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§ 78 Ansökan om utökad borgen - Leksand Vatten AB
§ 79 Pantbrev gentemot Leksands Golfklubb
§ 80 Reglemente för krisledningsnämnd
§ 81 Styrdokument för Leksands kommuns arbete med krisberedskap 2019-2022
§ 82 Handlingsprogram enligt lag (2003:778) om skydd mot olyckor
§ 83 Mål- och resultatrapport period 2/2019 för sektor verksamhetsstöd
§ 84 Redovisning av uppdrag från allmänna utskottet kvartal 2/2019
§ 85 Sammanträdesordning 2020
§ 86 Ny- och ombyggnation av Tibble särskilda boende
§ 87 Överläggningsärende - Införande av visselblåsarfunktion
§ 88 Hållbar kompetensförsörjning
§ 89 De enskilda vägarna i Leksands kommun - Avtal med vägsamfälligheterna om 

skötseln
§ 90 Information om större plan- och byggärenden
§ 91 Överläggningsärende - Indikatorer 2020
§ 92 Leksands IF Fastighet AB ansöker om förlängning av nu gällande hyresavtal för 

hyra av Tegera arena (f.d. Ejendals arena) samt Weda Skog arena (f.d. B-hall)
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§ 78 Dnr 2019/886

Ansökan om utökad borgen - Leksand Vatten AB

Beskrivning av ärendet
Leksand Vatten AB (LVAB), som är ett helägt dotterbolag till Leksands 
kommun, har i en skrivelse daterad 2019-06-19 ansökt om utökad borgen 
med 50 miljoner kronor från 330 miljoner kronor till 380 miljoner kronor. 
Ansökan motiveras med färdigställande av överföringsledning Tällberg-
Övermo (25,5 mkr), renovering, Sjugare reningsverk (11,0 mkr), utbyggnad 
av VA-nät Heden (25,5 mkr) och Norra Käringberget (45 mkr). Totalt 
beräknas 310 miljoner kronor investeras 2019-2024.
Per augusti 2019 är 307 miljoner kronor av borgenssumman på 330 miljoner 
kronor nyttjad, vid utgången av 2019 förväntas hela borgenssumman på 330 
miljoner kronor vara nyttjad. Därmed gör Leksand Vatten AB bedömningen 
att en höjning behövs.

Sektorns/avdelningens bedömning
Kommunen har tidigare erhållit bolagets resultat-, investerings- och 
kassaflödesbudget. Under perioden 2019-2024 beräknas bolagets totala 
underskott uppgå till cirka 29 mkr. Utöver det investeras 310 mkr vilket 
innebär att lånen kommer att öka med cirka 339 miljoner kronor under 
perioden och uppgå till cirka 647 mkr vid utgången av 2024. 
Utökas inte kommunens borgensåtagande är Leksand Vatten AB:s 
bedömning att det inte går att färdigställa ovanstående investeringar.
Investeringarna är en förutsättning för att öka antalet invånare och därmed 
kunna nå kommunens vision om 18 000 invånare 2025.
Sammantaget innebär föreslagna investeringar under åren 2019-2024 
förutom i Leksand Vatten AB också i primärkommunen och i 
Leksandsbostäder AB att det totala utrymmet för framtida investeringar 
relativt sett minskar i kommunkoncernen, givet dagens och kommande års 
resultat- och investeringsnivåer.
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Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande från Leksands kommun daterat 2019-09-12
Tjänsteutlåtande från Leksand Vatten AB med ansökan om utökat 
borgensåtagande, daterat 2019-06-16
Leksand Vatten AB:s investeringsplan 2020-2024.

Allmänna utskottets förslag till kommunstyrelsen för beslut i 
kommunfullmäktige
Såsom för egen skuld ingå borgen för Leksand Vatten AB:s låneförpliktelser 
upp till ett högsta lånebelopp om 380 miljoner kronor, jämte därpå löpande 
ränta och kostnader. 

