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Leksand 700 år
Yttrande - Granskning av bokslut och årsredovisning 2017
Ekonomisk rapport
Reglemente och handledning för intern kontroll i Leksands kommun
Översiktsplan 2018 - aktualisering
Svar på medborgarförslag om distansstudiemöjligheter i Leksands bibliotek
Remiss - Regional kultur- och bildningsplan i Dalarna
Höjning av kapacitet vid kommunens toalett vid Fornbybanken
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§ 57

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 vad som
genomförts så här långt när det gäller firandet och vad som är planerat. Bl.a.
berättar han att ett tårtkalas för kommunens invånare ska hållas i centrala
Noret onsdagen den 29 augusti kl. 17.00. Kl. 18.00 samma dag delas
Leksands kulturpris ut.
Projektledare för kulturkalaset, Marika Sernfält, informerar om att det blir ett
stort område med barnaktiviteter och mycket annat. Kulturkalaset pågår från
12.00-20.00 lördagen den 1 september och avslutas med en konsert i
Leksands kyrka på kvällen.
Beslutsunderlag
Information om vänortsmötet i samband med 700-årsjubiléet
Allmänna utskottets beslut
Lägga informationen till handlingarna.
Beslutet skickas till
Kulturchef Pär Ohlsson
Projektledare Marika Sernfält
Internationell koordinator Lena Ryen-Laxton
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§ 58

Dnr 2018/598

Yttrande - Granskning av bokslut och årsredovisning
2017
Beskrivning av ärendet
Kommunrevisionen har granskat Leksands kommuns årsredovisning för
2017. Kommunrevisionen önskar ta del av kommunstyrelsens kommentar på
genomförd granskning.
Ekonomichefens yttrande
Avseende kommunrevisionens granskningskommentarer av den finansiella
måluppfyllelsen så är det de facto så att endast två av fem nyckeltal till fullo
blev uppfyllda medan två inte klarade av måltalen medan ett bedöms som
osäkert över budgetperioden 2017-2020 huruvida måluppfyllnad nås men
som ändå för 2017 fick godkänd måluppfyllnad. Dock, blev de två kanske
viktigaste finansiella måltalen 1 och 4 uppfyllda d.v.s. de om att årets
resultat ska motsvara minst 2 % av skatter och bidrag över en femårsperiod
(2015-2019) där utfallet för 2017 blev 3,0 % och det om att soliditetsnivån
ska förbättras jämfört med föregående år vilket blev fallet med en ökning
från 47,4 % till 48,1 %.
Att mål 2 och 5 som delvis hänger ihop inte uppnåddes d.v.s. de om att
verksamheternas nettokostnader inte ska öka mer än skatter och bidrag
jämfört med föregående år och att sektorerna ska hålla sina driftbudgetar är
riktigt. Här ser vi fortsatt utmaningar inför kommande år där vi jobbar hårt
med att få chefer att förstå sin budget bättre där ett nytt verktyg för budget
och prognos implementerats under 2018 där cheferna i större utsträckning än
tidigare har fått göra sin detaljbudget för 2019. Att kommunens ledningsgrupp och sektorerna själva även löpande fattar beslut av effektiviseringskaraktär i syfte att stoppa utvecklingen av nettokostnadsutvecklingen är
såklart det andra sättet att försöka få tillstånd en bättre måluppfyllelse på
dessa nyckeltal framöver. Rätten att anställa ny personal har tillfälligt styrts
upp till sektorschef att godkänna. Mål 3 om 100 % självfinansieringsgrad så
uppnåddes det målet för 2017 där inga nya lån behövde tecknas för att klara
av investeringar och driften. Eftersom det är osäkert om kommunen för hela
budgetperioden 2017-2020 klarar detta mål fick den gul färg när det gäller
nivån av måluppfyllelse.
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Avseende de verksamhetsmässiga målen så hade fem av de femton målen en
hög måluppfyllelse = grön färg medan resterande tio målen hade en godkänd
måluppfyllelse = gul färg. Leksands kommun noterar revisorernas synpunkt
på att ett mål antingen är uppfyllt eller inte vilket vi får ta vidare för
diskussion internt huruvida vi borde bli än mer stringenta eller inte kring
bedömningen utav måluppfyllnaden.
Lite olyckligt om verksamheten anser att alla femton målen uppnått
åtminstone en godkänd måluppfyllnad medan revisorerna anser att enbart
fem av dem uppnått måluppfyllnad.
Totalt sett håller Leksands kommun med om revisorernas synpunkter men
tycker ändå att fjolårets utfall såväl finansiellt som verksamhetsmässigt var
något mer positivt överlag än vad man kan få sken av om man läser
granskningsrapporten.
Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande från ekonomichef Lars Bäcksholm, daterat 2018-08-01
Granskningsrapport av bokslut och årsredovisning 2017
Allmänna utskottets förslag för beslut i kommunstyrelsen
Anta ekonomichefens yttrande som sitt eget och översända det till
kommunrevisionen.
Beslutet skickas till
Kommunstyrelsen

