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§ 36

Information om sektor verksamhetsstöd

Beskrivning av ärendet
Sektorschef Lennart Ljungemo och biträdande sektorschef Maria Bond 
informerar om sektor verksamhetsstöds organisation och verksamhet.
Sektorns uppdrag är att styra, stödja och utveckla kommunövergripande 
verksamhetsprocesser så att övriga sektorer får de bästa förutsättningarna att 
själva bedriva sin verksamhet.
Sektorns fokusområden för 2019 är hållbart medarbetarskap, digitalisering 
och ett nytt arbetssätt i ett pilotprojekt för arbetsledare/driftledare inom 
sektorn.
Av kommunens 33 pågående digitaliseringsprojekt drivs åtta projekt inom 
sektor verksamhetsstöd.

Allmänna utskottets beslut
Lägga informationen till handlingarna

Beslutet skickas till
Sektorschef Lennart Ljungemo
Biträdande sektorschef Maria Bond
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§ 37 Dnr 2019/42

Rapport - utredning av framtidens styrning, ledning och 
organisation av kommunens fastigheter, gata/park och 
bostadsbolag

Beskrivning av ärendet
Fram till 1998 förvaltade kommunen sina fastigheter genom fyra olika 
huvudmän, kommunens fastighetsförvaltning, stiftelsen Leksandsbostäder, 
kommunens kultur- och fritidsförvaltning samt kommunens gatu- och VA-
avdelning. 1998 samordnade kommunen hela sina fastighetsförvaltning i ett 
aktiebolag, Leksandsbostäder. Syftet med samordningen var bland annat att 
effektivisera inom förvaltningen. 
Under 2007-2008 samordnades VA och avfallsverksamheterna i Leksand, 
Rättvik och Gagnef och resterande verksamheter flyttade till annan 
huvudman. Verksamheten i gata/park överfördes från 2008 från Leksand 
Vatten AB till Leksandsbostäder AB. Förråd/verkstad överfördes i juli 2007 
från Leksand Vatten AB till kultur- och fritidsförvaltningen. Från och med 
2008 överfördes fastighetsförvaltningen och förrådsområdet från Leksands-
bostäder AB till kultur- och fritidsförvaltningen. Från 2011 är all kommunal 
verksamhet samlad i en förvaltning.
Den 11 mars 2019 beslutade kommunstyrelsen att:
Utreda och föreslå det lämpligaste sättet att organisera kommunens 
fastigheter, men med huvudinriktningen att föra över fastighetsförvaltning 
och gata/park till kommunens förvaltning. 
Utreda och vid behov komma med förslag för att renodla och utveckla 
Leksandsbostäder som ett modernt bostadsbolag.
Utreda konsekvenserna av och formerna för att kommunen tar över ägandet 
av de särskilda boendena.
Utreda och föreslå en kommunal organisation för kommunens framtida 
engagemang i de enskilda

Information
Vid dagens sammanträde rapporterar kommundirektör Göran Wigert hur 
arbetet framskrider när det gäller de olika utredningsuppdragen.
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Det interna arbetet har startat och träffar har skett med Leksandsbostäder 
AB. Faktaunderlag som ligger till grund för utredningen har börjat tas fram 
och ska vara klart om ett par veckor. Detta görs bl.a. av kommunstrateg 
Maria Bond och utredningssekreterare Lotta Arnesson.
Leksandsbostäder AB:s revisor Emil Forsling, PwC, har anlitats till att titta 
på de lokaler/fastigheter som Leksandsbostäder AB äger.
Funderingar pågår kring hur vi ska organisera vår fastighetstekniska 
kompetens framöver för att nyttja kompetensen på bästa sätt.
Både Leksandsbostäder AB och Leksands kommun har personal som arbetar 
med att sköta verksamheternas fastigheter och detta bör ses över.
När det blir dags för strategiska val kommer förvaltningen att återkomma 
skriftligt till allmänna utskottet i ärendet.

Beslutsunderlag
Utdrag ur kommunstyrelsens sammanträdesprotokoll, daterat 2019-03-11, 
§ 20

Allmänna utskottets beslut
Lägga rapporten till handlingarna

Beslutet skickas till
Kommundirektör Göran Wigert
Kommunstrateg Maria Bond
Utredare Lotta Arnesson
Leksandsbostäder AB
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§ 38 Dnr 2019/383

