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§ 90 Dnr 2021/1289 

Information om större plan- och byggärenden 2022 

Beskrivning av ärendet 
Sektorchef för samhällsutveckling, Åke Sjöberg, informerade om följande: 
Befolkningsstatistiken visar en folkmängd om 16 093 personer. 
Invigningen av den nya sporthallen är klar, det var många besökare på 
invigningen. Den gamla sporthallen är också tillgänglig för användning. En 
föreningskiosk kommer finnas för användning vid cuper osv i den nya 
sporthallen. 
Vägbelysningsavtalet ” Färdigt ljus” är på slutgranskning den här veckan. 
Efter klartecken från förvaltningsrätten ska ett 8-årigt avtal med Dala Energi 
AB tecknas.  
Pågående detaljplaner 
Detaljplan ”Moskogsvägen” bör vara klar för antagande januari 2023. 
Detaljplan ”Rosen Västra” ska hanteras vidare på ett möte nästa vecka. 
En trafikutredning pågår för norra Leksand gällande ”limalänken”.  
 

Beslut 
1. Informationen läggs till handlingarna. 

Beslutet skickas till 
Sektorchef för samhällsutveckling Åke Sjöberg  
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§ 91 Dnr 2022/263 

Kriget i Ukraina 

Beskrivning av ärendet 
Kommundirektör, Caroline Smitmanis Smids, informerade om följande: 

• Förvaltningen tar fram beslutsunderlag för beredskapslager inom ett 
antal olika områden.  

• Beslutsunderlag för styr-el under beredning (hög sekretess). 

• Prognos för flyktingmottagande 2023: svårbedömt läge men 
Leksands kommun ska räkna med att ta emot 30–50 personer från 
Ukraina. 

• I förra veckan hade 59 (av 60) anvisade personer anlänt till Leksand. 

• 17 barn var inskrivna i klasserna F-6, 5 ungdomar i klasserna 7-9. 

• Den sista augusti betalades ett extra statsbidrag på 
1 170 tkr ut. Det ska kompensera för ökade kostnader i samband med 
flyktingmottagningen. 

Beslut 
1. Informationen läggs till handlingarna. 

Beslutet skickas till 
Kommundirektör, Caroline Smitmanis Smids 
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§ 92 Dnr 2022/106 

Information om fastighetsstrategiska frågor 

Beskrivning av ärendet 
Fastighetsstrateg, Veronica Lindberg Lekare, informerande om följande: 
Den nya modulbyggnaden vid Sammilsdalsskolan är klar och ett slutbesked 
finns. Markentreprenaden fortsätter även under v:44. 
Flertalet åtgärder har vidtagits på förskolan Myran. En tidsplan för arbetet 
finns och arbetet kommer påbörjas vid årsskiftet.   
Lyckavägen är invigd och klar.  Flytten av Limsjögårdens resterande 
verksamhet sker i december. 
Idag finns det 175 befintliga Säbo-platser och fram till 2030 behöver 
ytterligare 60 platser finnas.  
Upprustningen av matsalen i Edshult är klar. Ljuset och akustiken i matsalen 
är bättre nu.  

Beslut 
1. Informationen läggs till handlingarna. 

Beslutet skickas till 
Fastighetsstrateg, Veronica Lindberg Lekare 
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§ 93 Dnr 2021/959 

Information om offentlig belysning 

Beskrivning av ärendet 
Sektorchef för samhällsutveckling, Åke Sjöberg, informerade om följande: 
Vägbelysningsavtalet ” Färdigt ljus” är på slutgranskning den här veckan. 
Efter klartecken från förvaltningsrätten ska ett 8-årigt avtal med Dala Energi 
AB tecknas.  

Beslut 
1. Informationen läggs till handlingarna.  

Beslutet skickas till 
Sektorchef för samhällsutveckling, Åke Sjöberg 
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§ 94 Dnr 2021/1484 

Ansökan om driftavtal för skidlek- och teknikområde 
för barn och ungdomar uppe på Granberget 

