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Datum

2020-01-16
Kommunstyrelsen
Björn Arrias

Kommunstyrelsens ledamöter
Ersättare för kännedom

Kommunstyrelsen

Kommunhuset Plenisalen måndagen den 27 januari 2020 kl. 13.00

Information
På förmiddagen den 27 januari 2020, kl. 09.00-12.00, har vi 
informationsmöte i kommunhusets plenisal. Vi kommer att få information 
om kommunens arbete med barnkonventionen, LUPP och barn och ungas 
inflytande. Vi kommer bl.a. även att diskutera hur politiker och unga kan 
mötas i Leksand. Deltar från förvaltningens sida gör sektorschef Carin 
Fredlin, inkluderingssamordnare Ann Lendahl och folkhälsoplanerare Lena 
Ryen Laxton.
Sedvanliga arvoderingsregler gäller även under detta informationsmöte.

Ärenden med förslag till beslut

1 Val av justerare

2 Kommundirektören informerar

3 Utskottsordförandena informerar

4 Återrapportering avseende hantering av fullmäktiges 
beslut om budget 2020-2022
Förslag till beslut

Kommunstyrelsens beslut
1. Godkänna rapporteringen.
Ärendet föredras av kommundirektör Göran Wigert.
Utdrag ur allmänna utskottets sammanträdesprotokoll lämnas vid 
kommunstyrelsens sammanträde.

2019/258
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5 Miljöpolicy och miljömål för Leksands kommun
Förvaltningens förslag till beslut

Kommunstyrelsens beslut
1. Uppdra till förvaltningen att genomföra åtgärderna enligt 

sektorns bedömning.
Utdrag ur allmänna utskottets sammanträdesprotokoll lämnas vid 
kommunstyrelsens sammanträde.

2019/1017

6 Grafisk profil och kommunikationspolicy för Leksands 
kommun
Förvaltningens förslag till beslut

Kommunstyrelsens beslut
1. Anta tidsplan för fortsatt revidering av kommunikationspolicy 

och grafisk profil, i enlighet med förslaget.
Utdrag ur allmänna utskottets sammanträdesprotokoll lämnas vid 
kommunstyrelsens sammanträde.

2019/1016

7 Samverkansavtal för e-tjänstesamverkan i Dalarna
Förvaltningens förslag till beslut

Kommunstyrelsens beslut
1. Anta samverksamsavtal avseende drift, förvaltning och 

utveckling av gemensam e-tjänsteplattform i Dalarna, i 
enlighet med förslaget.

Utdrag ur allmänna utskottets sammanträdesprotokoll lämnas vid 
kommunstyrelsens sammanträde.

2020/43

8 Hållbarhetsprogram nytt bostadsområde norr om 
Käringberget
Förslag till beslut

Kommunstyrelsens beslut
1. Lägga informationen till handlingarna.

2019/1394

9 Ändring av del av detaljplan för Limhagen (Norra delen) 
L 386
Förslag till beslut

Kommunstyrelsens beslut
1. Anta ändring av del av detaljplan för Limhagen (Norra delen), 

L 386, i enlighet med förslaget.

2018/1457
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10 Utbetalning av kommunalt partistöd 2020
Förslag till beslut

Kommunstyrelsens förslag till beslut i kommunfullmäktige
1. Utbetala kommunalt partistöd för 2020 om totalt 646 431 

kronor med fördelning i enlighet med förslaget.
2. Ställa kravet att respektive mottagande parti senast den 30 juni 

2021 ska lämna en skriftlig redovisning av hur partistödet 
enligt första punkten använts.

2020/50

11 Samverkansavtal vård- och omsorgscollege 2019-2022
Förslag till beslut

Kommunstyrelsens beslut
1. Godkänna förlängning av samverkansavtal vård- och 

omsorgscollege 2019-2022, i enlighet med förslaget.

2018/1309

12 De enskilda vägarna i Leksands kommun - 
Klassificering av vägtyper
Förslag till beslut

Kommunstyrelsens beslut
-
Utdrag ur allmänna utskottets sammanträdesprotokoll lämnas vid 
kommunstyrelsens sammanträde.

2016/716

13 De enskilda vägarna i Leksands kommun - Avtal med 
vägsamfälligheterna om skötseln
Förslag till beslut

Kommunstyrelsens beslut
-
Utdrag ur allmänna utskottets sammanträdesprotokoll lämnas vid 
kommunstyrelsens sammanträde.

