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Justeras Utdrag bestyrks

Ärendelista

Val av justerare
§ 82 Leksand Sports Camp
§ 83 Revisionsrapport - granskning av årsredovisningen för 2016
§ 84 Delårsrapport med helårsprognos per den 30 april 2017
§ 85 Ekonomisk månadsrapport per den 31 maj 2017
§ 86 Ansökan om bidrag till skateparken från KFUM/LEIF
§ 87 Ansökan om utökad borgen till Leksand Vatten AB
§ 88 Utökat verksamhetsområde för vatten och spillvatten, ej dagvatten, VA-

utbyggnad, Norra Hjortnäsheden, Leksand
§ 89 Fastigheten Hjulbäck 80:2 (Flottarnäsudden)
§ 90 Vattenförsörjning till sprinklersystem i kommunens förråd, Limhagen
§ 91 Information
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§ 82 Dnr 2017/1156

Leksand Sports Camp

Beskrivning av ärendet
Leksands kommun har skrivit ett femårigt avtal med Leksand Sports Camp 
som satsar på idrottslägerverksamhet för barn och unga. Leksand Sports 
Camp avser att betala ett startbidrag med 100 000 kronor för perioden juli 
2017 till juni 2018.

Leksand Sports Camp har för avsikt att utveckla och driva lägerverksamhet 
(multisport) i Leksands med över 80 olika aktiviteter. Den primära 
målgruppen är barn och ungdomar mellan 10 och 15 år. Syftet är att förbättra 
barn och ungdomars hälsa och stimulera till aktivitet.

Ambitionen är också att stärka föreningslivet och ha ett nära samarbete med 
idrottsföreningarna i Leksand.

Beslutsunderlag
Uppdragsavtal mellan Leksands kommun och Leksand Sports Camp, daterat 
2017-07-25

Pressmeddelande från Leksand Sports Camp, daterat 2017-07-27

Allmänna utskottets beslut
Lägga informationen till handlingarna.

Beslutet skickas till
Sektorschef Åke Sjöberg
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§ 83 Dnr 2017/785

Revisionsrapport - granskning av årsredovisningen för 
2016

Beskrivning av ärendet
I revisionsrapporten där kommunens revisorer har granskat årsredovisningen 
för 2016 konstateras att kommunen inte följt den av fullmäktige beslutade 
riktlinjen kring reservering av resultatutjämningsreserven (RUR).

Yttrande
Kommunfullmäktige har antagit en riktlinje när det gäller reservering till 
RUR. För 2016 valde fullmäktige att avsätta mer pengar till RUR än vad den 
beslutade riktlinjen anger. Riktlinjen anger att avsättningen till RUR 
maximalt får uppgå till 6 % av de senaste tre årens genomsnittliga nivå på 
skatter och bidrag. 

Eftersom taket på 6 % idag är lägre än vad som behövs för att kunna följa 
fullmäktiges mål om 2 % av skatter och bidrag tog fullmäktige ett beslut som 
i högre grad följer god ekonomisk hushållning genom att frångå sin tidigare 
fattade riktlinje.

Denna riktlinje är fastställd av fullmäktige vilket innebär att det är 
fullmäktiges egen riktlinje. Kommunfullmäktige kan frångå sin egen riktlinje 
och besluta på annat sätt, vilket de gjorde i detta fall.

Under 2017 kommer ekonomiavdelningen att ta fram ett förslag på att slopa 
de nuvarande reglerna om taket på reservation till RUR med max 6 % av de 
senaste tre årens genomsnittliga nivå på skatter och bidrag.

Sektorns/avdelningens bedömning
Genom att frångå riktlinjen möjliggörs en högre avsättning till RUR och 
därmed ökade möjligheter att hantera framtida lågkonjunkturer.

Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande från projekt- och utvecklingscontroller Kristian Koivumäki, 
daterat 2017-07-28

Antagna riktlinjer för god ekonomisk hushållning, daterad 2015-09-14
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Allmänna utskottets förslag för beslut i kommunstyrelsen
1. Anta yttrandet och översända det till kommunens revisorer.

2. Översända ärendet till kommunfullmäktige för kännedom.