Försäljning av Furuhaga

Beskrivning av ärendet
Kommunen har sedan 2014 varit ägare till Furuhaga, Furan 4. Kommunen 
köpte fastigheten för att kunna utöka antalet platser för ensamkommande 
flyktingbarn från 14 till 20.
Att utöka och flytta verksamheten till centrala lokaler innebar stora fördelar 
för arbetet med de ensamkommande flyktingbarnen. De fick bland annat mer 
vuxennärvaro och de fick utökade möjligheter att delta i fritidsaktiviteter.
Antalet ensamkommande flyktingbarn har minskat kraftigt de senaste åren 
och det finns inte längre något behov av ett boende i fastigheten Furuhaga.
Diskussioner har förts om att upplåta fastigheten som studentboende. En 
framtagen brandskyddsdokumentation visar dock att omfattande åtgärder 
behöver göras för att kunna upplåta rummen i byggnaden till ett 
studentboende. En hyreskalkyl för ombyggnad av 14-16 studentrum 
resulterar i ett stort befarat nedskrivningsbehov. Det föreligger dessutom 
behov av underhållsåtgärder för fastigheten. 

Sektorns/avdelningens bedömning
Förvaltningen har inte längre något behov av fastigheten och en ombyggnad 
till studentboende är inte ekonomiskt försvarbart och behovet av 
studentbostäder anses kunna täckas av det tänkta boendet vid Paraden. 
Fastigheten kan därför säljas.
En marknadsvärdering av fastigheten ska göras enligt kommunens riktlinjer 
och rutiner för prissättning och försäljning av mark ägd av Leksands 
kommun som antogs av kommunfullmäktige 2014-04-28 § 32 innan den 
läggs ut till försäljning.

Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande, daterat 2019-04-05

Allmänna utskottets förslag för beslut i kommunstyrelsen
Ge förvaltningen i uppdrag att sälja fastigheten Furuhaga i enlighet med 
kommunens riktlinjer.
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Beslutet skickas till
Kommunstyrelsen
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§ 39 Dnr 2019/307

VA-utbyggnad Heden, utökning av verksamhets-
området

Beskrivning av ärendet
Styrelsen till Leksand Vatten AB föreslår att kommunfullmäktige utökar 
verksamhetsområdet för vatten och spillvattten, ej dagvatten i Heden enligt 
bilaga. 
Utbyggnad av det allmänna spillvattennätet är nödvändigt på grund av dåliga 
förutsättningar att lösa fastigheternas VA-försörjning med enskilda 
anläggningar. Området är prioriterat i VA-planen.
Ett ekonomiskt underlag behövs till detta ärende där de ekonomiska 
konsekvenserna beskrivs. Ett sådant har begärts från ekonomiavdelningen 
och inte kommit ännu.

Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande från Dala Vatten och Avfall AB, daterat 2019-02-14, 
inklusive bilaga över verksamhetsområdet
Protokollsutdrag från Leksand Vatten AB:s sammanträde 2019-02-14 § 6

Allmänna utskottets beslut
Översända ärendet till kommunstyrelsen utan förslag till beslut i avvaktan på 
ekonomiskt underlag.

Beslutet skickas till
Kommunstyrelsen
Ekonomichef Lars Bäcksholm
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§ 40 Dnr 2019/364

Lokala ordningsföreskrifter för torghandel i Leksands 
kommun.

Beskrivning av ärendet
De nu gällande lokala ordningsföreskrifterna för torghandel i Leksands 
kommun antogs av kommunfullmäktige den 29 april 2013.
Som en del av centrumutvecklingen har ombyggnation av Torget i centrala 
Leksand genomförts under 2018-2019. Ombyggnationen av Torget medför 
att placeringen av torghandelsplatserna har ändrats, varpå de lokala 
ordningsföreskrifterna för torghandel i Leksands kommun måste uppdateras.
De ändringar av dokumentet som gjorts mot nuvarande föreskrifter är 
torghandelsplatsernas placering. Förslaget är att de allmänna 
försäljningsplatserna för torghandel placeras i den norra delen av Torget, i 
anslutning till den öppna torgytan med sittbänkar och utsmyckning. I 
kvarteret köpmannen vid centrumparkeringen har platserna placerats bredvid 
varandra för att tillskapa mer utrymme runt den närliggande fastigheten.
I de nuvarande ordningsföreskrifterna är det Fritidsavdelningen, Leksands 
kommun som har hand om ansökningar om torghandelsplatser. I förslaget till 
lokala ordningsföreskrifter för torghandel i Leksands kommun är det styrt till 
Leksands kommun.
Under § 10 har tillägg gjorts gällande om upplåtelsen medför skador på gatu- 
eller annan mark, åligger det nyttjaren att svara för alla kostnader i samband 
med markens återställande. Inga förankringar får göras i träd, lyktstolpar 
eller annat som tillhör kommunen. Om åtgärder behöver utföras för att 
återställa till ursprungligt skick debiterar Leksands kommun sökande för 
dessa merkostnader.
I de nuvarande ordningsföreskrifterna används både benämningen 
torghandel, salutorg och saluplats. I förslaget till lokala ordningsföreskrifter 
för torghandel i Leksands kommun används endast benämningen torghandel 
och torghandelsplats.
I övrigt har endast mindre redaktionella ändringar gjorts av de nuvarande 
ordningsföreskrifterna för torghandel.
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Sektorns/avdelningens bedömning
Torghandel är ett trevligt inslag som skapar liv och rörelse i centrum. Torget 
är utformat för att vara flexibelt och tänkt att utnyttjas till mer än enbart 
parkering. Vid torghandel kommer det fortfarande finnas likvärdigt antal 
parkeringsplatser motsvarande innan ombyggnationen att tillgå.