2016/716

14 Miljöting 2020
Förslag till beslut

Kommunstyrelsens beslut
-
Utdrag ur allmänna utskottets sammanträdesprotokoll lämnas vid 
kommunstyrelsens sammanträde.
Ärendet kan eventuellt utgå.

2020/53

15 Avsägelser och fyllnadsval
Förslag till beslut lämnas vid sammanträdet.

2018/1555
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16 Anmälan av fattade delegationsbeslut
Förslag till beslut

Kommunstyrelsens beslut
1. Godkänna redovisning av de delegationsbeslut som förtecknas 

i protokoll och listor per den 15 januari 2020.

2020/19

17 Kommunstyrelsens ordförande informerar

Ulrika Liljeberg (C)

Ordförande
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TJÄNSTEUTLÅTANDE
Sida
1(3)

Datum
2019-11-27

Referens
Dnr 2019/1017  

Samhällsutveckling
Åke Sjöberg/Anna Tägtström-Visconti, 0247 - 80324
anna.tagtstrom-visconti@leksand.se

Återrapport – Miljöpolicy och miljömål samt 
användning av engångsartiklar och källsortering

Beskrivning av ärendet
I mars 2011 antog kommunstyrelsen en miljöpolicy och i november 2012 
antogs de lokala miljömålen som visar hur kommunen ska bidra till en 
hållbar utveckling. Målen består av tre delar - en energi- och klimatplan, en 
miljöplan och en naturvårdsplan. I miljömålen finns både åtgärder som ska 
utföras i den kommunala verksamheten och åtgärder som ska rikta sig till 
kommunens hela geografiska område. Åtgärderna ska utföras under tiden 
2012-2020.
I september 2019 mottog förvaltningen uppdrag av kommunstyrelsen:
-  att utvärdera nu gällande miljöpolicy och miljömål samt återkomma till

kommunstyrelsen med förslag på inriktningsuppdrag, organisation, 
process och tidsplan för framtagandet av ny miljöpolicy och nya miljömål

- att återkomma med förslag till åtgärder och riktlinjer kring kommunens 
användning av onödiga engångsartiklar, särskilt i plast, samt förslag på 
införande av relevant källsortering för ökad återvinning i samtliga 
kommunala verksamheter.

- redovisa uppdragen i kommunstyrelsen före den 28 november

Behov att anpassa Leksands kommun till nu gällande nationella och globala 
mål framfördes också samt att en ny ambitionsnivå antas. En dialog med 
övriga samhället om ny miljöpolicy och nya miljömål poängterades liksom 
dialog kring andra samhällsutmaningar.

Sektorns bedömning
Samhällsbyggnadssektorn föreslår att:
- Naturvårdsplanen utvärderas och uppdateras under 2020. Klardatum 

december med delavstämning vid halvårsskiftet. Ansvarig för detta arbete 
är Åsa Rydell, strategisk planering.

- Miljöplanen utvärderas och uppdateras under 2020. Klardatum december 
2020 med delavstämning vid halvårsskiftet. Ansvarig avdelning Miljö

- Energi- och klimatplanen utvärderas och uppdateras under 2020. 
Klardatum december 2020 med delavstämning vid halvårsskiftet. 
Ansvarig avdelning strategisk planering. 
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Leksands kommun

Datum
2019-11-27 Referens

Dnr 2019/1017
Sida
2(3)

- En kartläggning av inköp av onödiga engångsartiklar görs under våren 
2020 tillsammans med relevanta och genomförbara åtgärder. Klardatum 
30 juni. Ansvarig avdelning inköpsenheten.   

- En informationsinsats för införande av relevant källsortering görs 
november 2019-januari 2021. För varje arbetsplats kommer en avstämning 
att göras som ser över eventuella brister i systemet och ger förslag på 
förbättring. Klardatum januari 2021.

- En nulägesrapport för folkhälsa i Leksands kommun, inklusive förslag till 
prioriterade områden, görs under våren 2020. Klardatum 30 juni. Ansvarig 
för detta arbete är Lena Ryen. 

- En intern arbetsgrupp för hållbar utveckling skapas med uppdrag att på ett 
strategiskt plan stötta de olika processerna och avdelningarna i arbetet 
inom deras specifika områden. I gruppen ingår Åke Sjöberg (sektorschef 
samhällsutveckling), Anna Tägtström Visconti (hållbarhetsstrateg), Åsa 
Rydell (kommunekolog), Johan Lundin (upphandlare), Annika Mårs 
(miljöinspektör), Lena Ryen (folkhälsoplanerare), Ann Lendahl 
(projektledare barnkonventionen) samt eventuellt en representant från 
sektorn lärande och stöd. Styrgrupp för hållbarhetsgruppen blir 
kommunstyrelsens arbetsutskott. 

