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§ 102

Visning av politikerportalen

Beskrivning av ärendet
Den plattform, First Class, där kommunens förtroendevalda har kunnat 
hämta sina möteshandlingar stängs ner från årsskiftet 2017/2018. 

En ny politikerportal har testats av utskottet för samhällsbyggnad. Från och 
med nästa kallelse till allmänna utskottets sammanträde den 20 november 
2017 kommer handlingarna att läggas ut i den nya politikerportalen. 

Vid dagens sammanträde visar nämndsekreterare Jenny Sarén hur den nya 
portalen ser ut och svarar på frågor.

Allmänna utskottets beslut
Lägga informationen till handlingarna.
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§ 103

Information från verksamhetsstöd - HR-avdelningen

Beskrivning av ärendet
Allmänna utskottet får information från HR-avdelningen som berättar om sin 
verksamhet.

Allmänna utskottets beslut
Lägga informationen till handlingarna.

Beslutet skickas till
HR-chef Hanna Trädgårdh Oscarsson

Sektorschef Lennart Ljungemo
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§ 104 Dnr 2016/1457

Återrapportering - Revisionsrapport avseende 
lönehantering

Beskrivning av ärendet
Kommunens revisorer har låtit granska kommunens lönehantering. Ärendet 
var uppe för behandling i kommunstyrelsen den10 april 2017 § 50.. 
Kommunstyrelsen beslutade att uppdra till HR-chefen att återrapportera till 
allmänna utskottet den 17 oktober 2017 om hur arbetet fortskrider när det 
gäller de åtgärder som ska göras med anledning av revisionsrapporten.

Vid dagens sammanträde återrapporterar HR-avdelningen, lönehandläggare 
Sophia Wellander, vilka åtgärder som vidtagits med anledning av 
revisionsrapporten.

Beslutsunderlag
Kompletterande och förtydligande svar gällande lönehanteringsprocessen 
med bilagor från HR-chef Hanna Trädgårdh Oscarsson, daterad 2017-09-21

Allmänna utskottets beslut
Lägga återrapporteringen till handlingarna.

Beslutet skickas till
HR-chef Hanna Trädgårdh Oscarsson

Kommunens revisorer
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§ 105 Dnr 2017/1399

Leksand 700 år

Beskrivning av ärendet
År 2018 är det 700 år sedan Leksand nämndes i skrift första gången. Det var 
den 29 augusti 1318. Kopia på det dokumentet finns i kulturhuset. 

Vid dagens sammanträde berättar kulturchef Pär Ohlsson hur planerna på 
700-årsfirandet framskridit så här långt.

Huvudspåret är att kulmen läggs vid kulturkalaset den 1 september 2018. 
Firandet görs för invånarna i kommunen och kommer att ske i hela 
kommunen.

Allmänna utskottets beslut
Lägga informationen till handlingarna.

Beslutet skickas till
Kulturchef Pär Ohlsson
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§ 106 Dnr 2017/1419

Placering av förskola, norra Käringberget, Leksand

Beskrivning av ärendet
Den 10 april 2017  § 45 fattade kommunstyrelsen beslut om att en ny 
förskola ska placeras i Käringberget. Behovet av ny förskola är mycket stort 
och förvaltningens avsikt är att ha en ny förskola klar till efter sportlovet 
2019.

Projektering av förskola pågår och förfrågningsunderlag måste skickas ut 
senast i början av januari 2018 för att klara tidplanen, enligt projektledare för 
förskolebygget.

Vid dagens sammanträde informerar mark- och exploateringsansvarig 
Martina Hellgren om möjligheter till placering av en ny förskola. 

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

2. Uppdra till förvaltningen att inför utskicket till kommunstyrelsens 
sammanträde 2017-11-06 arbeta fram ett skriftigt underlag som skickas 
med i kallelsen.

Beslutet skickas till
Kommunstyrelsen

Mark- och exploateringsansvarig Martina Hellgren

7



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sida
1(1)

Sammanträdesdatum
2017-10-17

Allmänna utskottet

Justeras Utdrag bestyrks

§ 107 Dnr 2017/1420

Inriktningsbeslut väg i norra Käringberget, Leksand

Beskrivning av ärendet
För att tillgängliggöra planerat bostadsområde i norra Käringberget behöver 
en ny väg anläggas som förbinder Siljansvägen med Limhagsvägen. Denna 
väg kommer även att utgöra tillfartsväg till den förskola som planeras att 
byggas i området.