Justeras

Utdrag bestyrks

5

2(2)

Sida

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2018-08-13
Allmänna utskottet

§ 59

Dnr 2018/453

Ekonomisk rapport
Beskrivning av ärendet
Kommundirektör Göran Wigert informerar om att det pågående arbetet med
att förbättra kommunens prognostiserade resultat för 2018.
Arbete pågår med förvaltningens förslag till mål och budget 2019-2021 som
kommer att delges kommunstyrelsen den 27 augusti.
Allmänna utskottets beslut
Lägga informationen till handlingarna.
Beslutet skickas till
Ekonomichef Lars Bäcksholm
Projekt- och utvecklingscontroller Kristian Koivumäki
Kommundirektör Göran Wigert
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§ 60

Dnr 2018/546

Reglemente och handledning för intern kontroll i
Leksands kommun
Beskrivning av ärendet
Upphäver tidigare reglemente antaget av kommunfullmäktige 2014-06-09 § 64.

Arbetet med intern kontroll brukar ofta vara en punkt som får anmärkning
vid revisionens granskningar. Det beror sällan på att den interna kontrollen
är bristfällig, däremot är begreppet löst och otydligt.
För att motverka otydlighet och för att förenkla processen med
implementering föreslås här att reglemente och handledning får finnas i
samma dokument.
Sektorns/avdelningens bedömning
Intern kontroll är en process genom vilken kommunens styrelse och
nämnder, ledning och annan personal skaffar sig rimlig säkerhet för att
kommunens mål uppnås inom följande områden:
 Ändamålsenlig och kostnadseffektiv verksamhet


Tillförlitlig rapportering och information om verksamheten



Efterlevnad av tillämpliga lagar, föreskrifter, riktlinjer med mera

Intern kontroll handlar om att utgå från vilka mål som ska uppnås med
verksamheten, därefter sker en bedömning och hantering av de risker som
finns för att målen inte uppnås. Det övergripande ansvaret för att detta sker
ligger på förvaltningschef.
Varför är intern kontroll viktigt?


