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Ärendelista

§ 126 Information från kostavdelningen och upphandlingsenheten om 
livsmedelsupphandlingen

§ 127 Leksand 700 år
§ 128 Ekonomisk månadsrapport per den 30 september och den 31 oktober 2017
§ 129 Rapport - Internkontroll sektor verksamhetsstöd  2017
§ 130 Svar på medborgarförslag om stiftelser i Leksands kommun
§ 131 De enskilda vägarna i Leksands kommun - delbeslut om ansökan om 

lantmäteriförrättning
§ 132 Förändring av huvudmannaskap för vägar i norra Leksands tätort
§ 133 Återrapportering - projekt tydligare delegeringsordning och rutiner för 

återrapportering av delegeringsbeslut
§ 134 Redovisning av inkomna synpunkter och klagomål Tyck till samt vidtagna 

åtgärder kvartal 3/2017 för sektor verksamhetsstöd
§ 135 Information
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§ 126

Information från kostavdelningen och 
upphandlingsenheten om livsmedelsupphandlingen

Beskrivning av ärendet
Vid dagens sammanträde informerar kostchef Tullie Sundberg och 
upphandlingschef Sofia Karlsson om den nyligen genomförda 
livsmedelsupphandlingen. 

Allmänna utskottets beslut
Lägga informationen till handlingarna

Beslutet skickas till
Sektorschef Lennart Ljungemo

Kostchef Tullie Sundberg

Ekonomichef Lars Bäcksholm
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§ 127 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. En tävling om att skapa en logga för 
firandet är utlyst. 

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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§ 128 Dnr 2017/334

Ekonomisk månadsrapport per den 30 september och 
31 oktober 2017

Beskrivning av ärendet
Resultatprognos för kommunen är +17,0 miljoner kronor mot budgeterat 
resultat +2,1 miljoner kronor. Avvikelse prognos mot budget är därmed 
+14,9 miljoner kronor. Resultatet motsvarar ett överskott om 2,0 % av 
skatter och generella bidrag mot budget 0,2 %.

Jämfört med månadsrapporten per den 30 oktober 2017 är detta en 
förbättring med +3,2 miljoner kronor, framför allt beroende på förändrad 
prognos för finanssektorn, där årets lönerörelse är avslutad och de finansiella 
posterna är relativt säkra för året. För kommunledning är prognosen 
försämrad med -2 miljoner kronor. Det beror på tidigareläggning av arbetet 
med energitjänsteprojektet (ETP). Även sektorn för lärande och stöd har en 
försämrad prognos.

Verksamheternas (driftens) prognosticerade årsnettoavvikelse mot budget 
uppgår totalt sett till -18,7 miljoner kronor.

Beslutsunderlag
Ekonomisk månadsrapport per oktober, daterad 2017-11-17 som delades ut 
vid dagens sammanträde.

Ekonomisk månadsrapport per september, daterad 2017-10-24.

Allmänna utskottets beslut
Lägga ekonomisk månadsrapport per den 30 september och 31 oktober 2017 
till handlingarna.

Beslutet skickas till
Ekonomichef Lars Bäcksholm

Projekt- och utvecklingscontroller Kristian Koivumäki
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§ 129 Dnr 2016/1465

Rapport - Internkontroll sektor verksamhetsstöd 2017

Beskrivning av ärendet
Verksamhetsstöd har utifrån internkontrollplanen gjort följande 
internkontroller 2017:

- Internkontrollrapport IT-avdelningen

- Avtalstrohet livsmedel

- Internkontroll HR-avdelningen

- Internkontroll ekonomiavdelningen

- Stickprov utanordning ekonomiavdelningen

- Näringsriktiga menyer inom förskola och skola

- Näringsriktiga menyer inom äldreomsorgen

- Internkontroll administrativ service

Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande från sektorschef Lennart Ljungemo med följande bilagor, 
daterat 2017-10-25:
Internkontrollrapport IT-avdelningen
Avtalstrohet livsmedel
Internkontroll HR-avdelningen
Internkontroll ekonomiavdelningen
Stickprov utanordning ekonomiavdelningen
Näringsriktiga menyer inom förskola och skola
Näringsriktiga menyer inom äldreomsorgen
Internkontroll administrativ service

Allmänna utskottets förslag för beslut i kommunstyrelsen
Lägga informationen till handlingarna.