Vid dagens sammanträde informerar mark- och exploateringsansvarig 
Martina Hellgren om den tänkta vägen.

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

2. Uppdra till förvaltningen att inför utskicket till kommunstyrelsens 
sammanträde 2017-11-06 arbeta fram ett skriftigt underlag som skickas 
med i kallelsen.

Beslutet skickas till
Kommunstyrelsen

Mark- och exploateringsansvarig Martina Hellgren
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§ 108 Dnr 2017/1156

Leksand Sports Camp

Beskrivning av ärendet
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.

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.

Beslutsunderlag
Omarbetat samarbetsavtal mellan Leksands kommun och Leksand Sports 
Camp, daterat 2017-10-31

Allmänna utskttets beslut
1. Godkänna omarbetat samarbetsavtal mellan Leksands kommun och 

Leksand Sports Camp, daterat 2017-10-31.

2. Finansiering tas ur befintlig ram för sektorn samhällsutveckling.

Beslutet skickas till
Sektorschef Åke Sjöberg för vidarebefordran till berörda
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§ 109 Dnr 2017/1291

Delårsbokslut per den 31 augusti 2017 med 
helårsprognos

Beskrivning av ärendet
Den ekonomiska prognosen visar på ett överskott på 11,9 miljoner kronor, 
motsvarande 1,4 % av skatter och bidrag. Budget för året är 2,1 miljoner 
kronor (0,2 %). Jämfört med budget är resultatet positivt och jämfört med 
kommunens mål på 2 % är det inte tillräckligt. 

Sektorerna förväntas göra ett underskott på -21,3 miljoner kronor under året, 
varav sektor lärande och stöd -17,1 miljoner kronor. Av detta underskott har 
sektor lärande och stöd tillförts 7,6 miljoner kronor i syfte att korrigera för 
tidigare års volymer som man inte tidigare blivit kompenserad för. 

Balanskravsresultatet d.v.s. resultatet rensat för realisationsvinster på 
anläggningstillgångar, nås tack vare att resultatet väntas bli 11,9 miljoner 
kronor och där ingår inga sådana vinster. 

Prognosen för investeringar är 68,8 miljoner kronor jämfört med budget 
112,7 miljoner kronor, avvikelserna avser nästan uteslutande sådant som inte 
kommer hinna genomföras/påbörjas under 2017. 

Det finansiella målet om 100 % självfinansieringsgrad för investeringar nås 
inte, då förväntat utfall blir 82 %, budgeterat var 41 %. För att nå målet hade 
en resultatförbättring på 12 miljoner kronor krävts under året. 

Mål Målnivå Förväntat 
utfall

Överskott av skatter och bidrag 2 % 1,4 %
Självfinansieringsgrad 
för investeringar

100 % 82 %

Soliditetsförbättring  1,3 % i snitt 2014-
2016

10 %

Målet - förbättring av soliditeten inklusive pensionsskulden redovisad som 
ansvarsförbindelse ska årligen ha skett jämfört med föregående års rullande 
treårsperiod. 
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Det kommer att nås tack vare dels ett positivt resultat, minskad skuld i form 
av ansvarsförbindelse och att investeringarna inte genomförs i förväntad takt 
påverkar också positivt. 

Den verksamhetsmässiga måluppfyllelsen förväntas vara god där 7 av 15 
mål bedöms nås helt, medan resterande nås delvis vid utgången av året.

Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande från ekonomichef Lars Bäcksholm, daterat 2017-10-04

Delårsbokslut per den 31 augusti 2017 med helårsprognos

Allmänna utskottets förslag till kommunstyrelsen för beslut i 
kommunfullmäktige
Godkänna delårsrapporten per den 31 augusti 2017 med helårsprognos.

Allmänna utskottets förslag för beslut i kommunstyrelsen
Uppdra till förvaltningen att vidta åtgärder för att på sektorsnivå i driften 
snarast få en budget i balans.

Beslutet skickas till
Kommunstyrelsen

11



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sida
1(1)

Sammanträdesdatum
2017-10-17

Allmänna utskottet

Justeras Utdrag bestyrks

§ 110 Dnr 2017/1346

Ansökan om höjt bidrag till Sätergläntan Hemslöjdens 
gård

Beskrivning av ärendet
Sätergläntan Hemslöjdens gård erhåller årligen ett bidrag från Leksands 
kommun på 80 000 kronor. Sätergläntan Hemslöjdens gård ansöker om ett 
höjt årligt bidrag med minst 300 000 kronor från och med verksamhetsåret 
2018 och att bidraget framöver kopplas till KPI-index.