Beslutet skickas till
Kommunstyrelsen
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§ 79 Dnr 2019/65

Pantbrev gentemot Leksands Golfklubb

Beskrivning av ärendet
Leksands kommun överlät år 1993 byggnader på utarrenderad mark på 
fastigheten Vargnäs 11:8 till Leksands golfklubb. Överlåtelsen reglerades via 
ett skuldebrev där säkerheten för skulden, 750 000 kronor, utgjordes av 
pantbrev i fastigheten. Leksands golfklubb har i dialog i oktober 2018 med 
kommunens näringslivsavdelning föreslagit att Leksands kommun avstår sitt 
pantbrev alternativt överlåter större delen av panten till Leksands golfklubbs 
(GK) lånegivande bank. Anledningen till begäran är att pantbrevet ökar 
lånekostnaderna för klubben.  Kommunen har fört dialog med Leksands 
GK:s ordförande Björn Aspling samt med representanter för Leksands 
sparbank. Inom kommunen har f.d. mark- och exploateringsansvarig Martina 
Hellgren, näringslivschef Per Strid, kommundirektör Göran Wigert samt 
ekonomiavdelningen genom Kristian Koivumäki och Lars Bäcksholm 
deltagit i diskussionen. 
Under samma tidsperiod i början av 1990-talet har Leksands kommun vid 
överlåtelse av byggnader på utarrenderad mark träffat liknande avtal i ett 
flertal fall. Byggnadernas värde på fastigheten Vargnäs 11:8 har, sedan 
överlåtelsen skedde, ökat av de investeringar Leksands golfklubb genomfört.
Under åren 2015-2016 har klubben gått med underskott cirka 200-300 tkr, 
för att 2017 ha ett överskott på ca 100 tkr. Överskottet beror på sänkta 
personalkostnader.
Räntekostnaderna uppgår till cirka 225 tkr/år och skulle kommunen släppa 
sitt pantbrev så minskar dessa enligt en extern bedömning med omkring 15 
tkr/år. Som jämförelse har klubben en omsättning på över 4 mkr.

Sektorns/avdelningens bedömning
Kommunens bedömning är att denna sänkning av lånekostnaderna endast är 
marginell i förhållande till klubbens omsättning. Att släppa pantbrevet står 
inte i relation till ökade risken för kommunen att inte inneha pantbrevet. 
Klubben har också genom egna åtgärder påvisat ett positivt resultat 2017.
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Finansiering
Idag har Leksands kommun inget bokfört i vår balansräkning för detta 
pantbrev. Om Leksands golfklubb skulle gå i konkurs har kommunen inte 
rätt till någon kompensation från konkursboet utan pantbrev.

Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande från controllingansvarig Kristian Koivumäki, daterat 
2019-01-17

Allmänna utskottets förslag för beslut i kommunstyrelsen
Avslå Leksands Golfklubbs ansökan om att Leksands kommun ska släppa 
pantbrevet. 

Beslutet skickas till
Kommunstyrelsen
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§ 80 Dnr 2019/1122

Reglemente för krisledningsnämnd

Beskrivning av ärendet
Vid en ny mandatperiod bör reglemente för krisledningsnämnden ses över 
och antas på nytt (KL 6 kap. 44 §).

Sektorns/avdelningens bedömning
Beredskapssamordnaren i Leksands kommun har gjort översyn av befintligt 
reglemente och kommit fram till att innehållet i det nuvarande dokumentet 
inte behöver ändras.

Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande från beredskapssamordnare Kjell Ekman, daterat 
2019-10-15 § 87.
Reglemente för krisledningsnämnden i Leksands kommun

Allmänna utskottets förslag till kommunstyrelsen för beslut i 
kommunfullmäktige
1. Anta Reglementet för krisledningsnämnden.
2. Reglementet ersätter tidigare reglemente som antogs av 

kommunfullmäktige 2016-09-19.

Beslutet skickas till
Kommunstyrelsen
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§ 81 Dnr 2019/1121

Styrdokument för Leksands kommuns arbete med 
krisberedskap 2019-2022

Beskrivning av ärendet
I överenskommelse om kommunernas krisberedskap mellan Sveriges 
Kommuner och Landsting (SKL) och Myndigheten för Samhällsberedskap 
(MSB) framgår det att kommunerna ska ta fram ett styrdokument för 
kommunens arbete med krisberedskap. Syftet med detta styrdokument är att 
klargöra vad som ska göras och vem som ansvarar för att det blir genomfört 
samt vem som beslutar. 
Styrdokumentet ska innehålla beskrivningar av åtgärder för att reducera 
risker samt en utbildningsplan för mandatperioden.

