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§ 9 Ansökan om förlängning av kommunal borgen för Sätergläntan
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§ 1 Dnr 2017/1597

Solhemsprojektet - bra mat och måltidsmiljö i 
äldreomsorgen

Beskrivning av ärendet
Vid dagens sammanträde informerar enhetschef Annika Nordin och dietist 
Annika Nilsson om projektet bra mat och måltidsmiljö som har pågått på 
Solhems äldreboende och nu är avslutat.

Resultat av projektet
Idag serverar verksamheternas kockar luncherna direkt till de äldre vilket 
innebär att de äldre kan framföra synpunkter och önskemål direkt till 
kökspersonalen. På så sätt blir kockarna mer förtrogna med vilka rätter som 
är populära hos de äldre.

Teamarbetet mellan köks- och omvårdnadspersonal har förbättrats.

Nattfastan har minskat hos många av de äldre, de flesta sover bättre på 
nätterna och flertalet är viktstabila, det vill säga att undernärings-
problematiken har minskat. 

Den sociala samvaron mellan de äldre har ökat då ett stort antal pensionärer 
möts i den nya matsalen vid måltiderna. Promenaderna till matsalen har en 
positiv vardagsrehabiliterande effekt.

Antalet fall hos de äldre har minskat tydligt under året vilket är mycket 
positivt.

Beslutsunderlag
Slutrapport – Bra mat och måltidsmiljö i äldreomsorgen, ett pilotprojekt på 
Solhemsäldreboende, daterat september 2017

Allmänna utskottets beslut
Lägga informationen till handlingarna.
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Beslutet skickas till
Enhetschef Annika Nordin

Avdelningschef Joacim Andersson

Sektorschef Ulrika Gärdsback

Sektorschef Lennart Ljungemo

Kostchef Tullie Sundberg
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§ 2 Dnr 2016/462

Ny sporthall i Leksands kommun

Beskrivning av ärendet
Vid dagens sammanträde informerar arkitekt Daniel Boberg med hjälp av 
projektledare Jan-Olof Bröms och byggteknisk projektledare Anders 
Backhans om arbetet och planerna när det gäller byggandet av en ny 
sporthall i Leksand. 

Tanken är att slå ihop alla entréer till en tydlig entré för all verksamhet i 
Leksandshallen. Befintliga hissar och trappstrukturer ska användas i 
möjligaste mån i den gemensamma lösningen.

Almänna utskottets beslut
Lägga informationen till handlingarna.

Beslutet skickas till
Byggteknisk projektledare Anders Backhans för vidarebefordran
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§ 3 Dnr 2017/1762

Ny förskola norra Käringberget

Beskrivning av ärendet
Vid dagens sammanträde informerar arkitekt Daniel Boberg med hjälp av 
projektledare Jan-Olof Bröms och byggteknisk projektledare Anders 
Backhans om arbetet och planerna när det gäller byggandet av en ny förskola 
i Leksand. Förskolan innehåller fyra avdelningar med 15 barn per avdelning. 
Totalt 60 barn.

I arbetet med att ta fram ritningar till den nya förskolan har dialog skett med 
förskolechef Linda Karlsson m.fl.

Allmänna utskottets beslut
Lägga informationen till handlingarna.

Beslutet skickas till
Byggteknisk projektledare Anders Backhans för vidarebefordran

Förskolechef Linda Karlsson för vidarebefordran
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§ 4 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 Pär Ohlsson hur planeringen för 700-
årsfirandet framskridit så här långt. En tävling om att skapa en logga för 
firandet är avgjord. Jessica Isenbrink från Insjön vann med sitt frodiga 
kurbitshjärta som fick 30 % av rösterna.

En föreläsningsserie är planerad enligt följande:

3 mars om timmerhus

24 mars om arkeologi

28 april om municipalsamhället

Planer finns att skicka runt en budkavle i Leksands alla byar och bjuda in till 
jubileumsfesten som inleds den 29 augusti och avslutas den 1 september.

Allmänna utskottets beslut
Lägga informationen till handlingarna.

Beslutet skickas till
Kulturchef Pär Ohlsson
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§ 5 Dnr 2017/1682

Överläggningsärende - Kommunikationspolicy

Beskrivning av ärendet
Kommunikationsavdelningen har under hösten arbetat fram en ny 
kommunikationspolicy för Leksands kommuns organisation. Den tidigare 
antogs av fullmäktige 2012 och det är dags för en revidering av denna. 
Kommunikations- och medielandskapet har förändrats under de senaste fem 
åren. Nya lagar har tillkommit eller ändrat innehåll. 