Sektorns/avdelningens bedömning
Just nu är det inte aktuellt att fatta beslut om detta. Kommunen fortsätter 
dialogen med Sätergläntan Hemslöjdens gård och erbjuder även stöd från 
kommunens näringslivsavdelning.

Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande från kommundirektör Göran Wigert, daterat 2017-10-01

Ansökan om höjt bidrag från Säterläntan Hemslöjdens gård, daterat 
2017-09-15

Allmänna utskottets beslut
Avslå ansökan.

Beslutet skickas till
Sätergläntan Hemslöjdens gård

Ekonomiavdelningen
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§ 111 Dnr 2017/1352

Ansökan om medfinansiering av projektet Dalapop 
2017

Beskrivning av ärendet
I oktober 2016 uppvaktades kulturchef och näringslivschef av en delegation 
från Borlänge som presenterade ett koncept som de kallar ”Dalapop”.  
Dalapop är ett regionalt samverkansprojekt som syftar till att lyfta artister i 
popbranschen som är på väg men ännu inte är helt etablerade nationellt och 
internationellt. Projektidén är heltäckande, från talangscouting till färdig 
artist med bl.a. inkubator, speltillfällen och skivmärke (label) på vägen (se 
bilaga – projektbeskrivning). 

Dalapop har landstinget som huvudman med deltagande kommuner som 
medfinansiärer (se bilaga – finansieringsmodell).  Leksands kommun ska 
enligt modellen finansiera med 5 kronor per invånare och år under en 
femårsperiod. År ett, som är 2017, har kulturavdelningen och näringslivs-
avdelningen beslutat att gå in som medfinansiärer med 15 000 kronor var ur 
egen budget, resterande täcks av Leksands Sparbank. Leksands Sparbank är 
positiva till projektet och ser stora möjligheter till fortsatt stöd. 

Deltagande kommuner 2017 är förutom Leksand: Rättvik, Falun, Borlänge, 
Ludvika, Orsa och Säter. Leksand var en av de första kommuner 
projektgruppen uppvaktade eftersom de bedömde Leksand som en kommun 
med mycket stor potential i sammanhanget. Dalapop har en självklar roll 
som stödfunktion och finansiär för Stiko Per som genom sin seger i P4 Nästa 
och det kommande deltagandet i melodifestivalen är ett lysande exempel på 
hur organisation och talang kan befrukta varandra. Dalapop kommer också 
vara inblandade i Stiko Pers deltagande i Melodifestivalen.

Sektorns/avdelningens bedömning
Kulturchef och näringslivschef ser positivt på projektet och ser att det 
kommer att ge mycket positiva effekter i form av kulturutbud, arbetstillfällen 
och stärkande av Leksands varumärke i en stark och snabbt växande bransch.
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Det ger även positiva effekter för besöksnäringen. Målgruppen, unga vuxna, 
är också ett prioriterat område för oss. Dalapop intresseområde ligger hos 
kulturavdelningen, näringslivsavdelningen och fritidsavdelningen, som är 
samlade i sektorn samhällsutveckling.

Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande från kulturchef Pär Ohlsson, daterat 2017-09-20 med bilaga

Allmänna utskottets beslut
1. Medfinansiera Dalapop enligt finansieringsmodellen med 5 kr/invånare.

2. Finansieringen sker inom ramen för sektor samhällsutveckling.

Beslutet skickas till
Kulturchef Pär Ohlsson för vidarebefordran till Dalapop

Sektorschef Åke Sjöberg

Näringslivschef Per Strid
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§ 112 Dnr 2016/761

Näridrottssarg vid skolormrådet i Djura

Beskrivning av ärendet
Fritidsavdelningen har fått i uppdrag att föra en dialog med Djuraborna 
gällande fritidsfrågor. Utifrån förd dialog ska fritidsavdelningen återkomma 
med ett kostnadsberäknat förslag.

Djuraborna har tillsammans med fritidsavdelningen kommit fram till ett 
gemensamt önskemål att upprätta en näridrottssarg vid skolområdet i Djura. 