Sektorns/avdelningens bedömning
Utgångspunkterna för kommunernas krishanteringsarbete styrs via Lag 
(2006:544) om kommuners och landstings åtgärder inför och vid 
extraordinära händelser i fredstid och höjd beredskap (LEH). 
Med extraordinär händelse enligt LEH avses händelse som

 avviker från det normala

 innebär en allvarlig störning i viktiga samhällsfunktioner eller

 innebär en överhängande fara för en allvarlig störning i viktiga 
samhällsfunktioner

 kräver skyndsamma insatser för att kunna hanteras
Kommunernas förebyggande arbete vid en redan inträffad olycka styrs av 
Lag (2003:778) om Skydd mot Olyckor (LSO) och hanteras av Brandkåren 
Norra Dalarna.
Vårt övergripande mål är att alla ska kunna känna sig trygga i Leksand. En 
viktig faktor som leder till trygghet är att vi bryr oss om varandra. 
Samverkan är ett ledord som gäller i stort som i smått och såväl lokalt som 
internationellt. Att hantera risker är en gemensam kommunal angelägenhet. 
Alla har ansvaret och alla måste gemensamt jobba mot samma mål.
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Leksands kommuns mål för krishantering är att: 

 Samverka för en väl fungerande krishantering vid allvarliga 
störningar, stora olyckor och kriser. 

 Använda samhällets resurser på ett effektivt sätt för människors 
bästa.

Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande från beredskapssamordnare Kjell Ekman, daterat 
2019-09-12
Styrdokument för Leksands kommuns arbete med krisberedskap, daterat 
2019-09-12

Allmänna utskottets förslag till kommunstyrelsen för beslut i 
kommunfullmäktige
Anta ”Styrdokument för Leksands kommuns arbete med krisberedskap 
2019–2022”. 

Beslutet skickas till
Kommunstyrelsen
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§ 82 Dnr 2018/1445

Handlingsprogram enligt lag (2003:778) om skydd mot 
olyckor

Beskrivning av ärendet
Enligt Lag (2003:778) om skydd mot olyckor 3 kap. 3§ ska kommunen ha ett 
handlingsprogram för förebyggande verksamhet. I programmet ska anges 
målet för kommunens verksamhet samt de risker för olyckor som finns i 
kommunen och som kan leda till räddningsinsatser. I programmet ska också 
anges hur kommunens förebyggande verksamhet är ordnad och hur den 
planeras.

Gemensamma handlingsprogram tas fram av räddningsförbundets 
medlemskommuner har tillsammans med Brandkåren Norra Dalarna. 

Brandkåren Norra Dalarna är ännu inte helt klara med sitt handlingsprogram 
vilket innebär att vissa delar i det gemensamma handlingsprogrammet inte är 
klara. Brandkårens handlingsprogram hanteras senare i direktionen för 
förbundet.

I handlingsprogrammet som är specifikt för Leksand har förslag tagits fram 
med hjälp av de verksamheter som jobbar med berörda delar inom 
kommunen. 

Efter att Räddningsförbundets medlemskommuner tillsammans med 
Brandkåren Norra Dalarna tagit fram sina handlingsprogram kommer 
underlagen omarbetas till ett gemensamt grafiskt utseende. Bifogat underlag 
innehåller således endast textmassa och ska inte ses som grafiskt korrekt.

Sektorns/avdelningens bedömning

Leksands kommun ska vara trygg och säker att bo, vistas och driva 
verksamhet i. Ett helhetsgrepp kring frågorna om brottsförebyggande arbete, 
skydd mot olyckor, krishantering och civilt försvar är nödvändigt för att 
skapa en trygg och säker tillvaro. 
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Till handlingsprogrammet finns tillhörande delprogram för områdena 
brottsförebyggande arbete, trafiksäkerhet, riskhänsyn i fysisk planering, 
brandförebyggande verksamhet, fallprevention, suicidprevention, 
vattensäkerhet, krishantering (utgör även plan för extraordinära händelser) 
och civilt försvar/beredskap.

I delprogrammen beskrivs strategiskt viktiga aktiviteter/åtgärder för 
kommunen och särskilda satsningar för perioden 2019-2022.

Delprogrammen beskriver hur vi jobbar med att förhindra olyckor och 
kommer att publiceras på vår hemsida.

Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande från beredskapssamordnare Kjell Ekman, daterat 
2019-09-10
Sammanställning av de kommunspecifika delprogrammet 
”Handlingsprogram enligt lag (2003:778) om skydd mot olyckor”

Allmänna utskottets förslag till kommunstyrelsen för beslut i 
kommunfullmäktige
Anta föreslagen text för delprogram tillhörande ”Handlingsprogram enligt 
lag (2003:778) om skydd mot olyckor (LSO) specifikt för Leksands 
kommun”.

Beslutet skickas till
Kommunstyrelsen
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§ 83 Dnr 2019/523

Mål- och resultatrapport period 2/2019 för sektor 
verksamhetsstöd

Beskrivning av ärendet
Förvaltningen sammanställer tre mål- och resultatrapporter per år för 
respektive sektor. Respektive sektors utskott redovisas den egna sektorns 
mål- och resultatrapport.
Kommunstyrelsen får ta del av samtliga mål- och resultatrapporter. Dessa 
rapporter redovisas tillsammans med den ekonomiska prognosen per 30 
april, delårsbokslutet med prognos per den 31 augusti och årsredovisningen 
per den 31 december. 

Beslutsunderlag
Mål- och resultatrapport period 2/2019 för sektor verksamhetsstöd

Allmänna utskottets beslut
Lägga mål- och resultatrapport period 2/2019 för sektor verksamhetsstöd till 
handlingarna.

Beslutet skickas till
Kvalitetsgruppen
Sektorschef Maria Bond
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§ 84 Dnr 2019/715

Redovisning av uppdrag från allmänna utskottet kvartal 
2/2019

Beskrivning av ärendet
Förvaltningen presenterar en sammanställning över allmänna utskottets 
uppdrag kvartal 2/2019. I sammanställningen finns även en rapportering om 
vad som hänt i ärendet.

Beslutsunderlag
Redovisning av uppdrag från allmänna utskottet kvartal 2/2019

Allmänna utskottets beslut
Lägga informationen till handlingarna.
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§ 85 Dnr 2019/1094

Sammanträdesordning 2020

Beskrivning av ärendet
Förvaltningen har tagit fram ett förslag till sammanträdesordning 2020.

Allmänna utskottets beslut
1. Allmänna utskottet sammanträder enligt följande 2020:

20 januari 
10 februari
16 mars
21 april
14 maj
13 augusti
7 september
12 oktober
5 november

2. Samtliga sammanträden börjar kl. 13.00 om inget annat anges i kallelsen.
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§ 86 Dnr 2016/625

Ny- och ombyggnation av Tibble särskilda boende

Beskrivning av ärendet
Vid dagens sammanträde presenterar processledare Nina Lehtonen och 
Anders Backhans från Backhans Consulting, beräknad produktionskostnad 
samt hur processen med ny- och ombyggnationen av Tibble särskilda boende 
fortskrider. 
Den totala produktionskostnaden för ny- och ombyggnation av Tibble 
särskilda boende beräknas till cirka 182 mkr jämfört med uppskattad budget 
om 167 mkr som låg till grund för hyreskostnaden som presenterades i 
kommunstyrelsen 2017. Följande förändringar har skett sedan dess:

 Kommunen ska äga byggnaden och köpa den befintliga delen av 
Leksandsbostäder AB.

 Planerad byggnad har 72 lägenheter jämfört med 70 vid 
planeringsstadiet.

 Planerad ny- och ombyggnation har för närvarande 5 890 kvm lokal- och 
boarea (ca 82 kvm/boende). Byggnaden innehåller även lägenhetsförråd 
vilket inte fanns med i planeringsstadiet. 

 Nuvarande produktionskostnad är redovisad i nivå med 2020/2021 års 
pris.

Vid dagens sammanträde diskuterades miljö- och energiaspekter kring ny- 
och ombyggnationen. Frågan är dock inte uppe för beslut just nu.