Beskrivning av ärendet 
Skidklubbarna SK Leksand och Siljansnäs skid- och löparklubb har skickat 
in en ansökan om att anlägga ett skidlek- och teknikområde för skidåkning 
uppe på toppen ovanför Granbergets skidbacke. Skidklubbarna anser att ett 
skidlek- och teknikområde med konstsnö behövs för att säkra snötillgången 
milda vintrar samt kunna möta det fortsatt stora och ökande skidintresset för 
skidklubbarnas ungdomar. 
För detta skidlek- och teknikområde önskar skidklubbarna upprätta ett 10-
årigt driftavtal med kommunen. I detta avtal ska kommunen ansvara för 
snöläggning, regelbundet preparera skidlekyta och skidspår samt att 
underhålla, sköta och förvara anläggningens materiella delar. Skidklubbarna 
ska enligt ansökan införskaffa och äga dessa materiella delar som 
snökanoner, ledningar och belysning.   
Kommunen har muntligt avslagit detta upplägg. Kommunen har erbjudit 
skidklubbarna att kommunen kan stå för investeringen, det vill säga inköp av 
de materiella delar som snökanoner, ledningar och belysning. Skidklubbarna 
ska i detta förslag stå för driften av anläggningen. Skidklubbarna har till 
fritidsavdelningen lämnat ett definitivt nej till denna lösning då 
skidklubbarna inte är säkra att det finns tillräckligt med finansiella medel 
över tid samt att skidklubbarna inte har tillräckligt med ideella krafter att 
sköta anläggningen. 
I det önskade projektet ingår även att utöka det befintliga 
snöläggningssystemet med ett snösprutningsspjut placerad vid den tilltänkta 
platsen. Detta för att säkerställa snötillgången med konstgjord snö.  
Området ligger till stor del på kyrkans mark. Enligt ansökan är ett 
preliminärt markavtal mellan skidklubbarna och kyrkan framtaget. Det 
tilltänkta området har måtten 75 gånger 40 meter och ligger i anslutning till 
befintligt elljusspår. Från detta område ska snö forslas ut till en nylagd 
spårgata på cirka 500 meter. Denna spårgata ska belysas med utökad 
kapacitet genom att kopplas ihop med befintligt elljusspår.  
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Skidklubbarnas barn- och ungdomsverksamhet bedrivs till stor del i 
Siljansnäs och på Källans skidanläggning. Dessa platser har elljusspår men 
ingen konstsnöanläggning. Fritidsavdelningen sköter Källans anläggning och 
Siljansnäs skidklubb sköter sin egen anläggning med hjälp av kommunalt 
stöd. Klubbarna menar att många vintrar är för milda för att kunna bedriva 
verksamhet då snötillgången är dålig. Det blir i och med det svårt att locka 
nya barn- och ungdomar till deras verksamhet. 

Sektorns/avdelningens bedömning 
Fritidsavdelningen lägger varje vinter stora resurser för möjligheten till 
längdskidåkning i Leksand. Uppe på Granberget sprutar fritidsavdelningens 
personal, vintertid, stora mängder konstsnö som sedan forslas ut i terrängen. 
Det finns i och med detta varje år ett tvåkilometers elljusspår som är i bra 
skick stora delar av vintern. Då natursnötillgången för olika vintrar varierar 
är detta skidspår en garanti att man kan åka skidor i Leksand. Vid kallare och 
snörikare vintrar har Leksand många mil bra skidspår som fritidsavdelningen 
ombesörjer.    
Fritidsavdelningen har för närvarande inte möjlighet, utan utökade 
personalresurser, att få utökade arbetsuppgifter, framför allt inte vintertid. 
Att sköta denna anläggning skulle innebära 10 – 15 timmar mer i veckan, för 
en verksamhet som redan är mycket hårt belastad.  
Fritidsavdelning bedömer vidare att ett driftsavtal på 10 år är en för lång 
tidsperiod, då förutsättningarna att driva en anläggning som denna kan 
ändras över tid. Att upprätta ett markavtal innan omarrondering för området 
är klart bedöms inte vara lämpligt.  

Beslutsunderlag 
- Tjänsteutlåtande daterat 2022-08-22 
- Ansökan om driftavtal för skidlek- och teknikområde för barn och 

ungdomar uppe på Granberget. 
- Driftkalkyl daterad 2021-11-02 

Allmänna utskottets beslut 
1. Avslå ansökan att upprätta ett 10-årigt kommunalt driftavtal med SK 

Leksand och Siljansnäs Skid- och löparklubb för ett skidlek- och 
teknikområde uppe på Granberget.  

2. Uppdra till fritidsavdelningen att fortsätta dialogen med SK Leksand 
och Siljansnäs skid- och löparklubb i syfte att undersöka möjligheten 
att ge kommunalt stöd i annan form.  