Sektorns/avdelningens bedömning
En näridrottssarg är en lämplig och bra investering för Djuras barn och 
ungdomar. Näridrottssargen kan fungera som en naturlig mötesplats där flera 
idrotter kan utövas, både sommar- och vintertid. Närheten till skolan gör att 
även skolundervisning och rastverksamhet får nytta av näridrottssargen.

Finansiering
Finansiering sker genom makarna Skölds donation som bidrar med 
372 668,14 kronor. Resterande del finansieras av kommunens 
fritidsavdelning med ett belopp upp till 80 000 kronor, detta ryms inom 
befintlig budget.

Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande från fritidschef Torkel Holst, daterat 2017-10-03

Allmänna utskottets förslag för beslut i kommunstyrelsen
I kommunens regi uppföra en näridrottssarg i Djura.

Beslutet skickas till
Kommunstyrelsen
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§ 113 Dnr 2017/1294

Remissvar -  Förslag till nationell plan för 
transportsystemet 2018-2029

Beskrivning av ärendet
Leksands kommun har för yttrande fått Trafikverkets förslag till nationell 
plan för transportsystemet 2018-2029.

Leksands kommuns synpunkter
Leksands kommun vill med utgångspunkt i regional systemanalys Dalarna 
särskilt framhålla vikten av satsningar på:

 Dalabanan
Tågtrafikens utveckling i regionen hämmas idag av Dalabanans 
kapacitet och standard. Enkelspåret gör det svårt att förena regionala 
och interregionala behov. Samtidigt som långväga trafik kräver 
kortare restider fordrar den regionala trafiken flera stopp efter stråket.

Förslaget på nationell plan 2018–2029 omfattar inte de åtgärder som 
vi och regionen förväntat oss. Planförslagets kapacitets- och 
hastighetshöjande åtgärder längs banan är inte tillräckliga för att nå 
vår målbild som innebär en restid Borlänge-Uppsala på 89 minuter 
och timmestrafik. Leksands kommun ser positivt på de satsningar 
som finns med i planen men vill framhålla vikten av att prioritera de 
åtgärder som krävs för att uppnå målbilden för Dalabanan.

 E16 / Rv70 
Förstärkt sysselsättning i hela landet är ett prioriterat mål enligt 
regeringens direktiv för upprättande av den nationella planen. 
Dalarna bidrar på ett tydligt och mycket positivt sätt till Sveriges 
ekonomi genom att vara ett av landets absolut viktigaste exportlän. 
Dalarna utgör också ett betydelsefullt besöksområde, sommar som 
vinter, med norra Europas största vinterdestination som en viktig del.

16

http://www.regiondalarna.se/wp-content/uploads/2017/04/Regional-systemanalys-Dalarna_REV_170105.pdf.pdf


SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sida
2(3)

Sammanträdesdatum
2017-10-17

Allmänna utskottet

Justeras Utdrag bestyrks

Sträckan E16/Rv70 mellan Borlänge/Falun och Mora, med Leksand 
mitt mellan dessa orter, är betydelsefull för studie- och 
arbetspendling. Sträckan har även stor betydelse för gods- och 
turisttrafik och möjliggör en fortsatt utveckling av tätorter och 
landsbygd längs sträckan. Blandningen av lokal- och turisttrafik 
innebär att sträckan trafikeras av en heterogen grupp av trafikanter 
som har varierande lokalkännedom och olika preferenser gällande 
hastighet. 

Vi är bekymrade över att nuvarande vägstandard och klassning kan 
resultera i att högsta tillåtna hastighet sänks till 80 km/tim på hela 
eller delar av sträckan. En eventuell sänkning av högsta tillåtna 
hastighet ökar spridningen i hastighetspreferenser mellan lokal- och 
turisttrafik vilket kan påverka trafiksäkerheten negativt. Förbättrad 
tillgänglighet och trafiksäkerhet, kortare restider och effektivare 
transporter är viktiga förutsättningar som bidrar till och främjar en 
hållbar utveckling för näringsliv och boende längs sträckan. 