Kommunikationspolicyn är ett kommunövergripande styrdokument som 
gäller för Leksands kommuns medarbetare och fungerar som ett stöd för alla 
kommunens verksamheter. Den innehåller de huvudregler som 
kommunikationsarbetet i vår kommun bygger på. Många lagar styr hur 
information och kommunikation ska hanteras i en kommun. I 
kommunikationspolicyn beskrivs även kortfattat några av de rättigheter och 
skyldigheter som finns. 

Det är en viktig demokratisk rättighet att medborgarna ges möjlighet till 
insyn i kommunens arbete och har en god kunskap om vad vi gör. 
Kommunikationspolicyn beskriver de förhållningssätt som gäller när vi 
kommunicerar med medborgarna. Den ska också hjälpa oss att stärka 
kommunens varumärke.

Kommunikationspolicyn ger även stöd för den interna kommunikationen. 
Förhållningssätten bidrar till att skapa kommunikativa ledare och trygga 
medarbetare som agerar goda ambassadörer för Leksands kommun. 

Vid dagens sammanträde informerar kommunikationschef Maria Bond om 
kommunikationspolicyn och utskottets förtroendevalda gavs möjligheter att 
ställa frågor och lämna synpunkter.

Sektorns/avdelningens bedömning
Kommunikationsavdelningen bedömer att en ny kommunikationspolicy 
behövs som speglar den tid vi lever och verkar i nu. 
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Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande från kommunikationschef Maria Bond, daterat 2017-11-28

Kommunikationspolicy, daterad november 2017

Grafisk manual, daterad januari 2013

Allmänna utskottets beslut
Lägga informationen till handlingarna.

Beslutet skickas till
Kommunikationschef Maria Bond

Administrativ chef Andriette Ivarsson
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§ 6 Dnr 2017/1695

Förvärv av Åkerö 13:13 samt försäljning av mark för 
verksamheter

Beskrivning av ärendet
Leksands kommun arbetar aktivt med framtagande av strategisk mark för 
framtida utveckling av mark för bostäder och verksamheter, med avsikt att 
möjliggöra målet att bli 18.000 invånare till år 2025. Som stöd för strategiska 
förvärv finns antagen bostadsförsörjningsplan (2016) och översiktsplan 
(2014). 

Strategiska markförvärv ligger till grund för framtagande av detaljplaner 
som möjliggör etablering av verksamheter och bostäder. I kommunens 
markinnehav finns idag färdig mark för försäljning inom planlagt område, 
och fler områden är under framtagande.

I samband med framtagandet av detaljplan för Åkerö brofäste har samtal 
förts med fastighetsägare inom området för det planprogram som godkändes 
i kommunfullmäktige 2015. Flera förvärv är redan genomförda inom 
planprogramområdet och ytterligare förvärv är lämpliga för att möjliggöra 
ytterligare en framtida detaljplan för bostäder.

I området finns idag flera verksamheter på fastigheten Åkerö 13:13. Samtal 
har förts med fastighetsägarna under en tid avseende möjlighet för 
kommunen att förvärva fastigheten. Ägarna är positiva till framtida 
utveckling av Leksand som ort och vill i möjligaste mån bidra till denna 
utveckling. När området intill blir bebyggt med bostäder enligt pågående 
detaljplanearbete kan det bli svårt för befintliga verksamheter att finnas kvar 
i området. Fastighetsägarna har därmed ställt frågan till kommunen om 
möjlighet att förvärva annan mark för framtida flytt av verksamheterna från 
Åkerö 13:13. 

Kommunen har presenterat olika alternativ för verksamhetsmark och av 
dessa har ägarna framfört önskemål om att förvärva mark intill Tegera Arena 
för att uppföra en ny byggnad för den gym-verksamhet som idag finns på 
Åkerö. De har dessutom framfört önskemål om att förvärva mark på 
Limsjöänget för flytt av den bilservice som idag är på Åkeröfastigheten.
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Under hösten har förhandlingar pågått avseende dessa tre objekt. Slutligen 
har parterna enats om prissättning och huvudsakliga villkor för förvärv 
respektive försäljning av 

Åkerö 13:13 (”Bilbolaget”)

Del av Noret 58:1 (invid ”Tegera Arena”)

Del av Noret 2:27 (del av ”Limsjöänget”)

För Åkerö 13:13 har parterna överenskommit om köpeskilling om 7,3 
miljoner kronor. Priset ligger inom intervallet för den värdering som 
kommunen låtit ta fram för fastigheten.