Beslutet skickas till
Kommunstyrelsen

6



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sida
1(2)

Sammanträdesdatum
2017-11-20

Allmänna utskottet

Justeras Utdrag bestyrks

§ 130 Dnr 2016/1365

Svar på medborgarförslag om stiftelser i Leksands 
kommun

Beskrivning av ärendet
Leksands kommun har mottagit ett medborgarförslag daterat 23 november 
2016 där skriftställaren önskar att Leksands kommun återöppnar stipendierna 
B11, B52 och B62 alternativt att Leksands kommun ändrar villkoren för 
stiftelse A20 så att gymnasieelever från Leksand som utbildas i de gröna 
näringarna på naturbruksgymnasiet kan ansöka om stipendier.

Bakgrund
Leksands kommun, kommunstyrelsen, förvaltade ett trettiotal stiftelser. I de 
flesta fall är det privatpersoner som skänkt pengar att användas för ett visst 
ändamål. Kommunstyrelsen ansökte år 2011 hos Länsstyrelsen om att 
förändra tjugo av dessa stiftelser. Anledningarna var flera. I ett antal fall var 
villkoren för utdelning så föråldrade att det inte längre var möjligt eller 
mycket svårt att verkställa utdelning (främja ändamålet). I några fall var den 
årliga avkastningen alltför liten för att kunna delas ut, i några fall gick till 
och med stiftelsen med ett negativt resultat. 

Som skriftställaren beskrev i sitt medborgarförslag så avvecklades bland 
annat tre stiftelser som riktade sig mot lantbruket: 

B11 – Anders och Anna Ingers stiftelse: ”Disponibel avkastning skall i första hand 
utdelas till jordbrukarsöner och jordbrukardöttrar från avlägsna byar i Leksands kommun 
som visat lämplighet för fortsättningsskolor med företrädesrätt för lantmannaskolor. I 
andra hand till ungdomar vars föräldrar ej är jordbrukare.” 

Medlen i stiftelsen överfördes 2011 till A20 med motiveringen: ”Har ej 
kunnat utdelas enligt ändamål pga. föråldrat ändamål.”

B52- Anders Fischers stiftelse för diakoni: ”Disponibel avkastning ska utdelas 
såsom stipendier till inom Leksands kommun födda och mantalsskrivna manliga personer 
som i första hand bevistar Fornby folkhögskola eller en av svenska staten understödd 
lantbruks- eller lantmannaskola. Vissa personliga egenskaper krävdes: Utrustade med god 
fattningsförmåga, äga god karaktär, iakttaga ett nyktert levnadssätt. Företrädesvis den 
mindre hemmansägarklassen”.

Medlen i stiftelsen överfördes 2011 till A20 med motiveringen: ”Har ej 
kunnat utdelas enligt ändamål p.g.a. föråldrat ändamål”
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B62- Nygårds Brita Ersdotters stipendiestiftelse: ”Disponibel avkastning ska 
användas till premier åt i Leksands kommun mantalsskriven ungdom vilka undervisats vid 
statsunderstödd lantmannaskola eller jämförlig undervisningsanstalt för utbildning i 
jordbruk eller lanthushållning. Avkastningen ska också gå till betalning av inackordering av 
ungdomar, i första hand flickor, med företräde för barn från hem med eget lantbruk”

Medlen i stiftelsen överfördes 2011 till A20 med motiveringen ”Har ej 
kunnat utdelas enligt ändamål p.g.a. föråldrat ändamål. Ytterst få sådana 
ungdomar. Alltför ringa belopp”.