Geografiskt läge är ofta ett bekymmer vid rekrytering till mindre 
orter på landsbygden. Detta gäller generellt för alla kompetenser, 
men i synnerhet beträffande högre tjänster och spetskompetens. 
Leksand är starkt sammankopplad med framförallt Borlänge, Gagnef 
och Faluns arbetsmarknad. För att möta utmaningen med 
kompetensförsörjning och långsiktig lönsamhet behöver vi goda 
förutsättningar för en rörlig arbetskraft och ökad pendling. För att nå 
dit krävs förbättrad vägstandard som innebär såväl god tillgänglighet 
som hög trafiksäkerhet

Leksands kommun ser positivt på att ombyggnad av sträckan 
Mellsta-Djurås till mötesfri väg finns med som namngivet objekt i 
förslaget. Vi ser dock goda skäl att tidigarelägga genomförandet av 
denna åtgärd som nu ligger i slutet av planperioden. Vi anser även att 
motsvarande satsningar på sträckan Djurås-Mora är angelägna och 
bör prioriteras in i den nationella planen. Åtgärder längs hela 
sträckan mellan Borlänge-Mora kommer att höja trafiksäkerheten, 
stärka näringslivet genom bättre förutsättningar för pendling och 
kompetensförsörjning samt ge besöksnäringen bättre förutsättningar 
för fortsatt stark tillväxt.

Beslutsunderlag
Remissvar från trafikingenjör Lars Lindblom, daterat 2017-10-13

Remiss från Trafikverket, daterad 2017-08-31

Allmänna utskottets förslag för beslut i kommunstyrelsen
Anta yttrandet som sitt eget och översända det till Trafikverket.
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Beslutet skickas till
Kommunstyrelsen
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§ 114 Dnr 2017/1355

Remissvar - Förslag till Länsplan för regional 
transportinfrastruktur i Dalarna 2018-2029

Beskrivning av ärendet
Leksands kommun har inbjudits till att lämna synpunkter på förslag till 
Länsplan för regional transportinfrastruktur i Dalarna för perioden 2018-
2029.

Sektorns/avdelningens bedömning
Remissvar håller på att arbetas fram av trafikingenjör Lars Lindblom.

Beslutsunderlag
Remiss från Region Dalarna, daterad 2017-09-15

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

Beslutet skickas till
Kommunstyrelsen
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§ 115 Dnr 2017/1357

Ändringar i Region Dalarnas förbundsordning

Beskrivning av ärendet
Region Dalarnas verksamhet, förutsättningar för denna och hur 
verksamheten ska utövas regleras av bland annat Region Dalarnas 
förbundsordning.

Ny kommunallag börjar gälla från den 1 januari 2018. Av 
propositionstexterna framgår att Region Dalarna behöver ändra i sin 
förbundsordning. 

Beslutsunderlag
Missiv med förslag till ny förbundsordning för Region Dalarna, daterat 
2017-09-19

Allmänna utskottets förslag till kommunstyrelsen för beslut i 
kommunfullmäktige
1. Godkänna förslaget till ändringar i Region Dalarnas förbundsordning.

2. Ändringarna träder i kraft när samtliga medlemmars fullmäktige godkänt 
ändringarna, dock tidigast 2018-01-01.

Beslutet skickas till
Kommunstyrelsen
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§ 116 Dnr 2017/1407

Taxa för allmänna vattentjänster (VA-taxa) 2018

Beskrivning av ärendet
Styrelsen för Leksand Vatten AB rekommenderar kommunfullmäktige att 
anta föreslagna ändringar i ”Taxa för allmänna vattentjänster (VA-taxa) 
2018”.

Taxan innebär att brukningsavgifterna höjs med 5 % och att 
anläggningsavgiften höjs med 5 %. Bakgrunden är att VA-kollektivet ska 
bära sina egna kostnader.

Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande med förslag till taxa för allmänna vattentjänster (VA-taxa) 
2018 från Dala Vatten och Avfall AB på uppdrag av Leksand Vatten AB, 
daterat 2017-09-20

Allmänna utskottets förslag till kommunstyrelsen för beslut i 
kommunfullmäktige
Anta förslag till taxa för allmänna vattentjänster (VA-taxa) 2018.

Beslutet skickas till
Kommunstyrelsen
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§ 117 Dnr 2017/1408

Avfallstaxa 2018

Beskrivning av ärendet
Styrelsen för Leksand Vatten AB rekommenderar kommunfullmäktige att 
anta föreslagna ändringar i ”Avfallstaxa 2018”.

Förslaget innebär oförändrad avfallstaxa och oförändrad slamtaxa. 
Bakgrunden är att avfallskollektivet respektive slamkollektivet ska bära sina 
egna kostnader.

Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande med förslag till avfallstaxa 2018 från Dala Vatten och 
Avfall AB på uppdrag av Leksand Vatten AB, daterat 2017-09-20

Allmänna utskottets förslag till kommunstyrelsen för beslut i 
kommunfullmäktige
Anta förslag till avfallstaxa 2018.

Beslutet skickas till
Kommunstyrelsen
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§ 118 Dnr 2017/1387

Utökning av medlemskommuner i språktolknämnden i 
Dalarna

Beskrivning av ärendet
Borlänge kommun bedriver sedan mitten av 1970-talet språktolkverksamhet. 
Verksamheten är väl etablerad och fyller de kommunala förvaltningarnas 
behov av språktolkar. Borlänge kommun och Landstinget Dalarna kom 
överens om att från och med 2013-03-06 samverka genom att inrätta en 
gemensam nämnd, kallad språktolknämnden i Dalarna. Från och med 
2015-06-01 utökades nämnden med Falun, Gagnef, Hedemora, Leksand, 
Mora, Orsa, Smedjebacken och Säters kommun.

Kommunerna Avesta, Ludvika och Rättviks kommun har lämnat positivt 
besked om att delta i den gemensamma nämnden. Ett utökat deltagande i den 
gemensamma nämnden är positivt då det på sikt förväntas ge en högre 
kvalitet gällande språktolkförmedlingen. 

Målet är att Avesta, Ludvika och Rättviks kommuner inträder i nämnden den 
1 januari 2018. Undantag råder för Avesta kommun som inträder i nämnden 
från 2018-01-01 och börjar nyttja avtalet först i mars 2018.

Beslutsunderlag
Sammanträdesprotokoll från Språktolknämnden i Dalarna, daterat 
2017-09-28 § 20

Tjänsteutlåtande från Språktolknämnden i Dalarna, daterat 2017-09-20

Förslag till reglemente för Språktolknämnden i Dalarna

Avtal om samverkan för Språktolknämnden i Dalarna

Förslag till kravspecifikation, ansvar och rutiner inom 
Språktolkförmedlingen
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Allmänna utskottets förslag till kommunstyrelsen för beslut i 
kommunfullmäktige
1. Språktolknämnden i Dalarna utökas med fler medlemskommuner.

2. Medlemskommuner i språktolknämnden i Dalarna är Landstinget 
Dalarna, Avesta kommun, Borlänge kommun, Falu kommun, Gagnefs 
kommun, Hedemora kommun, Leksands kommun, Ludvika kommun, 
Mora kommun, Orsa kommun, Rättviks kommun, Smedjebackens 
kommun samt Säters kommun.

3. Reglemente för språktolknämnden i Dalarna godkänns.

4. Samverkansavtal för språktolknämnden i Dalarna godkänns.

5. Föreliggande förslag till budget 2018 för språktolknämnden i Dalarna 
godkänns.

6. Ikraftträdandet av den utökade språktolknämnden i Dalarna sker från och 
med 2018-01-01.

7. Beslutet gäller under förutsättning att samtliga medlems-kommuner 
fattar likalydande beslut.

Beslutet skickas till
Kommunstyrelsen
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§ 119 Dnr 2017/1389

Politisk och organisatorisk förändring av 
valfrihetssystemet, kundvalsmodellen för hemtjänst 
inom LOV, lagen om valfrihet

Beskrivning av ärendet
Sedan 2013-01-01 har Leksand och Rättviks kommuner en gemensam 
nämnd i syfte att tillhandahålla samma förutsättningar inom hemtjänst i de 
båda kommunerna. 

Kommunerna har olika riktlinjer för hemtjänst samt olika ersättningsnivåer i 
kommunerna. 

Rättviks kommun föreslår att den gemensamma valfrihetsmodellen för 
Rättvik och Leksand LEKRÄTT upphör samt att avtalet och reglemente om 
samverkan i Gemensam nämnd sägs upp från och med 2018-01-01 och att 
LOV i de båda kommunerna istället hanteras inom respektive kommuns 
kommunstyrelse.

Beslutsunderlag
Protokollsutdrag från Gemensam nämnd inom socialtjänst i Leksand – 
Rättvik, daterat 2017-09-18 § 12

Tjänsteskrivelse från Rättviks kommun, daterad 2017-09-07

Allmänna utskottets förslag till kommunstyrelsen för beslut i 
kommunfullmäktige
1. Den gemensamma valfrihetsmodellen LEKRÄTT för Leksand och 

Rättviks kommuner upphör från och med 2018-01-01.