För del av Noret 58:1 har parterna överenskommit om ett pris om 100 
kronor/kvm. Priset är baserat på kommunens riktlinjer för prissättning av 
kommunal mark (antagna i Kommunfullmäktige 2014-04-28). Området 
uppgår till ca 1900 kvm.

För del av Noret 2:27 har parterna överenskommit om ett pris om 115 
kronor/kvm. Priset är baserat på kommunens riktlinjer för prissättning av 
kommunal mark. Området uppgår till ca 3600 kvm.

Sektorns/avdelningens bedömning
Aktuell part har presenterat planer för byggnation och verksamhet på marken 
vid Tegera Arena samt på Limsjöänget. Parten bedöms som en stabil aktör 
med målsättning att bidra till Leksands utveckling.

Sektorn bedömer att prissättningen är skälig utifrån framtagen värdering och 
kommunens riktlinjer för prissättning av kommunal mark. Sektorn bedömer 
att föreslaget förvärv är en viktig del för fortsatt utveckling av bostäder på 
Åkerö. Sektorn bedömer att försäljning av verksamhetsmark för gym- 
respektive bilserviceverksamhet är gynnsamt för kommunens utveckling 
som attraktiv ort, och föreslagna verksamheter överensstämmer med avsett 
ändamål enligt gällande detaljplaner.

Försäljningen av mark vid Limsjöänget kommer att genomföras enligt 
gällande ”Detaljplan för norra Riksvägsinfarten Noret 2:30 mfl” från år 2005 
eftersom avsett ändamål bilservice överensstämmer med gällande detaljplan. 
Denna försäljning är således inte beroende av den nya detaljplan för området 
som är under framtagande.

En grov exploateringskalkyl finns framtagen för området i sin helhet 
inkluderande tidigare förvärv (Åkerö 13:11) samt preliminära kostnader för 
rivning, sanering, framtagande av detaljplan mm. 
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Med hänsyn tagen till svårigheter att bedöma framtida pris på mark görs 
dock bedömningen att kalkylen kan ge ett svagt underskott, d.v.s. att 
intäkterna för försäljning av framtida bostadsmark inte fullt ut täcker 
kostnaderna.  

Sektorns bedömning är dock att värdet av detta strategiska förvärv för 
framtida utveckling av bostäder väger upp den eventuella nettokostnad som 
kan uppstå av projektets genomförande.

Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande från mark- och exploateringsansvarig Martina Hellgren, 
daterat 2017-12-22 med bilaga innehållande kartskisser på:

 Området för planprogram Åkerö brofäste, godkänt i KS 2015

 Fastigheten Åkerö 13:13

 Område för försäljning gymverksamhet

 Området för försäljning bilservice

Allmänna utskottets förslag för beslut i kommunstyrelsen
1. Delegera till förvaltningen att under 2018 genomföra förvärv av Åkerö 

13:13 enligt detta beslut upp till en summa av 7,3 miljoner kronor. 

2. Förvärvet enligt första punkten ska ske under förutsättning att avtal 
upprättas avseende försäljning under 2018 av verksamhetsmark vid 
Limsjöänget och intill Tegera Arena. Försäljningen ska ske till 
Bilbolaget i Leksand AB (organisationsnummer 556605-6627).

Beslutet skickas till
Kommunstyrelsen
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§ 7 Dnr 2017/1789

Information om processen kring markanvisning 
Hesseborn

Beskrivning av ärendet
Allmänna utskottets ordförande Ulrika Liljeberg (C) informerar om att 
förvaltningen just nu jobbar med att ta fram utvärderingskriterier som ska 
användas i samband med valet av aktör.

Leksandsbostäder AB har blivit tillfrågade om de vill bygga på denna tomt 
och tackat nej.

Allmänna utskottets beslut
Lägga informationen till handlingarna.