- Under arbetets gång sker kontakt och dialog med externa, lokala 
referensgrupper för ungdomar och näringsliv samt byarna via 
kommunbygderådet. I dagsläget finns ingen upparbetad referensgrupp för 
ungdomar och för näringsliv.

Samlat blir naturvårdsplanen, energi- och klimatplanen samt miljöplanen 
Leksands kommuns miljömål.

Finansiering
Omfattningen av kostnaderna för införandet av relevant källsortering kan 
bestämmas först när en sammanställning av nödvändiga och genomförbara 
åtgärder har gjorts. Samma sak gäller för kostnader som rör ersättandet av 
engångsartiklar. 
En omfördelning av personal görs fr.o.m. 2020-01-01, då Anna Tägtström 
Visconti börjar som hållbarhetsstrateg direkt under Åke Sjöberg (sektorschef 
samhällsutveckling).

Förslag till beslut
Uppdra till förvaltningen att genomföra åtgärderna enligt sektorns 
bedömning. 

Ange vilket beslutsunderlag som ska skickas med till politiken
Tjänsteutlåtande daterat 2019-11-27
Miljöplan 2012-2020
Energi- och klimatplan 2012-2020
Naturvårdsplan 2012-2020
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Ovannämnda planer finns att ta del av på Leksands kommuns hemsida: 
https://www.leksand.se/medborgare/boende-trafik-och-
miljo/samhallsutveckling-och-hallbarhet/miljo-och-klimat/

Slutligt beslut expedieras (skickas) till
Sektorschef samhällsutveckling, Åke Sjöberg
Hållbarhetsstrateg, Anna Tägtström Visconti
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TJÄNSTEUTLÅTANDE
Sida
1(2)

Datum
2019-12-02

Referens
Dnr 2019/1016  

Verksamhetsstöd 
Kristina Backlund, 80026
kristina.backlund@leksand.se

Kommunikationspolicy och grafisk profil för Leksands 
kommun

Beskrivning av ärendet
Leksands kommun har en av kommunfullmäktige år 2012 antagen 
kommunikationspolicy samt en av kommunfullmäktige år 2013 antagen 
grafisk profil. Kommunikationspolicyn och den grafiska profilen är 
tillsammans viktiga dokument för att skapa effektivitet och enhetlighet i 
kommunikationsinsatserna och är en viktig del i arbetet med att stärka 
kommunens varumärke. 

Sedan antagandet av dessa dokument har framväxten av elektroniska 
kommunikativa möjligheter ökat och det har även påverkat användandet av 
kommunikativa kanaler. 

Kommunikationsavdelningen har av förvaltningen fått i uppdrag att 
uppdatera nu gällande grafiska profil och kommunikationspolicy, där en 
lägesrapport om arbetet med uppdraget ska redovisas till kommunstyrelsen.

Avdelningens bedömning
Kommunikationspolicyn är ett styrdokument som gäller för alla Leksands 
kommuns medarbetare. Här finns de grunder som kommunens 
kommunikationsarbete bygger på. Policyn visar hur kommunen bäst 
planerar, genomför och utvecklar vår kommunikation. 

Kommunikationsavdelningen har påbörjat revidering av policyn. Fokus är att 
dokumentet ska vara hållbart över tid och anpassat på ett sätt så att alla kan 
ta till sig av informationen.
 
I kommunikationspolicyn och dess underliggande bilagor kommer 
kommunikationsavdelningen även tydliggöra ansvarsfördelningen avseende 
kommunikation samt de riktlinjer som varje avdelning behöver förhålla sig 
till avseende användandet av digitala kanaler.
 
Ett viktigt syfte med kommunens grafiska profil är att kommunens 
kommunikation ska bli enhetlig och lätt att känna igen. Avdelningen har 
identifierat svårigheter för medarbetarna att följa de riktlinjer som gäller i 
enlighet med policyn. Typsnitten som ingår i profilen i dag finns inte 
tillgängliga för alla system som kommunen arbetar med idag och det ger ett 
spretigt intryck. Därför kommer en extern konsult tas in med uppdrag att se över 
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Leksands kommun

Datum
2019-12-02 Referens

Dnr 2019/1016
Sida
2(2)

typografin förenkla, digitalisera och modernisera mallarna med målet att det ska 
vara lätt för alla anställda att göra rätt.