Beslutsunderlag
Förslag till lokala ordningsföreskrifter för torghandel i Leksands kommun, 
daterat 2019-03-26.

Allmänna utskottets förslag till kommunstyrelsen för beslut i 
kommunfullmäktige
1. Anta lokala ordningsföreskrifter för torghandel i Leksands kommun, i 

enlighet med förslaget.
2. I samband med beslutet enligt första punkten upphör de lokala 

ordningsföreskrifterna för torghandel i Leksands kommun, antagna av 
kommunfullmäktige den 29 april 2013, att gälla.

Beslutet skickas till
Kommunstyrelsen
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§ 41 Dnr 2019/379

Serviceplan för Leksands kommun

Beskrivning av ärendet
Stöd till kommersiell service är ett ekonomiskt verktyg som Region Dalarna 
använder för att skapa förutsättningar för att stödja och stimulera tillgången 
till dagligvaror, drivmedel och annan service i mindre samhällen. En 
kommunal serviceplan utgör ett nödvändigt beslutsunderlag för Region 
Dalarna då lokala företag ansöker om sådant stöd. Inom den kommunala 
verksamheten är serviceplanen också ett användbart verktyg som underlättar 
för planering och samordning av samhälls-, social- och kommersiell service. 
Kommunfullmäktige antog 2015-11-23 serviceplanen för Leksands kommun 
2015-2018. För att bland annat kunna fortsätta att bevilja bidrag behöver en 
ny plan antas.

Sektorns/avdelningens bedömning
Näringslivsavdelningen bedömer att Leksands kommun måste ha en giltig 
serviceplan. Inte minst för fortsatt stöd inom kommersiell service till företag. 
Efter att ha överlagt med avdelningen för strategisk planering bedöms att en 
ny serviceplan ska ha en tydligare koppling och tas fram parallellt med 
Leksands kommuns översiktsplan. 
En ny serviceplan arbetas fram i samband med nu pågående revidering av 
Leksands kommuns översiktsplan vilken förväntas antas 2021.

Beslutsunderlag
Serviceplan för Leksands kommun 2015-2018
Tjänsteutlåtande daterat 2019-04-05

Beslut
Nuvarande serviceplan för Leksands kommun fortsätter att gälla till och med 
2021 eller till dess att en ny översiktsplan antagits.

Beslutet skickas till
Kommunstyrelsen
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§ 42 Dnr 2019/269

Uppdatering av ekonomiavdelningens informations-
hanteringsplan

Beskrivning av ärendet
Med hänvisning till arkivlagen 6§ 1p är kommunen förpliktigad att upprätta 
informationshanteringsplaner. En beslutad informationshanteringsplan är 
likställd ett gallringsbeslut. Det är alltså inte tillåtet att gallra allmänna 
handlingar utan en beslutad informationshanteringsplan.
En informationshanteringsplan innebär en kartläggning av avdelningens 
samtliga handlingstyper samt en analys över lämplig hantering av dessa. 
Utifrån industrinormer (SKL:s skriftserie Bevara eller Gallra), tvingande 
lagstiftning och avdelningarnas egna behov upprättas regler kring bevarande 
och gallring (samt gallringsfrister) av dessa handlingar. 
Dels p.g.a. anpassningar till nya lagar (dataskyddsförordningen och 
bokföringslagen) och dels p.g.a. rutinmässig översyn ska ekonomi-
avdelningens informationshanteringsplan uppdateras med en del ändrade 
gallringsfrister. 

Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande, daterat 2019-02-26
Förslag till uppdaterad informationshanteringsplan för ekonomiavdelningen

Allmänna utskottets förslag för beslut i kommunstyrelsen
1. Anta uppdaterad av informationshanteringsplan för ekonomiavdelningen. 
2. Tidigare informationshanteringsplan för ekonomiavdelningen från 2017 

upphör att gälla.