8Protokoll Allmänna utskottet 2022-09-12
(Signerat, SHA-256 1923177C4FE3CA5E43929464520E7C31DC91DAE8E6569291BBD8349C0E2DCF52)

Sida 8 av 10



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 
3(3) 

Sammanträdesdatum 
2022-09-12 

 
  

Allmänna utskottet   
 

 
Justeras Utdrag bestyrks 
  

 

Beslutet skickas till 
Fritidschef, Torkel Holst 
SK Leksand  
Siljansnäs skid- och löparklubb 
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§ 90 Dnr 2021/1289 


Information om större plan- och byggärenden 2022 


Beskrivning av ärendet 
Sektorchef för samhällsutveckling, Åke Sjöberg, informerade om följande: 
Befolkningsstatistiken visar en folkmängd om 16 093 personer. 
Invigningen av den nya sporthallen är klar, det var många besökare på 
invigningen. Den gamla sporthallen är också tillgänglig för användning. En 
föreningskiosk kommer finnas för användning vid cuper osv i den nya 
sporthallen. 
Vägbelysningsavtalet ” Färdigt ljus” är på slutgranskning den här veckan. 
Efter klartecken från förvaltningsrätten ska ett 8-årigt avtal med Dala Energi 
AB tecknas.  
Pågående detaljplaner 
Detaljplan ”Moskogsvägen” bör vara klar för antagande januari 2023. 
Detaljplan ”Rosen Västra” ska hanteras vidare på ett möte nästa vecka. 
En trafikutredning pågår för norra Leksand gällande ”limalänken”.  
 


Beslut 
1. Informationen läggs till handlingarna. 


Beslutet skickas till 
Sektorchef för samhällsutveckling Åke Sjöberg  
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§ 91 Dnr 2022/263 


Kriget i Ukraina 


Beskrivning av ärendet 
Kommundirektör, Caroline Smitmanis Smids, informerade om följande: 


• Förvaltningen tar fram beslutsunderlag för beredskapslager inom ett 
antal olika områden.  


• Beslutsunderlag för styr-el under beredning (hög sekretess). 


• Prognos för flyktingmottagande 2023: svårbedömt läge men 
Leksands kommun ska räkna med att ta emot 30–50 personer från 
Ukraina. 


• I förra veckan hade 59 (av 60) anvisade personer anlänt till Leksand. 


• 17 barn var inskrivna i klasserna F-6, 5 ungdomar i klasserna 7-9. 


• Den sista augusti betalades ett extra statsbidrag på 
1 170 tkr ut. Det ska kompensera för ökade kostnader i samband med 
flyktingmottagningen. 


Beslut 
1. Informationen läggs till handlingarna. 


Beslutet skickas till 
Kommundirektör, Caroline Smitmanis Smids 
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§ 92 Dnr 2022/106 


Information om fastighetsstrategiska frågor 


Beskrivning av ärendet 
Fastighetsstrateg, Veronica Lindberg Lekare, informerande om följande: 
Den nya modulbyggnaden vid Sammilsdalsskolan är klar och ett slutbesked 
finns. Markentreprenaden fortsätter även under v:44. 
Flertalet åtgärder har vidtagits på förskolan Myran. En tidsplan för arbetet 
finns och arbetet kommer påbörjas vid årsskiftet.   
Lyckavägen är invigd och klar.  Flytten av Limsjögårdens resterande 
verksamhet sker i december. 
Idag finns det 175 befintliga Säbo-platser och fram till 2030 behöver 
ytterligare 60 platser finnas.  
Upprustningen av matsalen i Edshult är klar. Ljuset och akustiken i matsalen 
är bättre nu.  


Beslut 
1. Informationen läggs till handlingarna. 


Beslutet skickas till 
Fastighetsstrateg, Veronica Lindberg Lekare 
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§ 93 Dnr 2021/959 


Information om offentlig belysning 


Beskrivning av ärendet 
Sektorchef för samhällsutveckling, Åke Sjöberg, informerade om följande: 
Vägbelysningsavtalet ” Färdigt ljus” är på slutgranskning den här veckan. 
Efter klartecken från förvaltningsrätten ska ett 8-årigt avtal med Dala Energi 
AB tecknas.  


Beslut 
1. Informationen läggs till handlingarna.  