Beslutet skickas till
Mark- och exploateringsansvarig Martina Hellgren
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§ 8 Dnr 2017/334

Ekonomisk månadsrapport per den 30 november 2017

Beskrivning av ärendet
Resultatprognos för kommunen är +16,3 miljoner kronor, mot budgeterat 
resultat +2,1 miljoner kronor.  Avvikelse prognos mot budget är därmed 
+14,2 miljoner kronor. Resultatet motsvarar ett överskott om 1,9 % av 
skatter och generella statliga bidrag, mot budget 0,2 %.  

Jämfört oktoberprognosen är detta en försämring med -0,7 miljoner kronor. 
Verksamheternas prognos är 1,7 miljoner kronor bättre än i oktober 
framförallt beroende på att kostnaden för utbyggnad av bredband skjuts fram 
ett år. Lärande och stöd har en liten försämring i sin prognos och även 
Finans (- 2,4 jmf med föregående prognos). 

Verksamheternas (driftens) prognosticerade årsnettoavvikelse mot budget 
uppgår totalt sett till –17,0 miljoner kronor.

Beslutsunderlag
Ekonomisk månadsrapport per den 30 november 2017, daterad 2017-12-18

Allmänna utskottets beslut
Lägga ekonomisk månadsrapport per den 30 november 2017 till 
handlingarna.

Beslutet skickas till
Ekonomichef Lars Bäcksholm

Projekt- och utvecklingscontroller Kristian Koivumäki
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§ 9 Dnr 2017/207

Ansökan om förlängning av kommunal borgen för 
Sätergläntan

Beskrivning av ärendet
Sätergläntan, institutet för slöjd och hantverk, har sedan tidigare beviljats 
kommunal borgen på en miljon kronor som går ut den 30 mars 2018. 

I en skrivelse ansöker nu Sätergläntan om en förlängning av tidigare beviljad 
borgen på en miljon kronor fram till och med den 30 maj 2019.

Huvudmän för Sätergläntan är Sveriges Hemslöjdföreningars Riksförbund, 
SHR, och Leksands kommun.

Sektorns/avdelningens bedömning
De villkor som ställdes för borgensåtagandet ifjol om att en regelbunden 
ekonomisk rapportering skulle ske har efterlevts och de flesta åtgärderna i 
den handlingsplan som lämnades in har också verkställts.

Under året som gått har Sätergläntan lämnat god information om sin 
ekonomi och verksamhet som ger en bild av en verksamhet som jobbar hårt i 
vardagen för att få ekonomin att gå ihop.

Likviditetssituationen verkar vara under kontroll. I december och januari 
månader kommer man att nyttja delar av lånekapitalet från Leksands 
Sparbank som denna borgensförbindelse avser. Verksamheten har i princip 
lyckats uppnå sin budget åtminstone fram till och med november månads 
utfall.

Förutsättningarna för verksamheten att stå på egna ben för att klara av sin 
kostym i form av fastigheter med underhåll och lånefinansiering är fortsatt 
oklar. Det är viktigt att ägare och ledning återkommer med en långsiktig plan 
som beskriver hur verksamhetens lönsamhet kan höjas ytterligare så att man 
klarar de ekonomiska åtagandena både nu och i framtiden.

Eftersom Sätergläntan har en offentlig ägare som äger mer än 25 % av 
verksamheten gick det inte att få statsbidragsstöd på 500 000 kronor för 
ombyggnad av Smedjan. Detta gjorde att hela investeringen på 800 000 
kronor fick bekostas av verksamheten.
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I syfte att ge verksamheten på Sätergläntan möjlighet att få till en långsiktigt 
ekonomisk hållbar plan för sin verksamhet så föreslås en successiv 
nedtrappning på borgensförbindelsen under de kommande fem åren med 
200 000 kronor per år med början i år, 2018. Förslaget om nedtrappning 
finner ledningen på Sätergläntan vara ett väl avvägt förslag även om deras 
önskemål är att ligga kvar med hela borgensåtagandet på 1 miljon till och 
med den 31 maj 2019.

Förvaltningen föreslår att en ny borgen på 800 000 kronor tecknas att gälla 
under ett år till och med den 31 mars 2019. D.v.s. ett år från utgången av 
tidigare borgen på 1 miljon kronor.

Eftersom större delen av det inlånade kapitalet finns intakt så borde det inte 
innebära några större likviditetsproblem under det kommande året för 
Sätergläntans verksamhet.

Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande från ekonomichef Lars Bäcksholm, daterat 2018-01-23

Ansökan om förlängt borgensåtagande från Sätergläntan inklusive bilagor, 
daterat 2017-12-20 

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

Beslutet skickas till
Kommunstyrelsen
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§ 10 Dnr 2016/237

Avsiktsförklaring att medverka i upphandling och 
införande av gemensamt e-arkiv i Dalarna

Beskrivning av ärendet
Styrgruppen för projektet länsgemensamt e-arkiv har föreslaget Leksands 
kommun att delta i ett samarbete kring upphandling och införande av ett 
gemensamt e-arkiv. För att möjliggöra ett effektivt arbete i projektet 
efterfrågar styrgruppen avsiktsförklaring för fortsatt arbete.

Sektorns/avdelningens bedömning
Tillsammans med Mora, Ludvika och Borlänge kommuner drev Leksands 
kommun frågan kring länsgemensamt e-arkiv under två år innan projektet 
kom igång med Borlänge kommun som huvudman. Av länets kommuner är 
14 stycken med i projektet.

I dagsläget lämnar vi en avsiktsförklaring om att fortsätta delta i projektet 
om gemensamt e-arkiv. Definitivt beslut om att långsiktigt delta i samverkan 
kring e-arkiv i Dalarna sker i samband med undertecknandet av 
samarbetsavtalet som beräknas kunna ske tidigast i juni 2018.

Projektet med gemensamt e-arkiv i Dalarna går i linje med kommun-
fullmäktiges mål om att öka digitaliseringen i vår kommunala verksamhet.

Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande från administrativ chef daterat 2018-01-04

Avsiktsförklaring daterad 2018-01-22

Skrivelse från styrgruppen för projektet länsgemensamt e-arkiv inklusive 
bilagan ”Delrapport länsgemensamt e-arkiv”

Allmänna utskottets beslut
Uppdra till kommundirektör Göran Wigert att teckna avsiktsförklaring att 
medverka i upphandling och införande av ett gemensamt e-arkiv i Dalarna.

Beslutet skickas till
Styrgruppen för projekt länsgemensamt e-arkiv

Arkivarie Andrew Tutt-Wixner
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§ 11 Dnr 2017/1582

Projekt Främja Ungt entreprenörskap

Beskrivning av ärendet
Ung Företagsamhet UF är en ideell och politiskt obunden organisation med 
målet att skapa förutsättningar för unga människor att bli företagsamma för 
att på bästa sätt vara rustade för vuxenlivet. Verksamheten har funnits i 100 
år och i Dalarna i 25 år. Leksands gymnasium har de senaste åren varit 
mycket framgångsrika där flera UF-företag nått nationella och internationella 
framgångar när de varit med och tävlat. 

UF i Dalarna finansieras idag av 14 av de 15 kommunerna i Dalarna 
tillsammans i ett INTEREG projekt. Denna finansiering upphör 2018-06-30 
och då kommer kommunernas del inte att räcka för att upprätthålla 
verksamheten. Region Dalarna har beslutat att medfinansiera 
utvecklingsprojektet Främja Ungt entreprenörskap Dalarna med 560 000 
kronor. Detta under förutsättning att Dalarnas kommuner bidrar med 
motsvarande summa fördelat enligt modellen fyra kronor per invånare. Det 
gemensamma stödet ska ligga till grund för fortsatt utveckling av ungt 
entreprenörskap i regionen och i respektive kommun.

Sektorns/avdelningens bedömning
Ungt företagande UF är en framgångsrik aktivitet som engagerar många 
elever, lärare och företag. Tack vare UF-modellen har Leksand under många 
år skapat en tradition med att lära unga människor att bli företagsamma och 
stå bättre rustade i vuxenlivet. Samverkan mellan skola och näringsliv har 
stärkts tack vare UF. Avdelningens bedömning är att aktiviteten måste 
fortsätta för att vara ett bidrag till framtida fortsatt tillväxt i kommunen. 

Inför UF:s verksamhetsår 2019 ska näringslivsavdelningen involvera det 
lokala näringslivet i aktiviteten i syfte att tillsammans med kommunen vara 
medfinansiär.
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Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande från näringslivschef Per Strid, daterat 2017-11-27

Missiv från Region Dalarna – Beslut om projektet Främja ungt 
entreprenörskap Dalarna, daterat 2017-10-27

Sammanträdesprotokoll från Region Dalarna § 263 Projekt Främja ungt 
entreprenörskap Dalarna samt fakta om UF

Allmänna utskottets förslag för beslut i kommunstyrelsen
Bevilja projekt Främja ungt entreprenörskap Dalarna ett stöd med fyra 
kronor per invånare för 2018 enligt fördelningsmodellen för finansieringen.