Stiftelsen A20 – kommunstyrelsens stipendiestiftelse är en samfond. 

Disponibel avkastning skall användas till förmån för elever mantalsskrivna i 
kommunen som genomgår fortsatt utbildning utöver grundskola, dock ej 
gymnasieelever. Avkastningen får ej användas för att täcka behov som enligt 
lag skall tillgodoses med utdebiterade medel. 

Bedömning
Såsom sägs i medborgarförslaget har ändringar gjorts i ett antal fonder som 
tidigare möjliggjorde utdelning till elever från Leksand som gick på 
gymnasieutbildningar inom jord- och skogsbruk. Dessa fonder har dock 
permuterats till att endast avse eftergymnasial utbildning. 

Då en stor del av kapitalet i den nya stipendiefonden består av medel från 
dessa nu nedlagda fonder bör det göras en utredning om möjligheter att ändå 
från den nya fonden kunna dela ut till denna inte stora, men för bygden, 
viktiga grupp elever.

Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande, daterat 2017-11-09

Medborgarförslag, daterat 2016-10-23

Allmänna utskottets förslag till kommunstyrelsen för beslut i 
kommunfullmäktige
1. Utreda möjligheterna att kunna dela ut medel från kommunstyrelsens 

stipendiefond A20 även till gymnasieelever inom skog- och jordbruk.

2. Därmed anse medborgarförslaget besvarat.

Beslutet skickas till
Kommunstyrelsen
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§ 131 Dnr 2016/716

De enskilda vägarna i Leksands kommun - delbeslut 
om ansökan om lantmäteriförrättning

Sammanfattning
Som ett steg framåt i genomförandeprocessen av kommunfullmäktiges beslut 
den 19 september 2016 §83 rörande enskilda vägar i föreslås att:

 Kommunen ska ansöka om lantmäteriförrättning för bildande av 
gemensamhetsanläggningar och samfällighetsföreningar för områden 
där kommunen idag bidrar till skötsel av enskild väg.

Syftet med att kommunen ansöker om förrättning är bland annat att få en 
”plats i kön” då lantmäteriet har lång väntetid, men det är även en önskad 
”starthjälp” från flera byar. Det stödjer också syftet med projekt ”våra vägar 
i Leksand” att få en aktiv väghållningsorganisation för områden kommunen 
bidrar med skötsel av enskild väg.

Bakgrund - ”Våra vägar i Leksand”
Systemet med enskild väghållning är ett naturligt inslag i det svenska 
vägsystemet och är betydelsefullt för bosättning och utveckling av vår 
landsbygd. Kommuners engagemang i och bidrag till den enskilda 
väghållningen varierar utifrån skiftande historiska och nutida förutsättningar. 
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På 1970-talet åtog sig Leksands kommun frivilligt att sköta ett antal enskilda 
vägar i kommunen. I samband med detta övertog också kommunen 
vägföreningarnas statliga driftsbidrag. I nuläget sköter kommunen ca 33 mil 
enskild väg och har ett stort engagemang i skötsel av dessa. Intentionen är att 
Leksands kommun fortsätta ska erbjuda skötsel som en form av bidrag till 
drift av enskild väg. Det finns dock inga avtal eller annan klart uttalad 
överenskommelse med de olika väghållningsorganisationerna som reglerar 
kommunens åtagande, ansvar, rättigheter, skyldigheter, övertagandet av 
statsbidraget mm.

Vägföreningarna slutade fungera
Då kommunen under snart 45 år skött många enskilda vägar i Leksands byar 
har vägföreningarnas styrelser inte haft några direkta sysslor. Många 
väghållarorganisationer har därför slutat att fungera och är idag så kallade 
”sovande vägföreningar”.

Nya enskilda vägar tillkommer
Med åren har en praxis vuxit fram som i princip innebär att kommunen kan 
åta sig att sköta och bekosta driften av väg till permanent boende i direkt 
anslutning till byar inom Leksands kommun. Sedan 70-talet har många nya 
enskilda vägar till permanent boende tillkommit som har erhållit kommunal 
skötsel. 