Beslutet skickas till
Kommunstyrelsen
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§ 84 Dnr 2017/1068

Delårsrapport med helårsprognos per den 30 april 2017

Beskrivning av ärendet
Förvaltningen har sammanställt en ekonomisk årsprognos för 2017 baserat 
på utfallet per den 30 april 2017.

Sektorns/avdelningens bedömning
Årets resultat 2017 enligt prognosen per den 30 april uppgår till +23,5 
miljoner kronor, vilket är 21,4 miljoner kronor bättre än budget och 
motsvarar 2,6 % av skatter och bidrag. 

Sektorerna beräknas överskrida sin budget med 13,4 miljoner kronor.  Där är 
det främst kommunledning och politik samt sektor lärande och stöd som har 
stora avvikelser på 7,1 miljoner kronor respektive 7,6 miljoner kronor. 
Sektor vård och omsorg har en negativ avvikelse på 2,0 miljoner kronor och 
sektor verksamhetsstöd på 0,2 miljoner kronor, medan sektor 
samhällsutveckling beräknas ha ett överskott på 3,5 miljoner kronor. 
Sektorernas underskott ställer stora krav på effektiviseringar och att 
kommande år ha en bättre budgetföljsamhet. 

På finansieringen finns i prognos engångsintäkter i form av försäkring (10 
miljoner kronor), momsåtersökning för tidigare år (4,5 miljoner kronor), 
avvikelse på finansnettot (2,5 miljoner kronor) tack vare det låga ränteläget, 
skatteprognosen per april (2,5 miljoner kronor) samt övriga poster som 
pensionskostnader, lönekomp, m.m. (cirka 10 miljoner kronor). 

Årets nettoinvesteringar inklusive exploatering väntas uppgå till 94,9  
miljoner kronor jämfört med budget om 112,8 miljoner kronor. En del av 
avvikelsen är sådant som kommer att göras nästa år, t.ex. 15,7 miljoner 
kronor för en ny förskola. Den största positiva slutliga avvikelsen står 
ombyggnationen av Brandmannen för som väntas bli 4,9 miljoner kronor 
billigare än budget om 9,8 miljoner kronor. 

Kommunen har fortsatt stora fordringar på Migrationsverket, detta i 
kombination med kommunen väntas investera 83 miljoner kronor under maj-
december kommer likviditeten att påverkas mycket negativt. En höjning av 
lånetaket kan inte uteslutas, men bedöms inte som sannolikt i nuläget för 
2017. 
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Någon verksamhetsmässig måluppfyllelse har inte kunnat göras, utan sker i 
samband med delårsbokslut per den 31 augusti.

Målet för god ekonomisk hushållning är svårt att bedöma eftersom 
verksamhetsmåluppfyllelse saknas, men de finansiella målen förutom 100 % 
självfinansieringsgrad för investeringar väntas nås.

Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande från projekt- och utvecklingscontroller Kristian Koivumäki, 
daterat 2017-06-22

Månadsrapport per 30 april 2017, daterad 2017-05-19

Allmänna utskottets förslag till kommunstyrelsen för beslut i 
kommunfullmäktige
Godkänna delårsrapport med helårsprognos per den 30 april 2017.

Allmänna utskottets förslag för beslut i kommunstyrelsen
Uppdra till förvaltningen att vidta åtgärder med anledning av delårsrapporten 
för att få budgeten i balans.

Beslutet skickas till
Kommunstyrelsen
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§ 85 Dnr 2017/334

Ekonomisk månadsrapport per den 31 maj 2017

Beskrivning av ärendet
Resultatprognos för kommunen är +20,7 miljoner kronor mot budgeterat 
resultat +2,1 miljoner kronor. Avvikelse prognos mot budget är därmed 
+18,6 miljoner kronor. Resultatet motsvarar ett överskott om 2,4 % av 
skatter och generella statliga bidrag mot budget 0,2 %.

Jämfört med förra prognosen är detta en försämring med -2,8 miljoner 
kronor, framförallt beroende på utskottet för lärande och stöd som i sin 
prognos räknar med ännu större underskott.