Beslutet skickas till
Kommunstyrelsen
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§ 12 Dnr 2017/1534

Samverkansbeslut avseende tillnyktringsverksamhet

Beskrivning av ärendet
När Lagen om omhändertagande av berusade personer mm (LOB) trädde i 
kraft i Sverige var syftet att det skulle medföra ett mer humant 
omhändertagande av berusade personer där merparten av dessa skulle 
beredas vård och omsorg vid sjukhus eller annan sjukvårdsinrättning. Att 
kvarhålla en omhändertagen i polisens arrest skulle endast ske i 
undantagsfall då de vårdinriktade alternativen i lagtexten skulle ges företräde 
och prioritet.
 
År 2011 kom socialdepartementet med ett slutbetänkande från 
missbruksutredningen, Bättre insatser vid missbruk och beroende , 
missbruksutredningen visar att endast  nio procent av de som blivit 
omhändertagna i enlighet med LOB förts till en sjukvårdsinrättning, vilket 
därmed visar på att de flesta omhändertagna blir placerade i arrest 3.
Socialdepartementet föreslog i missbruksutredningen4 att huvudansvaret för 
förvaring och tillsyn vid polisens omhändertagande i enlighet med LOB bör 
ligga hos landstinget som har den kompetens som krävs för att erbjuda en 
trygg medicinsk tillsyn och vård. Regeringen valde dock att i propositionen; 
God kvalitet och ökad tillgänglighet inom missbruks- och beroendevården
behålla den rådande ansvarsfördelningen mellan landsting och kommuner. 
Man ansåg att huvudmännen själva ska avgöra, i samverkan med 
polismyndigheten, hur tillnyktringsverksamheten gällande omhändertagna 
personer i enlighet med LOB bör utformas genom regionala 
överenskommelser.

Mellan åren 2014–2016 har ett lokalt och regionalt utvecklingsarbete pågått 
för att förbättra stöd- och behandlingsinsatser vid omhändertaganden av 
berusade personer, syftet är att förbättra den medicinska säkerheten och 
omsorgen av de personer som omhändertas enligt LOB. Arbetet innebar att 
landsting och kommuner tillsammans med polisen gemensamt utvecklar 
alternativa lösningar till förvaring i arrest av de personer som omhändertas 
enligt LOB.
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I Dalarna tecknades 2014 en överenskommelse mellan landstinget, 
kommunerna och polisen. Det övergripande målet med samverkans-
överenskommelsen är att landsting och kommunerna tillsammans med 
polisen gemensamt utvecklar alternativa lösningar till förvaring i arrest så att 
den medicinska säkerheten och omvårdnaden förbättras för de personer som 
omhändertas enligt LOB.
 
Att tillskapa tillnyktringsplatser har av parterna bedömts vara den viktigaste 
åtgärden för att utveckla omhändertagandet av berusade personer. 
Möjligheten till tidig upptäck och tidiga insatser anses öka på ett högst 
påtagligt sätt. Den högsta målsättningen är att förhindra dödsfall i arrest.
Tillnyktringsplatserna beräknas finnas tillgängliga från och med 1 april 
2018.

Sektorns/avdelningens bedömning
Missbruks- och beroendevården regleras genom hälso- och sjukvårdslagen 
(HSL) och socialtjänstlagen (SoL) samt av lagen om vård av missbrukare i 
vissa fall (LVM). HSL och SoL på en mycket övergripande nivå. Det finns 
inget i dessa lagutrymmen som beskriver ansvaret för tillnyktrings-
verksamhet. Kommunerna och landstinget ska enligt 5 kap.§ 9 a och HSL 16 
kap. § 3 ingå en överenskommelse med varandra om ett samarbete kring 
missbruk och beroende. 

Idag har polisen tillnyktringsplatser men de har ingen sjukvårdsutbildning. 
Det har förekommit att personer som varit omhändertagna enligt LOB har 
avlidit i arresten. Om något händer, måste den omhändertagna snabbt kunna 
få sjukvård. Om människors missbruk upptäcks i tidigt stadium kan 
samhället hjälpa individen snabbare, vilket även genererar i lägre kostnader. 
Med tillnyktringsplatser kan polisen transportera personer dit för att få en 
medicinsk bedömning i de fall det behövs. Själva tillnyktringsplatsen, skiljer 
sig inte från de som polisen har att tillgå.  Däremot kommer det vara viss 
skillnad vad gäller vilka personer som vistas där.