2. Gemensam nämnd inom socialtjänsten för Leksand och Rättviks 
kommuner upphör från och med 2018-01-01.

Beslutet skickas till
Kommunstyrelsen
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§ 120 Dnr 2017/989

Svar på motion om allmän toalett i Tällberg

Beskrivning av ärendet
Bygdepartiet har lämnat in en motion om allmän toalett i Tällberg. Motionen 
handlar om det stora behov av en allmän toalett som råder i Tällberg och 
hänvisar till att alla hotellgäster och dagbesökare inte har tillgång till en 
skyltad allmän toalett. 

Motionen tar upp att tidigare delades driftbidrag ut till en näringsidkare som 
drev en allmän toalett i egna lokaler. När driftbidraget drogs in upphörde 
toaletten att vara allmän och blev endast till för egna gäster. 

I motionen önskar/kräver Bygdepartiet, näringsidkare samt många 
Tällbergsbor att kommunen löser toalettfrågan i Tällberg och ger fyra 
alternativ. 

Driftbidrag till befintlig tidigare toalett återupptages

Samarbete med Östanhol/Laknäs byalags, vilken i dag har nyuppförd 
handikappanpassad toalett för den egna verksamheten, men med möjlighet 
att serva allmänheten.

Driftbidrag till Tällbergs campings toalett.

Nybyggnation.

Sektorns/avdelningens bedömning
Fritidsavdelningen har tidigare i flera år aktivt arbetat med att ta bort och 
avsluta skötsel av toaletter som inte är kopplade till kommunens egen 
verksamhet.

Ärendet med samarbete med Östanhol/Laknäs har hanterats tidigare med ett 
beslut i kommunstyrelsen från 2016 med avslag till samarbete med 
kommunen när det gäller kommunens möjlighet att sköta driften av toaletten 
samt ett avslag på deras ansökan av driftbidrag (dnr 2016/304). 

Sedan 2012 delas inga driftbidrag ut för att driva allmänna toaletter. Vid 
campingen i Tällberg finns en toalett som är öppen för allmänheten under 
frostfri period av året. Löpande underhåll och drift av denna toalett belastar 
arrendatorn och kommunen betalar således inte ut något driftsbidrag för 
denna.
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Att upplåta toaletter bör ligga i Tällbergs näringsidkares intresse för att hålla 
en hög standard för besökarens intryck, upplevelse och bekvämlighet.

En nybyggnation av en allmän toalett i Tällberg innebär en stor kostnad att 
upprätta och driva och är i dagsläget inte aktuellt. 

Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande daterat 2017-10-05

Motion Bygdepartiet daterat 2017-06-12

Allmänna utskottets förslag till kommunstyrelsen för beslut i 
kommunfullmäktige
Avslå motionen.

Reservation
Mot ovanstående beslut reserverar sig Mats Blomqvist (BP).

Beslutet skickas till
Kommunstyrelsen
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§ 121 Dnr 2017/630

Svar på motion om att införa visselblåsare i Leksands 
kommun

Beskrivning av ärendet
Sverigedemokraterna föreslår i motion att kommunen ska ta fram riktlinjer 
för hur man ska hantera anmälningar från visselblåsare i den kommunala 
verksamheten. Motionsställaren vill också att kommunen tar fram ett 
dokument med vilka uppgifter som krävs vid anmälan samt gör det 
tillgängligt på kommunens hemsida.

Sektorns/avdelningens bedömning
Syftet med en visselblåsarfunktion är att säkerställa att eventuella 
oegentligheter kommer till kommunens kännedom om den normala 
kommunikationen via linjevägen eller på annat sätt internt inom 
förvaltningen/bolaget, av någon anledning inte är möjlig. 

Förvaltningen är positiv till att införa en visselblåsarfunktion i kommunen. 

Beslutsunderlag
Motion från Sverigedemokraterna 

Tjänstutlåtande från HR-chef Hanna Trädgårdh-Oscarsson, daterat 
2017-09-19

Allmänna utskottets förslag till kommunstyrelsen för beslut i 
kommunfullmäktige
Bifalla motionen.

Allmänna utskottets förslag för beslut i kommunstyrelsen
Ge HR-avdelningen i uppdrag att ta fram styr- och rutindokument för 
visselblåsarfunktion.