Logotyp och färgkod är starka igenkänningsfaktorer för Leksands kommun och 
kvarstår därför i enlighet med grafisk profil antagen 2013.

För att säkerställa att kommunikationspolicyn och den grafiska profilen 
efterlevs av organisationen kommer avdelningen lägga stor vikt på 
implementeringen. Ett steg i detta är att ta fram en digital utbildning där 
medarbetare och chefer lär sig förstå varför de behöver följa 
kommunikationspolicy och grafisk profil samt instruktionsfilmer som visar hur 
de använder sig av policy och mallar för grafisk profil i vardagen. 

Kommunikationsavdelningen föreslår följande tidsplan för fortsatt arbete med 
revidering av grafisk profil och kommunikationspolicy.

 16/3 Kommunikationspolicy och manual för grafisk profil behandlas i 
allmänna utskottet 

 6/4 Kommunikationspolicy och manual för grafisk profil behandlas i 
kommunstyrelsen

 4/5 Beslut tas i kommunfullmäktige

Finansiering
Finansiering för extern konsult finns inom avdelningens budget.

Allmänna utskottets förslag för beslut i kommunstyrelsen
Anta tidsplan för fortsatt revidering av kommunikationspolicy och grafisk 
profil. 

Ange vilket beslutsunderlag som ska skickas med till politiken
Tjänsteutlåtande, daterat 2019-12-02

Slutligt beslut expedieras (skickas) till
Kristina Backlund, kommunikationschef
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Datum
2020-01-13

Referens
Dnr 2020/43  

Verksamhetsstöd 
Jonas Runefelt, 80367
jonas.runefelt@leksand.se

Samverkansavtal för e-tjänstesamverkan i Dalarna

Beskrivning av ärendet
Beslut om att ingå samverkansavtal kring upphandling och drift av e-
tjänsteplattform samt utveckling av e-tjänster. Avtalet träffas mellan Mora 
kommun och 11 andra dalakommuner.
Ett e-samverkanskontor sätts upp i Mora där gemensamt finansierade 
personalresurser kommer att arbeta med koordinering av support, 
samordning av e-tjänsteutveckling samt inrättandet av ett e-
samverkansforum för de samverkande kommunerna.
Leksand kommer även att bidra med 50% tjänst som projektledare vid e-
samverkanskontoret, som då finansieras gemensamt av de samverkande 
kommunerna.

Sektorns/avdelningens bedömning
Vi vill så snabbt som möjligt komma igång med smarta e-tjänster för att 
skapa nytta hos medborgarna och öka effektiviteten hos våra verksamheter.
Genom samordnad supportfunktion gentemot driftleverantören får vi ner 
priset, och drar samtidigt nytta av andra kommuners erfarenheter. Utveckling 
av nya e-tjänster kommer att gynnas av både den centrala resursen som 
utgörs av e-samverkanskontoret samt det kontinuerliga samarbete som 
kommer att pågå i vårt e-samverkansforum.
Att Leksand har en personalresurs på plats vid e-samverkanskontoret är 
positivt. Resursen bekostas av samverkande kommuner, och kommer 
samtidigt att kunna bidra med kunskaper och erfarenheter från arbetet vid e-
samverkanskontoret här i kommunen.
Alternativet till att ingå i denna samverkan skulle vara att upphandla 
motsvarande plattform på egen hand och hantera drift och support av e-
tjänsteplattformen själva. Visst samarbete kring e-tjänsteutveckling skulle 
kunna ske inom ramen för det befintliga nätverket kring IT och digitalisering 
i Dalarna, men det bedöms inte ge samma goda resultat.
Denna samverkan bedöms alltså vara det mest effektiva sättet för Leksands 
kommun att komma igång med kvalitativa e-tjänster, internt hos 
verksamheterna och externt gentemot våra medborgare.
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2020-01-13 Referens

Dnr 2020/43
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Finansiering
Beräknade kostnader för drift- och personalresurser vid e-
samverkanskontoret samt driftkostnader till leverantör, enligt 
samverkansavtalet:
Kostnadspost 2020 2021
E-samverkanskontor 35 929 73 078
Leverantörskostnad 94 500 108 000
Totalt 130 429 181 078

- Kostnaden för 2020 gäller från driftstart i juli
- Kostnaden för e-samverkanskontor är efter avdrag för vår del i 

personalkostnaderna
- Kostnaden till leverantör avser teknisk drift av e-tjänsteplattformen

Alla kostnader under 2020 finns med i budget hos IT-avdelningen. Inför 
2021 tas de med i budgetarbetet.