Sjukvården kommer inte att ta in några utåtagerande eller aggressiva 
personer, utan det blir sannolikt arresten även i framtiden. För att stärka den 
medicinska kontrollen även för dessa finns planer om ett mer formaliserat 
samarbete mellan polisen och ambulansen. Vi ser fram emot att säkerheten 
kring berusade personer ökar. Tillnyktringsplatser är en viktig del i detta. 
Parternas gemensamma ambition är att humanisera omhändertagandet och 
att öka den medicinska säkerheten för berusade personer genom att tillskapa 
särskilda platser för tillnyktring.
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Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande från avdelningschef Zilha Fific, daterat 2017-11-07

Missiv från Region Dalarna med bilagor om samverkansbeslut gällande 
tillnykringsverksamhet, daterat 2017-10-16

Allmänna utskottets förslag för beslut i kommunstyrelsen
1. Tillsammans med övriga kommuner i Dalarnas län öppna 

tillnyktringsplatser som är tillgängliga från och med den 1 april 2018.

2. Finansiering för 2018 med 90 000 kronor sker genom omfördelning i 
befintlig budget för sektor lärande och stöd.

3. Behovet av utökad ram med 200 000 kronor för sektor lärande och stöd 
från och med 2019 för tillnyktringsplatser arbetas in i mål och budget 
2019-2021.

Beslutet skickas till
Kommunstyrelsen
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§ 13 Dnr 2017/1258

Svar på motion om pensionärsrabatt på 
Leksandshallen

Beskrivning av ärendet
Det har inkommit en motion från Vänsterpartiet Leksand gällande ett 
införande av pensionärsrabatter, på bad- och gymkort, som gäller för alla 
pensionärer, 19 år och äldre. 

Målgruppen som avses är de personer som har aktivitetsersättning, 19 – 29 
år och sjukersättning från 30 år och äldre. Denna målgrupp pensionärer 19 år 
och äldre har en hundraprocentig stadigvarande fysisk eller psykisk 
nedsättning som hindrar dem att arbeta. 

Sedan 4 september 2017 har pensionärer över 65 år 20 % pensionärsrabatt på 
bad- och gymkort mot uppvisande av legitimation. 

Sektorns/avdelningens bedömning
Motionen att införa en rabatt på bad- och gymkort för denna målgrupp är 
befogad. Avdelningen ser en vinst att Leksands kommun visar i sin strävan 
att möjliggöra för en bättre hälsa för målgruppen människor med sjuk- och 
aktivitetsersättning. 

Rabatten blir densamma som den tidigare införda pensionärsrabatten för 
personer över 65 år vilket innebär 20 % rabatt vid tecknande av 1-, 3-, 6-, 9- 
eller 12 månaders bad- eller gymkort. På priset för en endagsbiljett bad eller 
gym införs inte rabatten. Ingen rabatt införs heller på Relaxavdelningen.

Rabatt medges vid uppvisande av legitimation och ett giltigt intyg som 
berättigar pensionärsrabatt enligt Försäkringskassans bedömning. 

Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande daterat 2017-10-23

Motion Vänsterpartiet Leksand
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Allmänna utskottets förslag till kommunstyrelsen för beslut i 
kommunfullmäktige
1. Bevilja motionen.

2. Ändra i taxan för Leksandshallen i enlighet med ovanstående beslut med 
start från och med den 1 april 2018.

Beslutet skickas till
Kommunstyrelsen
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§ 14 Dnr 2016/1383

Rapport från resan till Tobetsu - vänortsförbindelse i 30 
år 2017

Beskrivning av ärendet
Leksand och Tobetsu firade 30 år som vänorter 2017. Tobetsu stad bjöd in 
till jubileumsfirande den 27-30 oktober 2017. Kommunstyrelsen beslöt att 
tacka ja till inbjudan samt avsätta en budget på 500 000 kronor för projektet. 

Huvudsyftet med ett deltagande i jubileumsfirandet var att stärka, utveckla 
och skapa nya kontakter mellan Tobetsu och Leksand för en fortsatt framtida 
utveckling av utbytet. Huvudsyftet med aktivitet under jubileumsåret i 
Leksand var att stärka bilden av Leksand som attraktiv besöks- och 
boendeort med goda kontakter med Japan samt att öka intresset för utbyte 
med Japan och studier i japanska.