Sektorns/avdelningens bedömning
Framtagen produktionskostnad är högre än tidigare uppskattad 
produktionskostnad som låg till grund för beslutet om ny- och ombyggnation 
av Tibble särskilda boende.
Sektorn bedömer att ytterligare justeringar behöver göras av såväl ritningar 
som av byggkostnad för att få en produktionskostnad som är förenlig med de 
förändringar som har gjorts sedan beslutet, det vill säga inköp av byggnaden, 
utökade vårdplatser, installationsytor, materialval samt samvaroytor som är 
av vikt för trivsel och välbefinnande hos boende, besökare och personal.
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Trots den ökade produktionskostnaden bedömer sektorn för vård och omsorg 
att den totala driftskostnaden av fastigheten, inklusive de 18 nya 
vårdlägenheterna, kommer att vara lägre än nuvarande totala driftskostnad 
för Limsjögården och Tibble.
Genom det nya boendet kan vi möta kommande behov av antal 
vårdboendeplatser. 

Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande från Nina Lehtonen och Anders Backhans, 
daterat 2019-10-07

Allmänna utskottets förslag till kommunstyrelsen för beslut i 
kommunfullmäktige
1. Inleda Fas 2 av ny- och ombyggnationen av Tibble särskilda boende, i 

enlighet med partneringkontraktet.
2. Bevilja tilläggsanslag för investering om 32 miljoner kronor för år 2022.

Beslutet skickas till
Kommunstyrelsen
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§ 87 Dnr 2019/741

Överläggningsärende - Införande av 
visselblåsarfunktion

Beskrivning av ärendet
HR-avdelningen har fått i uppdrag att ta fram riktlinjer för 
visselblåsarfunktion samt ge förslag på hur ärenden ska handläggas.

Ett visselblåsarärende handlar om allvarliga oegentligheter som till exempel 
bokföringsbrott, brottslighet och mutor. Anmälan får endast göras mot 
person i ledande ställning, exempelvis kommundirektör, sektorschef, person 
i ledningsgrupp eller annan chef i nyckelposition.
När ett ärende kommer till kommunen ska en första bedömning göras om det 
rör sig om en oegentlighet som ska utredas som ett visselblåsarärende eller 
inte.
Ett visselblåsarärende är ett ärende som inte kan tas om hand någon 
annanstans utifrån kommunens rutiner. Detta är ytterligare en möjlighet för 
kommunens anställda att gå vidare med en anmälan mot person i ledande 
ställning när det gäller allvarliga oegentligheter. Anmälaren kan vara 
anonym.

Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande av HR-chef Hanna Trädgårdh Oscarsson, daterat 
2019-09-17
Visselblåsarfunktion – hantering av ärenden, daterat 2019-09-13

Allmänna utskottets beslut
Föra dialog kring ärendet vid dagens sammanträde och uppta ärendet igen 
vid allmänna utskottets sammanträde den 14 november.

Beslutet skickas till
Allmänna utskottet
HR-chef Hanna Trädgårdh Oscarsson
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§ 88 Dnr 2019/166

Hållbar kompetensförsörjning

Beskrivning av ärendet
HR-avdelningen har fått i uppdrag att se över det tidigare politiska beslutet 
att endast anställa förskollärare eller personer med annan pedagogisk 
utbildning som bedöms likvärdig vid nyrekrytering av personal till förskola 
och fritidshem (Dnr. 80/2002 630). 
I samband med denna översyn ses även möjligheter över om att bredda 
underlag för rekrytering genom att se över kompetenskrav för olika 
inriktning på tjänstekategorier inom vård och omsorg. 

Sektorns/avdelningens bedömning
För att säkerställa kompetensförsörjning behöver kompetensbegrepp ses över 
för att möjliggöra ytterligare resurser till områden där vi har bristyrken. 

Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande av HR-chef Hanna TrädgårdhOscarsson, daterat 
2019-09-13
Breddad kompetens, daterat 2019-09-13

Allmänna utskottets förslag för beslut i kommunstyrelsen
1. Möjliggöra att tillsvidareanställa medarbetare med adekvat 

barnskötarutbildning inom förskolan.
2. Beslutet enligt punkt 1 ersätter alla tidigare beslut i ärendet.
3. Bredda rekryteringsunderlaget för att arbeta med ytterligare 

tjänstekategorier inom vård och omsorg för de som har adekvat 
omsorgsutbildning. 

Beslutet skickas till
Kommunstyrelsen
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§ 89 Dnr 2016/716

De enskilda vägarna i Leksands kommun - Avtal med 
vägsamfälligheterna om skötseln

Beskrivning av ärendet
Vid dagens sammanträde redogör trafikingenjör Lars Lindblom och 
trafikhandläggare Ingrid Andrén om förslagen till avtal om kommunal 
skötsel av enskilda vägar samt avtal om bidrag till skötsel av enskilda vägar i 
enlighet med ”Regler för kommunalt stöd till enskilda vägar” som antogs av 
kommunfullmäktige den 12 juni 2019 § 37. Avtal ska sedan erbjudas att 
skrivas med respektive vägsamfällighetsförening.

