,9 16,7Antal barn per 
avdelning Leksand, kommunal regi 15,4 16,4 16,5 17,9 19 17,8
 

Beslutsunderlag
1. Tjänsteutlåtande från kvalitetsansvarig Carolina Svedjeland, daterat 

2017-03-01.

2. Kommunstyrelsens beslut 2016-12-12 § 206.

Allmänna utskottets förslag för beslut i kommunstyrelsen
1. Anta målnivå för indikatorn ”Antal barn per årsarbetare” i förskolan 

enligt följande: Som målnivå anges 5,2. Färgsättning sker som följer: 
grön = 0-5,2, gul = 5,3 – 5,7 och röd 5,8 eller högre.

Beslutet skickas till
Kommunstyrelsen
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§ 40 Dnr 2016/1457

Revisionsrapport avseende lönehantering

Beskrivning av ärendet
PWC har på revisorernas uppdrag gjort en granskning gällande 
lönehantering i Leksands kommun. Syftet har varit att granska om ansvarig 
nämnd säkerställt en ändamålsenlig, tillfredsställande styrning och intern 
kontroll avseende processer och rutiner inom lönehantering. 

Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande från HR-chef Hanna Trädgårdh-Oscarsson, daterat 
2017-02-13.

Revisionsrapport, daterad oktober 2016.

Allmänna utskottets förslag för beslut i kommunstyrelsen
1. Godkänna HR-chefens yttrande innehållande svar på rekommendationer 

avseende lönehantering.

2. Uppdra till HR-chefen att återrapportera till allmänna utskottet den 17 
oktober om hur arbetet fortskrider när det gäller de åtgärder som ska 
göras med anledning av revisionsrapporten.

3. Översända revisionsrapporten och yttrandet till kommunfullmäktige för 
kännedom.

Beslutet skickas till
Kommunstyrelsen
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§ 41 Dnr 2015/1550

Risk- och sårbarhetsanalys 2015-2018

Beskrivning av ärendet
Efter tillsyn av Länsstyrelsen Dalarna har Leksands kommun reviderat sina 
dokument ”Risk- och sårbarhetsanalys 2015-2018” antagen i 
kommunfullmäktige 2015-11-23 samt ”Risk- och sårbarhetsanalys 2015-
2018 – handlingsplan” antagen i kommunfullmäktige 2016-02-15. 

De nya dokumenten är kraftigt reviderade och har även bytt namn: 

”Risk- och Sårbarhetsanalys 2015-2018” samt

”Redovisning av styrdokument för Leksands kommuns arbete med 
krisberedskap 2016-2018” 

Dessa begrepp är anvisade av myndigheten för samhällsskydd och beredskap 
och bör således användas av Leksands kommun. 

Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande Maria Skalk, daterat 2017-02-06.

Reviderat styrdokument för krishantering 2017-02-02.

Reviderad risk- och sårbarhetsanalys, daterad 2017-02-01.

Meddelande om beslut efter uppföljning enlig lag LEH, Länsstyrelsen 
Dalarna, daterat 2016-11-2.5

Allmänna utskottets förslag till kommunstyrelsen för beslut i 
kommunfullmäktige
1. Fastställa ”Risk- och sårbarhetsanalys 2015-2018” samt ”Redovisning av 

styrdokument för Leksands kommuns arbete med krisberedskap 2016-
2018”.

Beslutet skickas till
Kommunstyrelsen
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§ 42 Dnr 2017/314

Moskogsvägen och gång- och cykelväg Häradsbygden 

Beskrivning av ärendet
I översiktsplanen för Leksands kommun 2014 som antogs av 
kommunfullmäktige den 9 juni 2014 finns även en genomförandeplan. I 
genomförandeplanen för 2014-2020 ingår flera omfattande satsningar på 
utveckling av vår infrastruktur. Moskogsvägen* är en sådan investering 
liksom i cykelplanen prioriterade gång- och cykelvägar. En ny gång- och 
cykelväg mellan Moskogen och Häradsbygden är särskilt angelägen då den 
binder samman cykelvägar mellan kommunens två största tätorter, Leksand 
och Insjön. Kommunen har även i andra politiskt beslutade planer framhållit 
dessa satsningar som viktiga för bygdens utveckling. Moskogsvägen kan 
även vara en avgörande förutsättning för att Trafikverket ska medge 
byggande av cirkulationsplats vid Leksands södra infart.