Beslutet skickas till 
Sektorchef för samhällsutveckling, Åke Sjöberg 
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§ 94 Dnr 2021/1484 


Ansökan om driftavtal för skidlek- och teknikområde 
för barn och ungdomar uppe på Granberget 


Beskrivning av ärendet 
Skidklubbarna SK Leksand och Siljansnäs skid- och löparklubb har skickat 
in en ansökan om att anlägga ett skidlek- och teknikområde för skidåkning 
uppe på toppen ovanför Granbergets skidbacke. Skidklubbarna anser att ett 
skidlek- och teknikområde med konstsnö behövs för att säkra snötillgången 
milda vintrar samt kunna möta det fortsatt stora och ökande skidintresset för 
skidklubbarnas ungdomar. 
För detta skidlek- och teknikområde önskar skidklubbarna upprätta ett 10-
årigt driftavtal med kommunen. I detta avtal ska kommunen ansvara för 
snöläggning, regelbundet preparera skidlekyta och skidspår samt att 
underhålla, sköta och förvara anläggningens materiella delar. Skidklubbarna 
ska enligt ansökan införskaffa och äga dessa materiella delar som 
snökanoner, ledningar och belysning.   
Kommunen har muntligt avslagit detta upplägg. Kommunen har erbjudit 
skidklubbarna att kommunen kan stå för investeringen, det vill säga inköp av 
de materiella delar som snökanoner, ledningar och belysning. Skidklubbarna 
ska i detta förslag stå för driften av anläggningen. Skidklubbarna har till 
fritidsavdelningen lämnat ett definitivt nej till denna lösning då 
skidklubbarna inte är säkra att det finns tillräckligt med finansiella medel 
över tid samt att skidklubbarna inte har tillräckligt med ideella krafter att 
sköta anläggningen. 
I det önskade projektet ingår även att utöka det befintliga 
snöläggningssystemet med ett snösprutningsspjut placerad vid den tilltänkta 
platsen. Detta för att säkerställa snötillgången med konstgjord snö.  
Området ligger till stor del på kyrkans mark. Enligt ansökan är ett 
preliminärt markavtal mellan skidklubbarna och kyrkan framtaget. Det 
tilltänkta området har måtten 75 gånger 40 meter och ligger i anslutning till 
befintligt elljusspår. Från detta område ska snö forslas ut till en nylagd 
spårgata på cirka 500 meter. Denna spårgata ska belysas med utökad 
kapacitet genom att kopplas ihop med befintligt elljusspår.  
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Skidklubbarnas barn- och ungdomsverksamhet bedrivs till stor del i 
Siljansnäs och på Källans skidanläggning. Dessa platser har elljusspår men 
ingen konstsnöanläggning. Fritidsavdelningen sköter Källans anläggning och 
Siljansnäs skidklubb sköter sin egen anläggning med hjälp av kommunalt 
stöd. Klubbarna menar att många vintrar är för milda för att kunna bedriva 
verksamhet då snötillgången är dålig. Det blir i och med det svårt att locka 
nya barn- och ungdomar till deras verksamhet. 


Sektorns/avdelningens bedömning 
Fritidsavdelningen lägger varje vinter stora resurser för möjligheten till 
längdskidåkning i Leksand. Uppe på Granberget sprutar fritidsavdelningens 
personal, vintertid, stora mängder konstsnö som sedan forslas ut i terrängen. 
Det finns i och med detta varje år ett tvåkilometers elljusspår som är i bra 
skick stora delar av vintern. Då natursnötillgången för olika vintrar varierar 
är detta skidspår en garanti att man kan åka skidor i Leksand. Vid kallare och 
snörikare vintrar har Leksand många mil bra skidspår som fritidsavdelningen 
ombesörjer.    
Fritidsavdelningen har för närvarande inte möjlighet, utan utökade 
personalresurser, att få utökade arbetsuppgifter, framför allt inte vintertid. 
Att sköta denna anläggning skulle innebära 10 – 15 timmar mer i veckan, för 
en verksamhet som redan är mycket hårt belastad.  
Fritidsavdelning bedömer vidare att ett driftsavtal på 10 år är en för lång 
tidsperiod, då förutsättningarna att driva en anläggning som denna kan 
ändras över tid. Att upprätta ett markavtal innan omarrondering för området 
är klart bedöms inte vara lämpligt.  


Beslutsunderlag 
- Tjänsteutlåtande daterat 2022-08-22 
- Ansökan om driftavtal för skidlek- och teknikområde för barn och 


ungdomar uppe på Granberget. 
- Driftkalkyl daterad 2021-11-02 


Allmänna utskottets beslut 
1. Avslå ansökan att upprätta ett 10-årigt kommunalt driftavtal med SK 


Leksand och Siljansnäs Skid- och löparklubb för ett skidlek- och 
teknikområde uppe på Granberget.  


2. Uppdra till fritidsavdelningen att fortsätta dialogen med SK Leksand 
och Siljansnäs skid- och löparklubb i syfte att undersöka möjligheten 
att ge kommunalt stöd i annan form.  
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Beslutet skickas till 
Fritidschef, Torkel Holst 
SK Leksand  
Siljansnäs skid- och löparklubb 
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