Allmänna utskottets förslag till kommunstyrelsen för beslut i 
kommunfullmäktige
Godkänna föreslagna avtal om kommunal skötsel av enskilda vägar samt 
avtal om bidrag till skötsel av enskilda vägar.

Beslutet skickas till
Kommunstyrelsen
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§ 90 Dnr 2018/1751

Information om större plan- och byggärenden

Beskrivning av ärendet
Sektorschef Åke Sjöberg informerar om följande:

 Arbetsläget för aktuella planärenden.

 Eventuellt behov av arkeologisk utgrävning vid den tänkta 
Moskogsvägens sträckning.

 Informationsmöte om Moskogsvägen i Plenisalen för allmänheten den 11 
november.

 Öppet hus i Plenisalen för allmänheten med anledning av kultur-
miljöprogrammet den 13 november.

 Utredning av framtidens styrning, ledning och organisation av 
kommunens fastigheter, gata/park och bostadsbolag – målet för 
genomförandet har flyttats fram och är inte längre årsskiftet 2019/2020 
utan senare under 2020.

 Arbetet med avtalssamverkan med Rättviks kommun inom sektor 
samhällsutveckling pågår. Principbeslut ska fattas av respektive 
kommuns kommunfullmäktige.

 Den pausade upphandlingen när det gäller ny sporthall i Leksand 
återupptas.

 Kollektivtrafiken i länet med anledning av införande av entimmestrafik.

 Arbete med förskolan Myran fortlöper enligt plan.

Allmänna utskottets beslut
Lägga informationen till handlingarna.
Beslutet skickas till
Sektorschef Åke Sjöberg
VD Leksandsbostäder AB
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§ 91 Dnr 2019/1183

Överläggningsärende - Indikatorer 2020

Beskrivning av ärendet
Kommunfullmäktige har antagit 10 mål för 2020. Förvaltningen har arbetat 
fram ett förslag på indikatorer och målnivåer för att mäta måluppfyllelsen.
Vid dagens sammanträde föredrar kvalitetsutvecklare Joel Johansson 
förvaltningens förslag. 

Beslutsunderlag
Utkast till indikatorer 2020

Allmänna utskottets beslut
Föra dialog kring ärendet vid dagens sammanträde och uppta ärendet igen 
vid allmänna utskottets sammanträde den 14 november.

Beslutet skickas till
Sektorschef Maria Bond
Kvalitetsgruppen
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§ 92 Dnr 2019/1221

Leksands IF Fastighet AB ansöker om förlängning av 
nu gällande hyresavtal för hyra av Tegera arena (f.d. 
Ejendals arena) samt Weda Skog arena (f.d. B-hall)

Beskrivning av ärendet

Bakgrund
Fullmäktige beslutade vid sammanträdet den 10 maj 2004, § 15, att teckna 
avtal om hyra av Ejendals arena (idag nämnd Tegera arena) samt B-hall 
(idag kallad Weda Skog arena). Avtalet är mellan kommunen och Leksands 
IF Fastighets AB, nedan kallat LIFFAB. Kommunens nyttjanderätt till arena 
och träningshall regleras i en bilaga till avtalet. I bilagan till avtalet regleras, 
förutom nyttjanderätten, även bland annat kommunens rätt till exponering i 
form av isreklam, annonsering och nyttjande av loge. Utan särskild kostnad 
har kommunen även möjlighet att i viss utsträckning nyttja 
konferensutrymmen och den s.k. Sparbanksfoajén.
Det ursprungliga avtalet löpte från den 1 september 2005 t.o.m. 30 juni 2030. 
Genom ett tilläggsavtal, beslutat av fullmäktige den 9 maj 2011, § 22, 
förlängdes avtalet till den 30 juni 2035 och i samband med detta 
omformulerades även bland annat den bilaga till hyresavtalet som avser 
kommunens nyttjanderätt.