Särskilda bidrag till vägbeläggning
1990 beslutade kommunfullmäktige om bidrag till vägbeläggning av enskild 
väg som innebär att kommunalt bidrag kan utgå med 50% av kostnad för 
beläggning. Kostnader för justering och förarbeten (såsom vägförstärkning) 
bekostas av sökande. 

Problematik med nuvarande väghållning 
 Där det inte finns fungerande väghållningsorganisation blir det problem 

med finansieringen av nödvändiga investerings- och förbättringsarbeten. 
Om inte mer investeringsmedel tillförs kommer standarden på vägar 
succesivt försämras.

 Boende utmed enskild väg har ofta inte kännedom om vem som äger 
vägen och därmed vem som har det yttersta ansvaret för väghållningen.

 Svårt för kommunen att föra dialog med vägens ägare när motpart 
saknas.

 Många av de vägar kommunen sköter är inte byggda för dagens 
trafikmängd och belastning. En del är inte alls byggda utan ”bara blivit” 
väg. 
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Nytt kommunalt beslut
Den 19 september 2016 beslutade kommunfullmäktige att ägaransvaret, 
främst avseende investeringar, för de enskilda vägarna i Leksands kommun, 
klargörs och främjas. Efter beslutet har nu en genomförandeprocess startats 
upp och en arbetsgrupp har bildats. Kommunens målsättning är att skapa en 
långsiktigt hållbar vägstandard i Leksand genom att säkerställa en långsiktigt 
effektiv förvaltning av enskilda vägar med både kommunala medel och ökat 
ansvarstagande från vägs ägare. Målsättningen innebär;
 Tydlighet i ägande och ansvar med aktiva väghållningsorganisationer för 

enskilda vägar
 Tydliga regelverk (bidragstyper, omfattning, krav, kvalitet etc.)
 Långsiktigt säkerställa fungerande driftverksamhet (vägdrift, beredskap, 

trafiksäkerhet etc.)
 Långsiktigt säkerställa planering och finansiering av upprustning
 Effektiv ledning och effektiva administrativa stödsystem
 Säkerställa och utveckla kompetens inom vägdrift, upphandling, 

ekonomi, trafikfrågor etc.

Beskrivning av ärendet
För att en fastighet ska kunna nyttjas bra (för boende, verksamhet mm) 
behövs ofta tillgång till anläggningar utanför den egna fastighetens gränser, 
till exempel vägar, garagelängor eller lekplatser. När flera fastigheter inom 
samma by eller område har motsvarande behov kan man bilda en 
gemensamhetsanläggning. Det möjliggör en effektiv och långsiktigt god 
samverkan mellan grannarna. En gemensamhetsanläggning bildas genom att 
göra en lantmäteriförrättning och förvaltas ofta av en samfällighetsförening. 

Under genomförandeprocessen (projekt ”våra vägar i Leksand”) har vi 
konstaterat att det behöver bildas nya gemensamhetsanläggningar i de flesta 
av Leksandsbyarna för att långsiktigt säkerställa planering och finansiering 
för upprustning av enskilda vägar. Ett övergripande mål för kommunen är att 
aktiva väghållningsorganisationer (såsom vägförening, samfällighets-
förening) för de enskilda vägarna. I dagsläget är lång väntetid (ca 2 år) hos 
lantmäteriet för att göra en förrättning. För att komma vidare med vägfrågan 
är det angeläget att ansöka om förrättning för bildande av gemensamhets-
anläggningar i byar och områden där kommunen idag bidrar till skötsel av 
enskild väg. 

Vi har haft möten med alla byområden som ingår i kommunbygderådet där 
vi även informerat om behovet av att komma igång och göra förrättningar. 
Många byar/områden har uttryckt att man helst ser att kommunen ansöker 
om en lantmäteriförrättning som ett steg för att få igång en aktiv väg-
hållarorganisation. 
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Kommunen har möjlighet att göra ansökan om förrättning inom hela 
kommunen. Därför föreslås att kommunen ska göra en sådan ansökan som 
omfattar alla byar och områden där kommunen idag sköter de enskilda 
vägarna. 