Ökad effektivitet



Färre överraskningar



Kvalitetssäkring



Ordning och reda



Struktur
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Inom intern kontrollen brukar man prata om olika mognadsgrader hos en
verksamhet.
Mognadsgraden kan beskrivas i sex nivåer:
1. Reglemente och tillämpningsanvisningar på plats
2. Plan och årlig uppföljning genomförs
3. Genomtänkta kontrollmoment
4. Integrerad del av arbetet
5. Rapportering av avvikelser sker löpande under året
6. Politiken ”äger” den interna kontrollen
Leksands kommun har länge arbetat med intern kontroll på nivå ett och två.
Leksand har sedan länge ett antaget reglemente och tillämpningsanvisningar,
det har funnits en årlig plan och viss uppföljning har gjorts – dock med
kraftig variation bland de olika sektorerna.
Sedan några år tillbaka finns det nu ett utvecklat och omfattande
kvalitetsarbete kring kommunfullmäktiges beslutade mål. Varje år
sammanställs en förvaltningsplan, sektorsplan och avdelningsplaner.
Arbetet med dessa planer utvecklas kontinuerligt och utvecklingen av
indikatorer för fullmäktiges mål tas fram i samverkan med politiken.
Att då ha ett separat dokumentationssystem för den interna kontrollen skapar
ett extramoment och otydlighet. Den interna kontrollens största mål är ju just
att kunna redovisa för den politiska ledningen hur arbetet med
kommunfullmäktiges mål fortskrider, att hålla den politiska ledningen
informerad. Samt vilka risker som föreligger för att målet inte ska kunna
uppnås – något som hanteras väl via sektorsplanernas indikatorer.
Kombinationen av rapporteringar av förvaltningsplan, sektorsplan,
avdelningsplaner, ekonomiska rapporter i utskott samt kommunstyrelsen ger
goda möjligheter till att uppnå en ändamålsenlig och kostnadseffektiv
verksamhet, tillförlitlig rapportering och information om verksamheten
efterlevnad av tillämpliga lagar och föreskrifter samt god kontroll kring
måluppfyllelsen av kommunfullmäktiges antagna mål.
Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande daterat 2018-03-13
Reglemente och handledning för intern kontroll i Leksands kommun, daterat
2018-02-26
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Allmänna utskottets förslag till kommunstyrelsen för beslut i
kommunfullmäktige
1. Anta ”Reglemente och handledning för intern kontroll i Leksands
kommun”.
2. Upphäva tidigare reglemente antaget av kommunfullmäktige 2014-06-09
§ 64.
Beslutet skickas till
Kommunstyrelsen
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§ 61

Dnr 2016/561

Översiktsplan 2018 - aktualisering
Beskrivning av ärendet
Vad är en översiktsplan?

Översiktsplanen ska ange kommunens strategiska riktning för framtiden och
är grunden för kommunens utveckling. Detta innebär att översiktsplanen är
vägledande för detaljplanering och beslut i enskilda ärenden om byggande
och annan användning av mark- och vattenområden. Den används även som
bedömningsunderlag av såväl kommunens egna tjänstemän som handläggare
på exempelvis statliga myndigheter och domstolar men också av exploatörer
som letar mark för bostäder eller verksamheter.
Vad säger Leksands översiktsplan?

Den gällande översiktsplanen antogs år 2014 och siktar på Leksand år 2040.
Den är baserad på en politisk vision, som bland annat innebär en befolkning
om 18 000 personer år 2025. Kommunens befolkning har en åldersstruktur
med en hög andel äldre personer och för att klara kommande
pensionsavgångar och upprätthålla servicen behövs en ökning av
befolkningen.
För att locka fler invånare till kommunen vill kommunen erbjuda ett
attraktivt och varierat boende samtidigt som de höga natur- och
kulturvärdena värnas och det finns goda möjligheter till en aktiv fritid.
Utvecklingen av bostadsbebyggelsen ska i huvudsak ske i tätorterna och i
utvecklingsstråken som leder mellan tätorterna. Översiktsplanen föreslår
även en utbyggnad av vägnätet, gång- och cykelvägnätet samt vatten- och
avloppsnätet.
Vad är en aktualitetsförklaring?

Översiktsplanen måste vara aktuell för att kunna vägleda beslut om
exempelvis detaljplanering, bygglov eller tillstånd enligt miljöbalken. Den
ska spegla viljan hos den politiska majoriteten i kommunen och svara upp
mot rådande förutsättningar och kunskaper. Enligt Plan- och bygglagen
(2010:900) PBL ska Kommunfullmäktige därför under varje mandatperiod
avgöra om översiktsplanen är aktuell eller behöver göras om.
Översiktsplaneringen är ett kontinuerligt arbete där aktualitetsförklaringen är
en del av processen och en möjlighet att se över om det finns behov av
revideringar.
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Översiktsplaneprocessen åren 2011-2014