Kommunfullmäktiges beslut om budget 2020-2022
Kommunfullmäktige beslutade vid sammanträdet den 14 oktober 2019, § 64, 
om budget 2020-22. Budgeten innebär besparings- och 
effektiviseringsåtgärder inom samtliga sektorer. En besparing som behöver 
genomföras utifrån fullmäktiges beslut är att minska utgifterna för 
marknadsföring centralt. Inom ramarna för detta ska logen i Tegera arena 
sägas upp. 

Ansökan från Leksands IF Fastighets AB
Leksands IF Fastighets AB, nedan kallat LIFFAB har inkommit med 
ansökan om att förlänga Leksands kommuns hyresavtal för Tegera arena 
samt B-hall till den 31 december 2038.
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LIFFAB skriver i sin ansökan att en förlängning av avtalet är en 
förutsättning för en förstärkt finansiering som oavkortat ska gå till 
fastighetsunderhåll. Fastigheten är i behov av ett omfattande underhåll och 
LIFFAB har upprättat en underhålls- och utvecklingsplan. Planen inkluderar 
bl.a. en bättre energieffektivitet, bättre is och en uppdatering av 
omklädningsrummen. 
Leksands kommuns bashyra för avtalet är 4 460 tkr och motsvarar den 
kostnad kommunen hade för driften av den gamla ishallen, exkl. 
kapitalkostnader. Avtalet innehåller också en klausul om en tilläggshyra som 
utfaller då basräntan (Stibor 3 mån) överstiger 2,25 %. Den 8 maj 2017 
beslutade kommunfullmäktige, § 20, att avtalet skulle indexregleras utifrån 
KPI (konsumentprisindex).
Nyttjanderätt till loge berörs inte i ansökan från LIFFAB.

Sektorns/avdelningens bedömning
Arenan används inte enbart av Leksands IF, utan även bland annat av 
kommunen genom istid för skolor, hockeygymnasium, allmänhetens åkning 
och föreningar som i sin tur hyr av kommunen. Genom förlängningen av 
avtalet säkras denna tillgång ytterligare tid. Det bedöms utifrån detta även 
vara i allmänhetens intresse att LIFFAB gör investeringar i fastigheten som 
minskar dess energiförbrukning och klimatpåverkan och att fastigheten 
underhålls.  
Förvaltningens bedömning är att avtalet med LIFFAB utifrån ansökan kan 
förlängas till den 31 december 2038.
Utifrån fullmäktiges beslut den 14 oktober 2019 behöver bilaga 1 till avtalet 
omförhandlas, vilket lämpligen görs i anslutning till förlängningen. 
Förvaltningens bedömning är att bilagan kan omformuleras på sådant sätt att 
kommunen inte längre har en egen loge utan istället har möjlighet att nyttja 
loge/bord/lokal vid ett visst antal tillfällen per säsong och i övrigt har 
exponering på mediakuben och sargkant. Genom att ändra bilagan till avtalet 
säkerställs att kommunen inom ramarna för den hyra som betalas även 
fortsatt har goda möjligheter till exponering och att kommunens möjligheter 
att nyttja övriga delar av arenan. Genom att omförhandla bilagan ges även 
möjlighet att förtydliga vad det är kommunen hyr och hur fördelningen av 
istider ska göras. 

Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande från kommundirektör Göran Wigert, daterat 2019-10-08
Ansökan om förlängt hyresavtal från Leksands IF Fastighet AB
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Allmänna utskottets förslag till kommunstyrelsen för beslut i 
kommunfullmäktige
1. Förlänga kommunens avtal om hyra av Tegera arena (f.d. Ejendals arena) 

samt Weda Skog arena (f.d. B-hall) till och med 31 december 2038.
2. Beslutet enligt första punkten gäller under förutsättning att bilagan till 

avtalet ändras på sådant sätt att kommunen inte längre har en fast loge 
och att bilagan förtydligas på sådant sätt att tillgång till istid, tillgång till 
övriga lokaler och exponering på annat sätt säkerställs. 

3. Uppdra till kommunstyrelsens ordförande Ulrika Liljeberg (C) att 
underteckna avtalen.

Allmänna utskottets beslut
1. Uppdra till förvaltningen att utvärdera och redovisa de istider som 

disponerats enligt avtalet under perioden 2016-05-01—2019-04-30.

Beslutet skickas till
Kommunstyrelsen
Kommundirektör Göran Wigert
Fritidschef Torkel Holst
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