Under 2015-2016 har, i enlighet med kommunens ställningstagande i 
översiktsplanen, en åtgärdsvalsstudie genomförts för södra Leksands tätort 
som visar att Moskogsvägen i mycket hög grad är samhällsekonomiskt 
lönsam. Även gång- och cykelväg mellan Moskogen och Häradsbygden är 
samhällsekonomiskt lönsam.

Bägge dessa framåtsyftande satsningar är samhällsnyttiga och angelägna att 
genomföra för att möta kommunens utmaningar och bidra till en positiv 
utveckling. De planerade investeringarna fordrar tydligt initiativ av 
kommunen d.v.s. en politisk vilja att de ska startas upp för planläggning och 
genomförande.

* Tidigare benämning av den föreslagna vägsträckan har varit Moskogslänken.

Ekonomi
I översiktsplanen uppskattas investeringsbehovet för Moskogsvägen till ca 
20 miljoner kronor och Cykelvägar till ca 10 miljoner fram till år 2020. I 
investeringsbudget 2017-2020 har medel för dessa investeringar reserverats 
för planläggning och genomförande.

Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande från trafikingenjör Lars Lindblom, daterat 2017-02-07.
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Allmänna utskottets förslag för beslut i kommunstyrelsen
1. Påbörja planarbete och genomförande av Moskogsvägen.

2. Påbörja planarbete och genomförande av gång- och cykelväg mellan 
Mogskogen och Häradsbygden.

Beslutet skickas till
Kommunstyrelsen
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§ 43 Dnr 2016/716

De enskilda vägarna i Leksands kommun

Beskrivning av ärendet
Uppdatering av läget i vägfrågan. Muntlig föredragning av kommundirektör 
Göran Wigert.

Allmänna utskottets beslut
1. Lägga informationen till handlingarna.
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§ 44 Dnr 2016/1329

Svar på medborgarförslag om att sänka 50 km sträckan 
till 40 km i Siljansnäs

Beskrivning av ärendet
I medborgarförslag framförs önskemål om sänkt hastighet på 50-sträckan i 
Siljansnäs till 40 km/h. Författaren till medborgarförslaget har även via mail 
skickat följande förtydligande: ”När jag skriver "50-sträckan i Siljansnäs" 
så avser jag både 50-sträckan på Moravägen, samt hela tätorten i övrigt, 
bortsett från de sträckor som redan har 30 km/h.”

Under åren 2010 till 2011 genomfördes en översyn och fastställande av 
lokala trafikföreskrifter avseende tättbebyggt område för Insjön, Tällberg, 
Siljansnäs och samt Åkerö/Noret. För Siljansnäs del innebar detta att 
kommunen beslutade om lokal trafikföreskrift gällande tättbebyggt område i 
enlighet med inringat området i kartbilden nedan: 

Kartbilaga Siljansnäs tillhörande beslut om lokal trafikföreskrift 2029 2011:0008 
tättbebyggt område.
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 I samband med detta beslut föreslogs ingen ändring av hastighet inom 
tätorten Siljansnäs från 50 till 40 km/h. Det inkom heller inget yttrande med 
önskemål om sådan förändring från Siljansnäs sockenförening på den remiss 
kommunen skickade ut. Kommunen har dock möjlighet att besluta om 
högsta tillåtna hastighet inom tättbebyggt område (som meddelats genom 
lokal trafikföreskrift). 

Trafikenheten ser positivt på en sänkning av högsta tillåtna hastigheten i 
enlighet med medborgarförslaget och det finns troligen ett stort stöd bland de 
boende i Siljansnäs för en sådan förändring. Trafikenheten har även haft 
dialog med Trafikverket och Länsstyrelsen om deras syn på en eventuell 
sänkning av hastigheten i aktuellt område då det även påverkar väg 938 
(statlig väg). Såväl kommunen som Trafikverket ställer sig positiva till att 
medverka i en hastighetsöversyn i Siljansnäs.

Det är angeläget att Siljansnäsborna själva är involverade och engagerade i 
ärendet och får tillfälle att diskutera byns syn på lämplig hastighets-
begränsning i Siljansnäs. Att initiativ till en hastighetsförändring kommer 
från byborna själva är positivt för såväl förankring som efterlevnad av nya 
hastighetsbegränsningar. Lämpligt vore därför om Siljansnäs sockenförening 
kunde ta upp frågan till diskussion med bybor och andra intressenter och 
därefter ta initiativ till samverkan med kommunen och Trafikverket för att 
genomföra förändring av hastighetsgränser. 