Beslutet skickas till
Kommunstyrelsen
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§ 122 Dnr 2017/1148

Svar på medborgarförslag om sänkt hastighet och 
övergångsställe vid Tibble bystuga

Beskrivning av ärendet
Det har inkommit ett medborgarförslag om sänkt högsta tillåtna hastighet 
samt övergångställe vid Tibble bystuga.

Sektorns/avdelningens bedömning
Detta är Trafikverkets väg och där kan/får kommunen inte göra någon 
åtgärd. 

Förvaltningen tipsar om att förslagsställaren kan ta kontakt med 
Trafikverkets kundtjänst och beskriva sitt bekymmer.

Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande från trafikingenjör Lars Lindblom, daterat 2017-09-21

Medborgarförslag, daterat 2017-07-17

Allmänna utskottets förslag för beslut i kommunstyrelsen
I enlighet med ärendets beskrivning och bedömning anse medborgarförslaget 
besvarat.

Beslutet skickas till
Kommunstyrelsen
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§ 123 Dnr 2017/1241

Riktlinjer för hantering av arkiv

Beskrivning av ärendet
Avdelningen administrativ service har uppdaterat arkivföreskrifterna. 
Styrdokumentet byter namn till ”Riktlinjer för hantering av arkiv” enligt 
förslag från Sveriges Kommuner och Landsting. Ett syfte med det nya 
riktlinjerna är att stödja kommunens digitalisering på ett mer omfattande sätt. 
Förslaget tydliggör också ansvarsförhållanden inom förvaltningen när det 
gäller arkiv.

Information
Dokumentet som nu heter ”Riktlinjer för hantering av arkiv” hette tidigare 
”Arkivföreskrifter” (från 2015). Innan dess hette dokumentet 
”Arkivreglemente” (från 2001).

Beslutsunderlag
Förslag till Riktlinjer för hantering av arkiv i Leksands kommun, daterat 
2017-05-17

Allmänna utskottets förslag för beslut i kommunstyrelsen
1. Anta förslag till Riktlinjer för hantering av arkiv i Leksands kommun.

2. I samband med ovanstående beslut upphör ”Arkivföreskrifter för 
Leksands kommun”, september 2015, att gälla.

Beslutet skickas till
Kommunstyrelsen
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§ 124 Dnr 2017/621

Redovisning av inkomna synpunkter och klagomål 
samt vidtagna åtgärder för sektor verksamhetsstöd - 
kvartal 2/2017

Beskrivning av ärendet
Medborgare och brukare har möjlighet att lämna synpunkter och klagomål 
(Tyck till) till kommunen.

Förutom att ansvarig chef återkopplar till anmälaren om denna önskar detta 
så skickas åtgärdsredovisningen till respektive utskott för kännedom.

Beslutsunderlag
Redovisning av inkomna synpunkter och klagomål samt vidtagna åtgärder 
för sektor verksamhetsstöd – kvartal 2/2017

Allmänna utskottets beslut
Lägga redovisningen av inkomna synpunkter och klagomål samt vidtagna 
åtgärder för sektor verksamhetsstöd kvartal 2/2017 till handlingarna.

Beslutet skickas till
Sektorschef Lennart Ljungemo
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§ 125

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.

Kommundirektör Göran Wigert informerar om:

 Inom kostverksamheten har mätningar på hur eleverna upplever 
måltidssituationen som helhet.

 Kundtjänstchefen slutar och rekrytering pågår.

 Telefoniupphandlingen har överklagats för andra gången.

 IT-avdelningen jobbar med utveckling inom skolans område.Stamnätet 
börjar bli gammalt vilket innebär att vi behöver börja bygga ut och 
uppdatera.

 Nytt beslutstödssystem på gång inom ekonomiavdelningen.

 Ny nämndsekreterare börjar den 10 januari 2018 hos administrativ 
service.

 Ny kommunallag från 1 januari 2018.

 Ny förvaltningslag från 1 juli 2018.

 Förberedelse inför valet 2018 har påbörjats.

 Utredning kring framtidens äldreboende pågår.

 Vid möte med Leksandsbostäder AB framkom att spadtag för att påbörja 
två nya byggnationer av hyresbostäder kommer att ske inom kort.

 Brist på parkeringar vid stationsområdet i Leksand.

Allmänna utskottets beslut
Lägga informationen till handlingarna.
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