Arbetet med den gällande översiktsplanen genomfördes under åren 20112014. Beslutsunderlaget togs fram av tjänstemän på sektor samhällsbyggnad
och planen godkändes för samråd och utställning av Kommunstyrelsen och
antogs av Kommunfullmäktige år 2014.
Översiktsplanen togs fram genom bland annat dialog med kommunens olika
avdelningar, möten i byar, diskussioner med elever på mellanstadiet och
gymnasiet och genom en chatt på kvällstid. Det inkom över 100 yttranden
under processen.
Översiktsplanearbetet genererade ett stort engagemang i bygden, exempelvis
deltog över 250 personer på möten i byarna. Överlag hade kommunen en
ambitiös nivå på medborgardialogen i arbetet med många möten och
dialoger, genomförda med olika metoder och vid olika tillfällen. Dessvärre
var endast 31 % av de närvarande på mötena kvinnor och medelåldern
bedömdes till ca 60 år. På gymnasiet var däremot flest kvinnliga elever
engagerade.
Inför arbetet med en uppdatering av översiktsplanen finns nya möjligheter
med digitala metoder för att nå ut till en mer blandad representation av
kommunens invånare.
Översiktsplanen har varit grunden för de senaste årens utveckling i
kommunen

Översiktsplanen bildar den röda tråden i den fysiska planeringen genom att
peka ut lämpliga lokaliseringar för bostäder, gång- och cykelvägar,
förskolor, verksamheter med mera.
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Den har även givit förutsättningarna för arbetet med andra strategiska planer,
som Vatten- och avloppsplanen, Bostadsförsörjningsplanen,
Näringslivspolitiskt program, Parkeringsnormen, Bredbandsstrategin med
mera.
Den har lagt grunden för utbyggnad av infrastruktur; cykelvägar till
Karlsarvet/Västanvik, Heden och Hjortnäsheden och dessutom för
utbyggnad av VA till Almo-Alvik och Heden. Arbetet med Moskogsvägen
har nyligen påbörjats.
I översiktsplanen pekades många nya områden ut för bostäder och flera är
idag detaljplanelagda eller på god väg i planläggningen; kvarteret
Länsmannen, kvarteret Snedkanten, Hesseborns (Kv. Nygårds), Storgärdet,
söder om Sang i Insjön, på Åkerö vid Leksandsbrons södra fäste och på
norra Käringberget. Översiktsplanen pekade även ut behovet av en ny
förskola på Käringberget, vilken nu är på gång.
De satsningar inom fritidsområdet som gjorts på sistone; utveckling av
Granberget, skidlänken mellan Granberget och Källan, var också något som
lyftes fram i översiktsplanearbetet.
I översiktsplanen pekades värdefulla områden för natur och friluftsliv ut,
bland annat Vildmarksriket i nordvästra delen av kommunen. Där bildade
kommunen nyligen naturreservatet Fjällberget.
Områden för landsbygdsutveckling i strandnära lägen (LIS-områden) lades
ut i översiktsplanen och idag har det byggts i många av LIS-områdena, bland
annat runt Styrsjön och längs Österdalälven och längs bäckarna i byarna.
Översiktsplanen hanterade även centrumutvecklingsplanen med
nybyggnation av Riddarlekparken och ombyggnation av Norsgatan, Z-torget,
Sparbanksgatan, Majstångsplatsen, Leksandsvägen. Nästa etapp är Torget,
med möjlig byggstart hösten 2018.
Genom att ha en aktuell översiktsplan har kommunen kunnat söka
statsbidrag; staten beviljade 3,1 miljoner för ökat bostadsbyggande och 1,2
miljoner för centrumutvecklingen. En aktuell översiktsplan kommer
antagligen även att vara en förutsättning för att få statsbidrag framöver.
Analys av aktualiteten hos gällande översiktsplan