Trafikenheten kommer att ta kontakt med företrädare för Siljansnäs 
sockenförening och be dem ta upp frågan och samtidigt poängtera att 
kommunen är villig att medverka till en eventuell förändring av högsta 
tillåtna hastighet. 

Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande från trafikingenjör Lars Lindblom, daterat 2017-02-13.

Medborgarförslag, daterat 2016-10-17.

Allmänna utskottets förslag för beslut i kommunstyrelsen
1. Med hänvisning till ärendets beskrivning anse medborgarförslaget 

besvarat.

Beslutet skickas till
Kommunstyrelsen
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§ 45 Dnr 2017/239

Informationshanteringsplaner (dokument-
hanteringsplaner) för vuxenutbildning, integration och 
arbetsmarknadsenheten

Beskrivning av ärendet
Med hänvisning till arkivlagen 6 § 1p är kommunen förpliktigad att upprätta 
dokumenthanteringsplaner (i Leksands kommun benämns dessa 
informationshanteringsplaner). En beslutad informationshanteringsplan är 
likställd ett gallringsbeslut. Det är alltså inte tillåtet att gallra allmänna 
handlingar utan en beslutad informationshanteringsplan.

En informationshanteringsplan innebär en kartläggning av avdelningars 
samtliga handlingstyper samt en analys över lämplig hantering av dessa. 
Utifrån industrinormer (SKL:s Bevara eller Gallra skriftserie), tvingande 
lagstiftning och avdelningarnas egna behov upprättas regler kring bevaring 
och gallring (samt gallringsfrister) av dessa handlingar. 

Beslutsunderlag
Upprättade informationshanteringsplaner för vuxenutbildning, integration 
och arbetsmarknadsenheten.

Allmänna utskottets förslag för beslut i kommunstyrelsen
1. Anta informationshanteringsplaner (dokumenthanteringsplaner för 

vuxenutbildningen, integration och arbetsmarknadsenheten.

Beslutet skickas till
Kommunstyrelsen
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§ 46 Dnr 2016/1615

Avtalet mellan Leksands kommun och Leksands IF 
fastighets AB

Beskrivning av ärendet
Kommunen har avtal med Leksands IF fastighets AB gällande hyra av istid 
som gäller från 2005 till 2035.

Kommunens hyra för istid motsvarar kommunens tidigare driftskostnader för 
ishallarna. Kommunen har betalat 4,46 miljoner kronor per år i ishyra sedan 
2005. Det finns ingen indexreglering i avtalet som reglerar kostnadsökningar 
i verksamheten.

Leksands IF:s VD föreslår i skrivelse att en indexreglering ska läggas till i 
avtalet och att den ska börja gälla från 2016.

Det finns en ränteklausul i avtalet som innebär att kommunen ska betala 
tilläggshyra om räntan överstiger 2,25 % av STIBOR 3 månader (daglig 
referensränta som beräknas som ett medelvärde av de räntor som största 
bankerna ställer till varandra för utlåning). Det finns även en 
överenskommelse om att kommunen ska betala en tilläggshyra på 2,5 
miljoner kronor per år om inte herrlaget spelar i SHL.

Sektorns/avdelningens bedömning
Förvaltningens bedömning är att det är skäligt i ett 30-årigt hyresavtal som 
detta att ha en indexklausul som reglerar ökade driftskostnader. En 
indexuppräkning med basår 2005 och utifrån KPI (konsumentprisindex) 
innebär att hyran för tiden 1 maj 2017- 30 april 2018 blir 5 041 000 kronor. 
Ingen retroaktiv utbetalning ska dock göras.

Om KPI sänks ska dock hyran inte sänkas utan index blir 0 %.

Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande från förvaltningen, daterat 2017-03-13.

Ekonomisk uträkning, daterad 2017-03-13.

Skrivelse från Leksands IF:s VD, daterad 2016-12-12.
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Yrkanden
Viktor Zakrisson (S):

1. Införa indexklausul i avtalet där indexuträkningen ska utgå fullt ut från 
KPI (konsumentprisindex). 

2. Basmånad och år för indexuppräkningen ska vara augusti 2016.

3. Avtalet med den indexuppräknade hyran ska börja gälla den 1 januari 
2018. D.v.s. första utbetalningen av den nya hyran ska ske 2018.

Propositionsordning
Det finns två förslag till beslut. Dels förvaltningens förslag och dels Viktor 
Zakrissons (S) yrkande.