Det finns en del förtjänster med att kommunen ansöker om förrättning:
 Säkerställa en ”plats i kön” 
 Ansökan om förrättning sker inom den tidsram där det finns möjlighet att 

få kommunalt bidrag till förrättning
 Inte onödigtvis ska dra ut på tiden för genomförandeprocessen
 Det underlättar arbetet i våra byar att få en hjälpande hand med att 

ansöka om förrättning
 Alla får samma ”starthjälp”

Om någon by inte vill genomföra en förrättning går det att tacka nej innan 
förrättningen påbörjas. Vi har tidigare varit tveksamma till om det är 
lämpligt att kommunen ansöker om förrättning. Men efter de möten som 
genomförts med representanter för de flesta byarna i Leksand anser vi att det 
är ett lämpligt och nödvändigt steg för att komma framåt i vägfrågan.

Ekonomi
Lantmäteriet har tidigare angett att kostnaden för att bilda en 
gemensamhetsanläggning för vägar brukar ligga på ca 2000-2500 kronor per 
bostadsfastighet. Kommunstyrelsen har tidigare tagit beslut om att 
kommunen kan ge bidrag till dessa förrättningar.

Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande från trafikingenjör Lars Lindblom , daterat 2017-10-30
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Allmänna utskottets förslag för beslut kommunstyrelsen
1. Ansöka om lantmäteriförrättning för bildande av 

gemensamhetsanläggning och samfällighetsföreningar för områden där 
kommunen idag bidrar till skötsel av enskild väg.

2. Uppdra till förvaltningen att på lämpligt sätt informera berörda 
fastighetsägare om innehållet och innebörden av beslutet.

Beslutet skickas till
Kommunstyrelsen
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§ 132 Dnr 2017/1554

Förändring av huvudmannaskap för vägar i norra 
Leksands tätort

Bakgrund
Inom Leksands kommun pågår ett arbete rörande kommunens engagemang i 
det enskilda vägarna. I samband med det arbetet har frågan om att förändra 
huvudmannaskap från kommunalt till enskilt huvudmannaskap i norra delen 
av Leksands tätort väckts från politiskt håll.

En åsikt som förts fram är att 
de centralaste delarna av 
Leksands tätort ska ha 
kommunalt huvudmannaskap 
och övriga delar av Leksands 
Noret ska ha enskilt 
huvudmannaskap. Kartbilden 
bredvid visar förslag på 
område där man vill förändra 
huvudmannaskapet.

Ett grundläggande resonemang 
har varit att centrala Leksands 
Noret erbjuder samhällsservice 
i form av sjukvård, apotek, dagligvaruhandel, skolor, större 
fritidsanläggningar mm vilket anses motivera kommunalt huvudmannaskap. 
Det markerade området anses kunna likställas med Åkerö, Insjön och andra 
jämförbara tätortsområden där det idag är enskilt huvudmannaskap.

Fakta om huvudmannaskap
Alla allmänna platser ska ha en huvudman. Huvudmannen för de allmänna 
platserna är ansvarig för att ställa iordning och förvalta de allmänna 
platserna, till exempel för att bygga ut och sköta gator, torg, parker mm. 
Huvudmannaskapet för allmänna platser i en detaljplan kan vara antingen 
kommunalt eller enskilt. Huvudregeln är att kommunen är huvudman för de 
allmänna platserna. Detta anges direkt i plan- och bygglagen. 
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Om det finns särskilda skäl kan någon annan än kommunen vara huvudman, 
så kallat enskilt huvudmannaskap. 

Om kommunen vill överlåta underhållet av den allmänna platsen till enskilt 
huvudmannaskap behöver kommunen upphäva gällande detaljplan och anta 
en ny med bestämmelser om att huvudmannaskapet ska vara enskilt. Det 
krävs särskilda skäl för en sådan bestämmelse och skälen ska anges i 
planbeskrivningen.
 