Den gällande översiktsplanen antogs år 2014 och kommunens
utvecklingsstrategi är i högsta grad aktuell. Översiktsplanen bildar den
stabila grunden för kommunens fysiska planering men den är även
betydelsefull i andra frågor.
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Frågor som behöver behandlas vid en översyn:
 Omvärlden förändras kontinuerligt och det är viktigt med en
uppdaterad omvärldsanalys. Hur ska kommunen planera för en värld
som förändras i snabb takt och blir allt mer digital? Hur ser
framtidens boende och arbetsliv ut? Hur ska Leksand planera för att
lösa framtidens utmaningar?
 Det behövs en mer aktuell analys av kulturmiljön i hela kommunen
men framförallt i Leksands-Noret eftersom den snabbaste
utvecklingen sker här. Detta kan göras genom att ett
kulturmiljöprogram tas fram. Ett program bör belysa hur tätorten och
byarna kan utvecklas i samspel mellan Vision 2025 och
kulturmiljöerna.
 Det ökade byggandet innebär ofta att natur- och parkmark
ianspråktas och det behövs en analys av vilka grönområden som är
särskilt betydelsefulla för växt- och djurliv och rekreationen,
framförallt i tätorten, så att exploatering sker på rätt sätt.
 I en revidering av översiktsplanen bör näringslivsfrågorna,
exempelvis vad gäller lokalisering, behandlas djupare. Även
betydelsen hos attraktionsnäringen (besöksnäringen) bör lyftas.
 Det bedöms finnas behov av en översyn av LIS-områdena (områden
för landsbygdsutveckling i strandnära lägen) då det kommit fler
önskemål om byggande vid stränder.
 Klimatet kommer att förändras framöver och skyfallen kommer att
öka. Därför behöver översvämningsfrågorna men även ras- och
skredrisker hanteras utförligare i den översiktliga planeringen.
 Agenda 2030, särskilt med sitt fokus på den sociala hållbarheten, ska
appliceras som ett perspektiv på den översiktliga planeringen och
användas för utvärdering av hållbarheten hos det som föreslås.
Länsstyrelsen lämnade år 2016 sin syn på Leksands översiktsplan från år
2014 och påpekade bland annat att sedan översiktsplanen antogs har nya
lagkrav och även nya kunskapsunderlag tillkommit, vilka är viktiga att ha
med i den översiktliga planeringen. Även behovet av bättre analys av
kulturmiljöerna, främst Leksands-Noret framhålls. Länsstyrelsen påpekar
även att om kommunen vill öka sin befolkning bör en djupare analys göras
av vilka invånare kommunen vill locka och vilka åtgärder som ska vidtas för
att öka attraktiviteten. Hur ska lokalisering av bostäder, arbetsplatser,
utbildning, förskolor, dagligvaruhandel och pendlingshållplatser se ut för att
stödja den önskvärda utvecklingen?
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Slutsats

Den gällande översiktsplanen bildar fortfarande den röda tråden i
planeringen, såväl för detaljplanering som bostadsförsörjning och VAplanering. Det är dock viktigt att arbetet med den översiktliga planeringen
sker kontinuerligt och det behövs en översyn av översiktsplanen, bland annat
avseende de frågor som listas ovan, så att den fortsätter att vara ett stabilt
beslutsunderlag.
Sektorns/avdelningens bedömning
Enligt Plan- och bygglagen (2010:900) ska kommunfullmäktige anta alla
översiktsplaner.
Kommunstyrelsen föreslås besluta om samråd och utställning och
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslås bli styrgrupp där specifika frågor
kan diskuteras.
Projektgruppen utgörs av chef för sektor samhällsutveckling, chef för
strategisk planering, chef för plan- och kartavdelningen samt planarkitekt.
Arbetsgrupper bildas beroende på fråga och behov. Deltagande från alla
sektorer är en förutsättning för att få en bra och väl förankrad översiktsplan.
Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande från planarkitekt Andrea Andersson, daterat 2018-08-01
Allmänna utskottets förslag till kommunstyrelsen för beslut i
kommunfullmäktige
Aktualisera nu gällande översiktsplan att gälla till dess den ersätts av en ny
översiktsplan.
Sektor för samhällsutveckling ges i uppdrag att påbörja arbetet med en
revidering av den gällande översiktsplanen.
Beslutet skickas till
Kommunstyrelsen
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§ 62