Ordföranden ställer förslagen mot varandra och finner att utskottet beslutar 
enligt förvaltningens förslag.

Allmänna utskottets förslag till kommunstyrelsen för beslut i 
kommunfullmäktige
1. Införa en indexklausul i avtalet som reglerar ökade driftskostnader. 

Indexuträkningen ska vara KPI (konsumentprisindex). Vid negativ KPI 
ska dock hyran inte sänkas utan vara oförändrad.

2. Basmånad och år för indexuppräkningen ska vara augusti 2005.

3. Avtalet med den indexuppräknade hyran ska börja gälla den 1 maj 2017.

Reservationer
Mot ovanstående beslut reserverar sig Viktor Zakrisson (S) och Ingrid 
Rönnblad (S) till förmån för Viktor Zakrissons (S) yrkande.

Beslutet skickas till
Kommunstyrelsen
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§ 47 Dnr 2016/1612

Näringslivspolitiskt program

Beskrivning av ärendet
Ett förslag till näringslivspolitiskt program finns framtaget av 
näringslivschef Per Strid. Ambitionen är att programmet ska behandlas på 
kommunfullmäktiges sammanträde den 8 maj 2017.

Beslutsunderlag
Förslag till näringslivspolitiskt program, daterat 2017-01-23.

Allmänna utskottets förslag till kommunstyrelsen för beslut i 
kommunfullmäktige
1. Anta näringslivspolitiskt program för Leksands kommun.

Beslutet skickas till
Kommunstyrelsen
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§ 48 Dnr 2014/233

Omarrondering av västra Leksand - prioritering av 
yrkanden

Beskrivning av ärendet
Processen
Lantmäteriet meddelade tillståndsbeslut för omarrondering av skogs- och 
jordbruksmark inom västra Leksand den 29 april 2015, ett beslut som sedan 
vann laga kraft. Under år 2016 har inventering genomförts och 
inventeringsdata sammanställs av Lantmäteriet under våren 2017. 
Kommunens yrkande ska vara inlämnat till Lantmäteriet senast i mars 2017. 
Under 2017 kommer Lantmäteriet påbörja arbetet med skiftesplanen, och 
som underlag för denna ligger de yrkanden/önskemål som inkommit från 
markägarna. 

Inför arbetet med skiftesplanen kallar Lantmäteriet kommunens företrädare 
till formellt samråd, vid detta tillfälle har kommunen tillfälle att ytterligare 
framföra och kommentera sina yrkanden. Med sitt stora markinnehav har 
kommunen ett stort ägokrav, d.v.s. kommunen har stor chans att få de 
områden utlagda som kommunen önskar. För detta finns dock inga garantier, 
men alla yrkanden/önskemål bör därför framföras i prioritetsordning. Som 
formell part kan kommunen även yrka på markområden som är av ”allmänt 
intresse” t.ex. en utsiktspunkt, ett besöksmål, en väglänk, ett friluftsområde 
eller liknande, trots att kommunen inte har något innehav i området idag.

I samband med inlämning av yrkanden ska de arrenden och servitut som 
belastar kommunens mark förordnas att gälla även för de nybildade 
fastigheterna efter omarronderingen.

Ungefär ett år efter inlämnade yrkanden går ett första förslag till skiftesplan 
ut på remiss. 
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Leksands kommuns yrkanden
Den stora förändringen för kommunens vidkommande som framkommit 
under 2016 är att Lantmäteriet beslutat att undanta en stor del produktiv 
skogsinnehav ur omarronderingsärendet. Detta beror på att dessa stora 
skogsfastigheter redan är väl arronderade, d.v.s. är väl fungerande 
skogsfastigheter i lämplig storlek, samt att närliggande fastigheter också är 
väl arronderade, vilket medför att en omarrondering av dessa områden inte 
tjänar något syfte. För kommunens räkning innebär detta främst att den 
största delen av skogsinnehavet i Älgberget inte omfattas av 
omarronderingen. 

Även stora områden kring Granbergets topp, som ägs av Svenska kyrkan, är 
undantagna, liksom en stor del av Moskogen, där sträckning för framtida 
Moskogsväg är planerad. Det senare undantaget beror på dess nära 
anslutning till tätbebyggt område. All detaljplanelagd mark är undantagen.