Till dagens sammanträde har internationell koordinartor Lena Ryen-Laxton 
skrivit en rapport som presenteras för utskottet.

Beslutsunderlag
Projektrapport från internationell koordinator Lena Ryen-Laxton, daterad 
2018-01-09

Allmänna utskottets beslut
Lägga rapporten till handlingarna.

Beslutet skickas till
Internationell koordinator Lena Ryen-Laxton

Förtroendevald med ansvarsområde internationella kontakter Anne-Lie 
Stenberg (M)
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§ 15 Dnr 2016/1619

Rapport från resan till Soroti, Uganda -
partnerskapsprojekt 2017-2019

Beskrivning av ärendet
Soroti Municipality och Leksands kommun har identifierat två gemensamma 
utmaningar.

- Det finns grupper i samhället som är extra utsatta för långvarig 
arbetslöshet.

- Materiella resurser kastas istället för att återvinnas och användas.

Kring dessa utmaningar har Leksands kommun och Soroti Municipality 
bildat ett partnerskapsprojekt.

Kommunens förtroendevalda med internationella frågor som sitt 
ansvarsområde, Anne-Lie Stenberg (M) har skrivit en rapport från resan till 
Soroti som delges utskottet vid dagens sammanträde.

Beslutsunderlag
Rapport från Anne-Lie Stenberg (M), daterad 2018-01-08

Allmänna utskottets beslut
Lägga rapporten till handlingarna.

Beslutet skickas till
Internationell koordinator Lena Ryen-Laxton

Förtroendevald med ansvarsområde internationella kontakter Anne-Lie 
Stenberg (M)
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§ 16 Dnr 2018/39

Ansökan om ändring av tidigare beslut om kommunal 
borgen för Leksands IF - LIF

Beskrivning av ärendet
Kommunfullmäktige beslutade vid sammanträdet den 26 november 2012, se 
§ 108, att ge borgenslöfte till Leksands IF Ishockey om maximalt 8 miljoner 
kronor för att göra betongplattor. Som motprestation lämnade Leksands IF 
LRF-hallen (idag Weda skog arena) som säkerhet.

Leksands IF har efter borgenslöftet tagit lån och investerat i en ny 
betongplatta som förbättrat driftsekonomin och minskat energiåtgången i 
Tegera arena.

Leksands IF Ishockey har i skrivelse inkommen den 12 januari 2018 ansökt 
om ändrade villkor för det borgenslöfte som Leksands kommun lämnat. 

Sektorns/avdelningens bedömning
Arenan används inte enbart av Leksands IF, utan även bland annat av 
kommunen som köper istid för skolor, hockeygymnasium, allmänhetens 
åkning och föreningar. Det är därmed även i allmänhetens intresse att det 
görs investeringar i arenan som minskar dess energiförbrukning och 
klimatpåverkan samt att driftskostnaderna i stort minskar. Det bedöms därför 
som rimligt att borgenslöftet ändras på det sätt som begärs.  

De ändrade villkoren kräver ingen särskild finansiering. Leksands IF har 
under en längre tid arbetat för att få ekonomin i balans och följer den 
amorteringsplan som finns för betalning av lånen för betongplattan. 

Det har inte sedan borgenslöftet lämnades blivit aktuellt för kommunen att 
betala avbetalningar av de lån som Leksands IF kunnat ta med stöd av 
borgenslöftet. I dagsläget finns inget som tyder på att föreningen inte kan 
fullfölja sina åtaganden i förhållande till de lån som tagits utifrån det 
borgenslöfte som lämnades i november 2012. 

Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande från administrativ service, daterat 2018-01-16

Skrivelse från Leksands IF Ishockey, inkommen 2018-01-12
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Allmänna utskottets beslut
Skicka ärendet till kommunstyrelsen utan förslag till beslut.

Beslutet skickas till
Kommunstyrelsen
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§ 17

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.

Allmänna utskottets ordförande Ulrika Liljeberg (C) informerar om:

 Förvaltningen inbjuder två personer från varje parti att delta i workshop 
om trafikfrågor den 26 mars kl. 15.00-19.00.

Allmänna utskottets beslut
Lägga informationen till handlingarna.
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