Dnr 2018/144

Svar på medborgarförslag om distansstudiemöjligheter
i Leksands bibliotek
Beskrivning av ärendet
Önskemål om studieplatser för distansstudier i biblioteket.
Sektorns/avdelningens bedömning
Biblioteket jobbar för en förbättrad miljö för distansstudier och det ingår i
den långsiktiga planeringen att undersöka hur vi ska kunna optimera
biblioteksrummet för alla kategorier av brukare, något konkret förslag finns
dock inte i dagsläget. Karlfeldtsrummet är idag bokningsbart för tentamen
eller seminarium.
Utöver möjligheten att boka Karlfeldtrummet har Leksands folkhögskola på
uppdrag av Leksands kommun inrättat ett lärcentrum. Här är alla välkomna
oavsett om man studerar på distans eller på campus. Här har man tillgång till
bokningsbara datorer med webb-kameror, kopiering/utskrift, videokonferens,
tentamensmöjligheter. Man har tillgång till lokalerna mellan klockan 8:00 –
22:00, alla dagar året om. Support kan fås mån-fre klockan 9:00 – 16:00.
Detta är kostnadsfritt förutom en kostnad på 50 kronor om man skriver
tentamen på distans.
Ytterligare information finns att läsa på följande länk:
https://www.leksand.fhsk.se/utbildningar/korta-kurser/
Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande från kulturchef Pär Ohlsson, daterat 2018-06-12
Allmänna utskottets förslag för beslut i kommunstyrelsen
1. Med hänvisning till ärendets beskrivning och bedömning anse
medborgarförslaget besvarat.
Beslutet skickas till
Kommunstyrelsen

Justeras

Utdrag bestyrks
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§ 63

Dnr 2018/715

Remiss - Regional kultur- och bildningsplan i Dalarna
Beskrivning av ärendet
Samtliga kommuner i Dalarna har inbjudits till att lämna synpunkter i
Landstinget Dalarnas förslag till regional kultur- och bildningsplan i Dalarna
2019-2022.
Kulturchefens synpunkter/yttrande
I det stora hela en välskriven och tydligt formulerad plan för kulturområdet,
särskilt avseende de delar som beskriver respektive verksamhetsområden.
Planen blir en bra grund för att formulera det samverkansavtal som ska
konkretisera Leksands kommuns inriktning och vilja i samarbetet med
Landstinget och övriga kommuner på kulturområdet.
Planen ger en god bild av de verksamhetsområden som ingår i Landstingets
kulturförvaltning och vartåt de strävar under planperioden. De övergripande
målen och strategierna är formulerade på ett sådant sätt att vi gör
bedömningen att målformulering och strategi även kan tillämpas på
samverkansavtalet. Dock saknas en tydlig beskrivning av vad som menas
med det immateriella kulturarvet, något som är essentiellt i Dalarnas
kulturarv och kulturmiljö och också nämns på några ställen i texten.
Förslagsvis kan inledningen kompletteras med en beskrivning av vad
Landstinget menar med det immateriella kulturarvet och vilken hållning
förvaltningen har gentemot detta.
Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande från kulturchef Pär Ohlson, daterat 2018-07-26
Remiss från Landstinget Dalarna om regional kultur- och bildningsplan i
Dalarna 2019-2022
Allmänna utskottets förslag för beslut i kommunstyrelsen
Anta kulturchefens synpunkter/yttrande som sitt eget och översända det till
Landstinget Dalarna.
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Beslutet skickas till
Kommunstyrelsen
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Utdrag bestyrks
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§ 64