Det ska tydligt framgå vilka avvägningar som gjorts samt vad 
huvudmannaskapet innebär för dem som blir berörda.

Kort jämförelse mellan kommunalt respektive enskilt huvudmannaskap:

Kommunalt huvudmannaskap Enskilt huvudmannaskap

Kommunen ska:
 ställa i ordning gator och 

andra allmänna platser 
 sköta underhållet

Fastighetsägarna inom planområdet 
ska:

 ställa i ordning gator och 
andra allmänna platser

 sköta underhållet

Betalas med kommunalskatten Betalas av fastighetsägarna (eventuellt 
med bidrag från 
kommun/Trafikverket)

Likvärdig standard Olika standard

Tillgänglig för alla Tillgänglig för ??

Kommunal förvaltning Gemensamhetsanläggningar och 
samfällighetsföreningar bildas för 
förvaltning

Sektorns/avdelningens bedömning
Tjänstemän inom sektorn för Samhällsutveckling är tveksamma till 
lämpligheten att driva igenom en förändring av huvudmannaskap där 
avsikten är att kommunen inte längre ska vara huvudman för allmän plats i 
norra delarna av Leksands tätort.
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Allmänna utskottet

Justeras Utdrag bestyrks

Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande från sektor samhällsutveckling, daterat 2017-10-30

Allmänna utskottets förslag för beslut i kommunstyrelsen
Ge förvaltningen i uppdrag att utreda möjligheterna för förändrat 
huvudmannaskap till enskilt huvudmannaskap i enlighet med kartskissen 
ovan.

Beslutet skickas till
Kommunstyrelsen
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§ 133 Dnr 2017/1073

Återrapportering - projekt tydligare delegeringsordning 
och rutiner för återrapportering av delegeringsbeslut

Beskrivning av ärendet
Den nya kommunsekreteraren började hos oss den 1 september i år. Idag har 
han arbetat hos oss i två månader. Två månader som har kantats av 
introduktion och inlärning av verksamhetssystem samt rutiner kring 
ärendehantering. 

Det grundläggande för kommunsekreteraren under dessa två månader har 
varit och kommer så att vara under ytterligare några månader att sätta sig in i 
arbetet med ärendehantering till kommunstyrelsen och kommunfullmäktige. 

En ny kommunallag träder i kraft den 1 januari 2018. Avdelningen 
administrativ service håller på att sätta oss in i vad den kommer att innebära 
för oss när det gäller delegering. 

Syftet med projektet är att uppnå effektivitet, tydlighet och rättssäkerhet i 
kommunens hantering av delegeringsordning, delegeringsbeslut och 
återrapportering av dessa beslut.

Målet med projektet är att skapa rutiner för återrapportering av tagna 
delegeringsbeslut, att säkerställa att flöden och mallar är kända inom 
organisationen, att de används och att de är ändamålsenliga. Målet är även 
att bidra till en tydlig delegeringsordning.

I maj 2017 genomförde PWC en granskning av området, respondenterna 
delgav revisionen bilden av delegering och återrapportering samt 
projektplanen. 

Avdelningens bedömning är att de brister som revisionen lyfter fram redan 
är kända och kommer att åtgärdas under projektet för delegationsordningen. 

En ny kommunsekreterare tillträder i september 2017 och efter dennes 
introduktionsperiod kommer projektet att påbörjas.

17



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sida
2(2)

Sammanträdesdatum
2017-11-20
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Sektorns/avdelningens bedömning
Den nya kommunsekreteraren började hos oss den 1 september i år. Idag har 
han arbetat hos oss i två månader. Två månader som har kantats av 
introduktion och inlärning av verksamhetssystem samt rutiner kring 
ärendehantering. 