Med utgångspunkt från kommunstyrelsens inriktningsbeslut 2016-03-07 
§ 24 har kommunens företrädare i ärendet, mark- och exploateringsansvarig 
Martina Hellgren under året haft två möten med Lantmäteriet angående 
kommunens önskemål för framtida innehav efter omarronderingen. Möten 
har även hållits internt med kommunekolog, naturvårdare, enhetschef 
serviceavdelning, enhetschef fritid ute, avdelningschef strategisk planering 
samt sektorchef samhällsutveckling. Externa möten har hållits med 
skidklubbarna i samband med utvecklingsplan Granberget, samt med 
representanter för Leksands ridklubb.

Utifrån ovan nämnda förda dialoger med berörda såväl internt som externt, 
och med utgångspunkt från kommunstyrelsens beslut 2016-03-07, har mark- 
och exploateringsansvarig sammanvägt och sammanställt de behov och 
möjligheter som finns för långsiktig strategisk utveckling av kommunens 
markinnehav. 

Många intressen och värden måste vägas samman i bedömningen av det 
mest fördelaktiga markinnehavet för kommunens framtida utveckling som 
attraktiv ort. Därför presenteras två förslag för kommunens prioritering av 
yrkanden till Lantmäteriet i detta ärende.
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Alternativ 1 Alternativ 2
1. Källberget – del 1 1. Åkerö
2. Granberget och skidlänken 2. Granberget och skidlänken
3. Åkerö 3. Källberget – del 1
4. Sundet/Styrsjöbo/Heden 4. Sundet/Styrsjöbo/Heden
5. Yxberget 5. Källberget – del 2
6. Ollasbodarna – fäbodstället 6. Bytesskiften för exploaterings-

mark
7. Eldmyran/Jerkersbodberget och 

Ollasberget
7. Södra rastplatsen

8. Älgberget 8. Yxberget
9. Smedby17:28 9. Ollasbodarna - fäbodstället
10. Södra rastplatsen 10. Eldmyran/Jerkersbodberget och 

Ollasberget
11. Bytesskiften för exploaterings-

mark
11. Smedby 17:28

12. Källbeget – del 2 12. Älgberget

Sektorns/avdelningens bedömning
Kommunens möjligheter att uppnå sina yrkanden kommer bero på andra 
markägares yrkanden, och på Lantmäteriets förslag till skiftesplan. 
Kommunens ambition initialt har varit att det värde markinnehavet har när 
omarronderingen är klar ska motsvara värdet som kommunen gick in med, 
d.v.s. att den enda kostnaden för kommunen i omarronderingen ska vara 
grundavgift, tilläggsavgift och kostnader för utbyggnad av väg. 

Om kommunens yrkanden visar sig kunna tillgodoses i så hög utsträckning 
att den mark kommunen erbjuds erhålla har ett högre värde än innehavet 
inför omarronderingen så kan denna möjlighet övervägas, och därmed 
föranleda behov ytterligare finansieringsbeslut. Dialogprocessen med 
Lantmäteriet kommer behöva fortgå kontinuerligt för att bevaka 
utvecklingen av processen, men möjligheten att påverka kommer avta ju 
längre tiden går.

En viss komplettering av yrkanden utöver detta förslag kan komma att göras 
direkt av mark- och exploateringsansvarig. Sådana yrkanden är i så fall av 
mindre strategisk karaktär.

Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande inklusive två bilagor från mark- och exploateringsansvarig 
Martina Hellgren, daterat 2017-02-27.
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Allmänna utskottets förslag för beslut i kommunstyrelsen
1. I ärendet ”Omarrondering västra Leksand” framföra kommunens 

yrkanden i prioritetsordning enligt alternativ 2.

2. Återrapportering och ytterligare beslut av strategisk karaktär eller med 
betydande påverkan på budget ska ske i kommunstyrelsen.

3. Komplettering av yrkanden av mindre strategisk karaktär utöver detta 
förslag kan beslutas av mark- och exploateringsansvarig.

Beslutet skickas till
Kommunstyrelsen
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§ 49

Information

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

Kommundirektör Göran Wigert informerar om:

 Lokalfrågan

 HR – löner

 Resursförstärkning med anledning av livsmedelsupphandlingen

 Heltidsprojektet

Allmänna utskottets ordförande Ulrika Liljeberg (C) informerar om:

 Siljan Turism transformeras till Visit Dalarna

 Skatteväxling för att hantera länstrafiken

 Ägarråd med Leksandsbostäder AB och Leksand Vatten nästa torsdag

Allmänna utskottets beslut
1. Lägga informationen till handlingarna.
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