Dnr 2018/857

Höjning av kapacitet vid kommunens toalett vid
Fornbybanken
Beskrivning av ärendet
En skrivelse har inkommit angående höjning av kapaciteten av kommunens
toalett vid rastplatsen Fornby.
Vid rastplatsen Fornbybanken ligger en toalett som kommunen äger.
Skötseln vid rastplatsen är uppdelad på tre aktörer. Fritidsavdelningen
ansvarar för städning och slamtömning av toaletten. Gata/Park ansvarar för
skötsel av grönytor och omkringliggande grusade ytor. Trafikverket ansvarar
för soptömning.
Toaletten är öppen mellan 15 maj och 15 oktober, övrig tid hålls den stängd
då den inte är tillräckligt vinterbonad. Under sommarhalvåret är rastplatsen
populär bland husvagns- och framförallt husbilsägare. Dessa besökare
stannar ofta på rastplatsen något dygn innan man åker vidare. Andelen
husbilsägare som besöker platsen har på senare år ökat dramatiskt vilket
innebär att belastningen på toalettens avlopp är underdimensionerad. Detta
har inneburit att under semestertider och vid olika evenemang har tömningar
av avloppstanken de senaste åren fördubblats.
Rastplatsen ligger på Fornby samfälld mark. Leksands kommun har från
1978 ett nyttjanderättsavtal på rastplatsen .
Sektorns/avdelningens bedömning
Då området har utvecklats och blivit allt mer populär är sannolikheten stor
att antalet besökare kommer att öka ytterligare.
Sektorns bedömning är att nuvarande avloppstank på 6 kubikmeter är för
liten om utvecklingen av allt fler besökare fortsätter. Detta innebär allt tätare
tömningar av avloppstanken. Toalettbyggnaden är gammal och håller en
dålig standard med tanke på besöksökningen och allmänhetens förväntningar
på en sanitetsanordning.
En lösning är att anläggningen kopplas ihop med kommunens befintliga
avloppsnät. Detta innebär en stor kostnad och medel för detta finns inte i
nuläget.
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Sektorn bedömer vidare att en projektering av hela anläggningen bör göras
för att kunna möta framtida behov.
Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande daterat 2018-06-13
Skrivelse från Fornby Samfällighetsförening
Allmänna utskottets beslut
Uppdra till fritidsavdelningen att se över framtida behov när det gäller
toalettanläggningen och i övrigt kommunens engagemang vid rastplatsen i
Fornby.
Beslutet skickas till
Fornby Samfällighetsförening
Fritidschef Torkel Holst

Justeras

Utdrag bestyrks
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§ 65

Dnr 2018/1107

Informationssäkerhetspolicy
Beskrivning av ärendet
Information finns i alla kommunens verksamheter. För att nå en hög kvalitet
i vårt arbete måste information hanteras på rätt sätt. Informationssäkerhet
handlar om att skapa och upprätthålla lämpliga rutiner och skydd av
information.
Informationssäkerhetspolicyn är ett övergripande dokument som redovisar
kommunens övergripande mål och inriktning med informationssäkerhet samt
hur ansvaret i dessa frågor är fördelat.
Beslutsunderlag
Förslag till informationssäkerhetspolicy, daterad 2018-06-08
Allmänna utskottets förslag till kommunstyrelsen för beslut i
kommunfullmäktige
Anta informationssäkerhetspolicy för Leksands kommun.
Beslutet skickas till
Kommunstyrelsen

Justeras

Utdrag bestyrks
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§ 66

Dnr 2016/192

Muntlig information om förhandlingarna med St1 om
fastighetsköp/arrenden vid södra brofästet på Åkerö
Beskrivning av ärendet
Kommundirektör Göran Wigert informerar om att St1 och Leksands
kommun förhandlar med St1 när det gäller fastighetsköp/arrenden vid södra
brofästet på Åkerö.
Allmänna utskottets beslut
Lägga informationen till handlingarna.
Beslutet skickas till
Mark- och exploateringsansvarig Martina Hellgren
Kommundirektör Göran Wigert

Justeras

Utdrag bestyrks
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§ 67

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:


Kommunens verksamheter under sommaren som fungerat bra. Dock har
det varit varmt på kommunens äldreboenden och förskolor.



Branden vid Jerkersbodsberget.



Bemanningen inom vård och omsorg har fungerat bra.

Allmänna utskottets ordförande Ulrika Liljeberg (C) informerar om:


På torsdag den 16 augusti tas första spadtaget för kommunens nya
förskola Myran.

Utskottet för samhällsbyggnads ordförande Anne-Lie Stenberg (M)
informerar om:


Japanskt TV-team som varit i kommunen och filmat för ett reseprogram.
Programmet, som är 17 minuter långt, ska sändas i Japan den 1
september. En miljon tittare beräknas att se programmet.

Allmänna utskottets beslut
Lägga informationen till handlingarna.
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