Verksamheternas (driftens) prognosticerade årsnettoavvikelse mot budget 
uppgår totalt sett till -16,2 miljoner kronor.

Beslutsunderlag
Ekonomisk månadsrapport per den 31 maj 2017, daterad 2017-06-19

Allmänna utskottets beslut
Lägga den ekonomiska månadsrapporten per den 31 maj 2017 till 
handlingarna.

Beslutet skickas till
Ekonomichef Lars Bäcksholm

Projekt- och utvecklingskontroller Kristian Koivumäki
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§ 86 Dnr 2015/657

Ansökan om bidrag till skateparken från KFUM/LEIF

Beskrivning av ärendet
Leksands Extrema Idrottsförening (KFUM/LEIF) ansöker om 1,1 miljon 
kronor i bidrag för att slutföra skateparken.

Allmänna utskottets berednings bedömning
Kommunen har internt förankrat ytterligare 500 000 kronor utöver de pengar 
kommunen tidigare har beslutat om (ca 2 500 000 kronor). 

Vi har inte tagit ställning till de ytterligare 600 000 kronor ni önskar i bidrag. 

Beslutsunderlag
Mejl från Ulrika Liljeberg (C) till KFUM/LEIF, daterat 2017-07-27

Bidragsansökan från KFUM/LEIF

Allmänna utskottets förslag för beslut i kommunstyrelsen
1. Bevilja bidrag till KFUM/LEIF med 500 000 kronor. 

2. Fortsätta föra dialog med föreningen KFUM/LEIF kring skateparkens 
färdigställande.

Beslutet skickas till
Kommunstyrelsen
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§ 87 Dnr 2017/1157

Ansökan om utökad borgen till Leksand Vatten AB

Beskrivning av ärendet
Leksand Vatten AB (LVAB)som är ett helägt dotterbolag till Leksands 
kommun, har i en skrivelse daterad 2017-06-14 ansökt om utökad borgen 
med 90 miljoner kronor, från 210 miljoner kronor till 300 miljoner kronor. 
Ansökan motiveras med ombyggnation av Leksands avloppsreningsverk 
(91,4 miljoner kronor 2015-2019), utbyggnad av VA i Styrsjöbo/Heden 
(65,5 miljoner kronor 2018-2020) samt löpande reinvesteringar av VA-nätet. 
Totalt beräknas 312 miljoner kronor investeras 2017-2020. 

Vid utgången av 2016 var 173 miljoner kronor av borgenssumman på 210 
miljoner kronor nyttjad, vid utgången av 2017 förväntas hela borgens-
summan vara nyttjad. Därmed gör Leksand Vatten AB bedömningen att en 
höjning behövs. 

Sektorns/avdelningens bedömning
Kommunen har på förfrågan erhållit bolagets resultat-, investerings- och 
kassaflödesbudget. Under perioden 2015-2030 beräknas 698 miljoner kronor 
investeras och allt kommer att behöva lånefinansieras, resultatet för 
motsvarande period beräknas bli -21 miljoner kronor samtidigt som 
soliditeten sjunker från 21,8 procent till 4,6 procent. De långa lånen för 
Leksand Vatten AB var vid utgången av 2015 139 miljoner kronor, redan till 
utgången av 2018 har detta fördubblats för att sedan ha fördubblats igen till 
2026. 

Utökas inte kommunens borgensåtagande är Leksand Vatten AB:s 
bedömning att det inte går att färdigställa avloppsreningsverket i Leksand 
samt att en ombyggnation av VA i Styrsjöbo omöjliggörs. 

Investeringarna är en förutsättning för att öka antalet invånare och därmed 
kunna nå kommunens vision om 18 000 invånare 2025.

Kommunens totala borgensåtaganden var vid utgången av 2016 602 miljoner 
kronor, varav 462 miljoner kronor var nyttjat. Under 2017 föreslås en 
utökning med totalt 195 miljoner kronor, varav 105 miljoner kronor avser 
Leksandsbostäder AB som har hanterats i ett tidigare ärende.
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Sammantaget innebär föreslagna investeringar under åren 2017-2020 
förutom i Leksand Vatten AB också i primärkommunen och i 
Leksandsbostäder AB att det totala utrymmet för framtida investeringar 
relativt sett minskar i kommunkoncernen, givet dagens och kommande års 
resultatnivåer. 

Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande från projekt- och utvecklingscontroller Kristian Koivumäki, 
daterat 2017-08-02

Tjänsteutlåtande från Leksand Vatten AB med ansökan om utökat 
borgensåtagande, daterat 2017-06-14

Allmänna utskottets förslag till kommunstyrelsen för beslut i 
kommunfullmäktige
1. Såsom för egen skuld ingå borgen för Leksand Vatten AB:s 

låneförpliktelser upp till ett högsta lånebelopp om 300 miljoner kronor, 
jämte därpå löpande ränta och kostnader. 

Beslutet skickas till
Kommunstyrelsen

11



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sida
1(2)

Sammanträdesdatum
2017-08-14

Allmänna utskottet

Justeras Utdrag bestyrks

§ 88 Dnr 2017/1158

Utökat verksamhetsområde för vatten och spillvatten, 
ej dagvatten, VA-utbyggnad, Norra Hjortnäsheden, 
Leksand

Beskrivning av ärendet
Styrelsen för Leksand Vatten AB vill att kommunen beslutar om att utöka 
verksamhetsområdet för vatten och spillvatten, ej dagvatten, i Norra 
Hjortnäsheden, Leksand.

Utbyggnaden inom området kommer att ske i fem etapper. Även VA-
anslutning av den befintliga bebyggelsen kommer att ske etappvis.

Leksand Vatten AB:s bedömning
Aktuellt område ligger mellan Yttervägen och Siljansvägen, omedelbart norr 
om kommunens planområde. Detaljplaneområdet är i huvudsak obebyggt 
och planläggs nu för 33 småhusfastigheter. Runt området finns befintlig 
bebyggelse med 68 fastigheter.

Hjortnäsheden i sin helhet har sedan länge legat med i planeringen för 
utbyggnad av kommunalt VA och i den 2016 antagna VA-planen för 
Leksands kommun ligger området först i prioritering. Total utbyggnads-
kostnad för hela området bedöms till drygt 20 miljoner och intäkten i dagens 
taxenivå till knappt 13 miljoner.

Inom kommunens planområde Bärnngärdet, byggdes VA ut genom 
avtalsmodellen ”10 %-avtal” och ska enligt avtalet, efter utbyggnad 
införlivas i VA-verksamhetsområdet. Det är lämpligt att ta med även det 
området i detta beslut.

Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande från Leksand Vatten AB, daterat 2017-06-14

Karta utökning av VA-verksamhetsområde för vatten och spillvatten, ej 
dagvatten, inom Hjortnäsheden, daterad 2017-06-13
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Allmänna utskottets förslag till kommunstyrelsen för beslut i 
kommunfullmäktige
1. Utöka verksamhetsområdet för vatten och spillvatten, ej dagvatten, i 

Norra Hjornäsheden, Leksand enligt bilagd karta.

2. Uppdra åt Leksand Vatten AB att genomföra detaljprojektering, möten 
om ledningssträckning etc. och eventuell upphandling av leverantör.

Beslutet skickas till
Kommunstyrelsen
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§ 89 Dnr 2017/736

Fastigheten Hjulbäck 80:2 (Flottarnäsudden)

Beskrivning av ärendet
Aktuell fastighet inköptes av kommunen för ett antal år sedan, detta för att 
förhindra olämplig etablering på platsen då andra spekulanter uppgavs 
finnas. Kommunens bedömning var att fastigheten skulle inköpas för att 
förhindra denna etablering och utan att några andra framtidsplaner fanns vid 
tillfället.

Fastigheten är bebyggd med en större festlokal av lösvirke, ett enklare uthus 
med torrdass samt ett belysningstorn. Byggnaderna har används i verksamhet 
med fester, teambuildning med mera där bland annat paintball var en 
aktivitet.  Samtliga byggnader är av enkel byggnadstyp och i dåligt skick.