Det grundläggande för kommunsekreteraren under dessa två månader har 
varit och kommer så att vara under ytterligare några månader att sätta sig in i 
arbetet med ärendehantering till kommunstyrelsen och kommunfullmäktige. 

En ny kommunallag träder i kraft den 1 januari 2018. Avdelningen 
administrativ service håller på att sätta oss in i vad den kommer att innebära 
för oss när det gäller delegering. 

Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande från administrativ chef, daterat 2017-10-31

Allmänna utskottets beslut
Lägga informationen till handlingarna.

Beslutet skickas till
Administrativ chef Andriette Ivarsson
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§ 134 Dnr 2017/621

Redovisning av inkomna synpunkter och klagomål 
Tyck till samt vidtagna åtgärder kvartal 3/2017 för 
sektor verksamhetsstöd

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
Sammanställning av synpunkter och åtgärder för kvartal 3/2017 för sektor 
verksamhetsstöd. 

Allmänna utskottets beslut
Lägga redovisning av inkomna synpunkter och klagomål Tyck till samt 
vidtagna åtgärder för kvartal 3/2017 för sektor verksamhetsstöd till 
handlingarna.

Beslutet skickas till
Sektorschef Lennart Ljungemo
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§ 135

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:

 Medborgarceremoni genomförd den 19 november

 Parkeringar vid stationsområdet i Leksand

 Centrumutveckling

 Eventuellt förvärv av fastighet, Åkerö

 Bygglov för Paddelhall överklagat till mark- och miljödomstolen

 Dialog kring investeringar inom hela koncernen

Allmänna utskottets ordförande Ulrika Liljeberg informerar om:

 Ägarråd med Dala Vatten och Avfall den 15 november

 Samtal med intressenter som vill bygga på Hesseborns fastighet

Allmänna utskottets beslut
Lägga informationen till handlingarna.

20


	Protokoll förstasida
	Information från kostavdelningen och upphandlingsenheten om livsmedelsupphandlingen
	Beslut AU 2017-11-20 § 126
Information från kostavdelningen och upphandlingsenheten om livsmedelsupphandlingen

	Leksand 700 år
	Beslut AU 2017-11-20 § 127
Leksand 700 år

	 Ekonomisk månadsrapport
	Beslut AU 2017-11-20 § 128
 Ekonomisk månadsrapport

	Rapport - Internkontroll sektor verksamhetsstöd  2017
	Beslut AU 2017-11-20 § 129
Rapport - Internkontroll sektor verksamhetsstöd  2017

	Svar på medborgarförslag om stiftelser i Leksands kommun
	Beslut AU 2017-11-20 § 130
Svar på medborgarförslag om stiftelser i Leksands kommun
	Sida 1
	Sida 2


	De enskilda vägarna i Leksands kommun - delbeslut om ansökan om lantmäteriförrättning
	Beslut AU 2017-11-20 § 131
De enskilda vägarna i Leksands kommun - delbeslut om ansökan om lantmäteriförrättning
	Sida 1
	Sida 2
	Sida 3
	Sida 4
	Sida 5


	Förändring av huvudmannaskap för vägar i norra Leksands tätort
	Beslut AU 2017-11-20 § 132
Förändring av huvudmannaskap för vägar i norra Leksands tätort
	Sida 1
	Sida 2
	Sida 3


	Återrapportering - projekt tydligare delegeringsordning och rutiner för återrapportering av delegeringsbeslut
	Beslut AU 2017-11-20 § 133
Återrapportering - projekt tydligare delegeringsordning och rutiner för återrapportering av delegeringsbeslut
	Sida 1
	Sida 2


	Redovisning av inkomna synpunkter och klagomål Tyck till samt vidtagna åtgärder kvartal 3/2017 för sektor verksamhetsstöd
	Beslut AU 2017-11-20 § 134
Redovisning av inkomna synpunkter och klagomål Tyck till samt vidtagna åtgärder kvartal 3/2017 för sektor verksamhetsstöd

	Information
	Beslut AU 2017-11-20 § 135
Information