Beslutet skickas till
Kommunstyrelsen
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§ 43 Dnr 2019/285

Bedömning och prioritering av ansökningar om medel 
från fonder för bygdeavgifter (bygdemedel)

Beskrivning av ärendet
Länsstyrelsens enhet för landsbygd och tillväxt delar ut bidraget 
Bygdemedel (vattenregleringsfonder). Detta bidrag kan sökas för att 
förbättra den allmänna livsmiljön för medborgarna i de kommuner som 
berörs av vattenregleringspåverkan i sjösystemet. 
Bidraget kan sökas av vem som helst men ska enligt en kommunal 
beredningsgrupp kunna relateras till vattenregleringsskador. Länsstyrelsen 
tar stor hänsyn till kommunens bedömning och utlåtande när de beslutar 
utbetalning av medel. 
Efter samtal med Länsstyrelsens handläggare har vi fått klarlagt att det 
tillgängliga bidragsbeloppet Leksands kommun gällande ansökningar 2018 
är 100 000 kronor. 

Sektorns/avdelningens bedömning
Länsstyrelsen har tagit emot två ansökningar till Siljans och 
Snesen/Flatensjöarnas regleringsfond för 2018. Ansökningarna kommer från 
Leksands Båtklubb och Ljusbodarnas fäbodlag. 
Sektorn bedömer att Leksands båtklubbs ansökan fyller Leksands kommuns 
kriterier för ersättning i form av bygdemedel. 
Sektorns bedömning är att Ljusbodarnas fäbodlags ansökning inte kan 
relateras till vattenregleringspåverkan. 

Finansiering
Medel att fördela för 2018 är 100 000 kronor. Det är länsstyrelsen som 
betalar ut bidraget. 

Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande, daterat 2019-03-19
Ansökan från Ljusbodarnas fäbodlag, daterad 2018-12-28 

Ansökan från Leksands Båtklubb, daterad 2018-12-19
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Allmänna utskottets beslut
Kommunens bedömning är att Leksands Båtklubb ska erhålla hela beloppet 
på 100 000 kronor.

Beslutet skickas till
Länsstyrelsen i Dalarna
Fritidschef Torkel Holst
Näringslivsutvecklare Anna Tägtström-Visconti
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§ 44 Dnr 2018/1751

Information om större plan- och byggärenden

Beskrivning av ärendet
Vid dagens sammanträde informerar samhällsbyggnadschef Åke Sjöberg, 
plan- och kartchef Malin Bengtsson, stadsarkitekt Anna Ograhn och 
samhällsplanerare Jacob Blomkvist om arbetet med detaljplanen när det 
gäller Åkerö brofäste.

Allmänna utskottets beslut
Lägga informationen till handlingarna.

Beslutet skickas till
Samhällsbyggnadschef Åke Sjöberg
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§ 45 Dnr 2016/625

Ny- och ombyggnation av Tibble särskilda boende

Beskrivning av ärendet
Hyreskontraktet för Limsjögården upphör 2021. I enlighet med 
kommunstyrelsens beslut i januari 2016, har sektorn för vård och omsorg 
utrett hur en ombyggnation av nuvarande Tibble särskilda boende samt en 
nybyggnation i anslutning därtill, ska ske på mest lämpliga sätt utifrån ett 
ekonomiskt och kvalitetsmässigt perspektiv. 
Sektorn för vård och omsorg bedömde att en upphandling genom 
totalentreprenadkontrakt med utökad samverkan (partnering) är lämplig för 
denna ny- och ombyggnation. 
Vid dagens sammanträde informerar processledare Nina Lehtonen om att 
anbudstiden är slut och den som vunnit upphandlingen är Skoglunds AB.
Nu ska en tidsplan sättas upp och sedan kommer ärendet tillbaka till 
allmänna utskottet för beslut om byggnation.

Allmänna utskottets beslut
Lägga informationen till handlingarna.

Beslutet skickas till
Processledare Nina Lehtonen
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§ 46

Muntlig dragning - Med byn i centrum

Beskrivning av ärendet
Kulturchef Pär Ohlsson informerar om att Leksands kommun tillsammans 
med Studiefrämjandet och Dalaguiderna bjuder in till att sätta byarna i 
centrum. Detta görs genom att byarna i kommunen bjuds in att presentera sig 
i en gemensam serie aktiviteter på temat ”Byn i centrum”. Här kan 
respektive by berätta/genomföra vad de vill om sin by – historia, natur, 
företag, badplats, vandringsled, byvandring, sparktävling eller filmkväll.
Kommunens lokalhistoriska arkiv kan hjälpa till med material kring 
respektive by om det behövs.

Allmänna utskottets beslut
Lägga informationen till handlingarna.

Beslutet skickas till
Kulturchef Pär Ohlsson
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