Fastigheten är belägen i det område som i översiktsplanen ska skyddas från 
vidare utbyggnad, viktigt strandområde vid Siljan och är idag tämligen 
obebyggt ända från Hjulbäck till Olsnäs.

Sektorns/avdelningens bedömning
Aktuell fastighet som idag är bebyggd med enkla byggnader övergår till att 
bli en skogsfastighet, platsen är inte lämplig för en etablering av verksamhet 
med hänvisning till översiktsplanen.

För att undgå oönskad etablering bör byggnaderna rivas. Förslaget är att 
kommunens förrådverksamhet tar reda på de delar, t.ex. dörrar, som det finns 
något värde i och som kan komma till användning.  När detta är gjort liksom 
att eventuellt miljöfarligt material plockats bort är det lämpligt att 
brandkåren som ett övningsobjekt får elda ner kvarvarande byggnader, 
förslagsvis i oktober eller november månad.

Detta innebär samtidigt att byggrätten på aktuell fastighet försvinner. 

Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande från sektroschef Åke Sjöberg, daterat 2017-07-17
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Allmänna utskottets förslag för beslut i kommunstyrelsen
1. Byggnaderna på fastigheten Hjulbäck 20:2 (Flottarnäsudden) tas bort via 

brandövning, efter att först det eventuellt värdefulla materialet tagits om 
hand av kommunens förrådsverksamhet.

2. Fastigheten kan sedan försäljas som icke byggbar skogsmark.

Beslutet skickas till
Kommunstyrelsen
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§ 90 Dnr 2017/1003

Vattenförsörjning till sprinklersystem i kommunens 
förråd, Limhagen

Beskrivning av ärendet
Jävsnämnden kräver i beslut 2017-06-02 § 7 att en presentation om hur 
problemet med vattenförsörjningen till sprinklersystemet i kommunens 
förråd i Limhagen ska lösas. Lösningen ska presenteras till jävsnämnden 
senast den 21 september 2017. 

Beslutsunderlag
Utdrag ur jävsnämndens protokoll 2017-06-02 § 7

Tjänsteutlåtande från fritidschef Torkel Holst med bilagor, daterat 
2017-03-02

Allmänna utskottets beslut
Översända ärendet till kommunstyrelsen utan förslag till beslut.

Beslutet skickas till
Kommunstyrelsen 
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§ 91 Dnr 2017/213

Information

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

Ordförande för utskottet för vård och omsorg Kenneth Dahlström (C) 
informerar om:

 Problem med bemanningen inom sektorn under sommaren.

 Nya chefer på väg in, både inom LSS och särskilt boende.

 Avtalet när det gäller tvätt av personalkläder är klart. Nu ska personalen 
rustas med arbetskläder. Nu måste klädskåp köpas in.

Kommundirektör Göran Wigert informerar om:

 Elskylten vid södra infarten är svart. Ett nytt kretskort är beställt.

Ordförande för allmänna utskottet Ulrika Liljeberg (C) informerar om:

 Ny rutin införs från septembermötet där allmänna utskottet får 
information från respektive avdelning inom sektorn verksamhetsstöd 
utifrån ett rullande schema.

 Med anledning av Moskogsvägen ska ett möte genomföras tillsammans 
med Trafikverket där de ska redovisa sin åtgärdsvalsstudie.

 Förmiddagen den 28 augusti kl. 9.00 blir det en budgetdragning i 
Plenisalen utifrån förvaltningens förslag till mål och budget 2018-2020.

 Två domar från Förvaltningsrätten har inkommit när det gäller beslut om 
pedagogisk omsorg.

 Tillsammans med näringslivschefen har Ulrika Liljeberg träffat Clas 
Ohlsons nya VD, Lotta Lyrå.

 Leksandsbostäder AB har beslutat att bygga 20 lägenheter i Insjön med 
planerad inflytt nästa sommar.

Administrativ chef Andriette Ivarsson informerar om:
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 När First Class, som är kommunens gamla e-postsystem fasas ut helt, 
kommer troligen en lösning för politikens kallelser och handlingar i det 
nya e-postsystemet, Outlook. Arbete pågår för att lösa frågan.

Allmänna utskottets beslut
Lägga informationen till handlingarna.
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