Samverkan med fackliga organisationer
-

Förslag till beslut
Godkänna och skriva under bifogat samverkansavtal för att ingå i e-
tjänstesamverkan i Dalarna.

Ange vilket beslutsunderlag som ska skickas med till politiken
- Tjänsteutlåtande, daterat 2020-01-13
- Samverkansavtal, E-tjänstesamverkan Dalarna (eDala)

Slutligt beslut expedieras (skickas) till
- Kommundirektör Göran Wigert
- IT-chef Jonas Runefelt
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Samverkansavtal

Etjänstesamverkan Dalarna (eDala)
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Samverkansavtal Etjänstesamverkan Dalarna (eDala) 2(8)

§1 Avtalsparter
Detta avtal har träffats mellan Mora kommun, 212000–2213 och följande kommuner:

Kommun Organisationsnummer

Avesta kommun 212000 - 2262 

Hedemora kommun 212000 - 2254 

Leksands kommun 212000 - 2163 

Ludvika kommun 212000 - 2270 

Malung-Sälens kommun 212000 - 2148 

Mora kommun 212000 - 2213 

Orsa kommun 212000 - 2189 

Rättviks kommun 212000 - 2171 

Smedjebackens kommun 212000 - 2205 

Säters kommun 212000 - 2247

Vansbro kommun 212000 - 2130 

Älvdalens kommun 212000 - 2197 

§2 Bakgrund
IT cheferna för Dalarnas kommuner beslutade 2018-11-12 att genomföra ”Förstudie: Gemensam e-
tjänsteplattform”, i syfte att undersöka hur kommunerna kan samverka för att på ett effektivt sätt 
tillhandahålla värdefulla e-tjänster för företag och privatpersoner.

Förstudien rekommenderade att Dalarnas kommuner går vidare och tillsätter en projektorganisation i en 
värdkommun som ansvarar för införande av en gemensam e-tjänsteplattform i form av Open 
ePlatform(licensfri produkt).

Ovanstående kommuner har kommit överens om att samverka i anskaffandet av drift samt support av e-
tjänsteplattformen, ge Mora kommun i uppdrag att driva projektet för införande av plattformen samt 
därefter upprätta ett e-samverkanskontor.

Samverkande kommuner enligt ovan har lämnat fullmakt till Mora kommunför att genomföra upphandling 
och teckna avtal med leverantöravseende drift och support av e-tjänsteplattformen.

Detta avtal avser samarbete mellan parterna om allmännyttiga, icke kommersiella tjänster som parterna 
har som gemensam målsättning att tillhandahålla sina invånare. Tjänsterna ska tillhandahållas till 
självkostnad och är inte avsedda för avsättning på den öppna marknaden.
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Samverkansavtal Etjänstesamverkan Dalarna (eDala) 3(8)

§3 Definitioner
Följande begrepp ska, oavsett om de används i plural eller singular, bestämd eller obestämd form, ha 
nedanstående innebörd när de anges med versal begynnelsebokstav:

E-tjänsteplattform Avser Open ePlatform 

Kommun Avser samverkande kommuner 

eDala Avser Etjänstesamverkan Dalarna 

E-samverkanskontor Avser den i värdkommunen inrättade organisationen där e-tjänstesamordnare och 
tekniker/utvecklare finns 

E-samverkansforum Avser samverkande kommuners utsedda e-tjänsteansvariga 

Värdkommun Avser Mora kommun 

E-tjänstesamordnare Avser person som leder e-tjänstesamverkan mellan deltagande kommuner 

E-tjänsteansvarig Avser person utsedd att representera sin kommun i samverkansforum 

§4 Samverkansidé
Med samverkan kring en gemensam e-tjänsteplattform skapas förutsättningar att bättre och enklare kunna 
producera smarta e-tjänster som ger mervärde för medborgarna men också ökar nyttan och effektiviteten 
hos de kommunala verksamheterna. Tanken bakom samverkan är att åstadkomma högre resultat till lägre 
pris än om kommunerna skulle agera var för sig.

§5 Samverkansform
Kommunerna är överens om att samverka i en konstellation kallad E-tjänstesamverkan Dalarna (eDala), i 
den bilda ett e-samverkanskontor för koordinering av support av e-tjänsteplattformen och samordning av 
e-tjänsteutvecklingen samt inrätta ett e-samverkansforum där kommunerna är representerade.

Kommunerna finansierar gemensamt resurser i värdkommunen för e-samverkanskontorets verksamhet.

E-samverkansforumet ska hålla minst fyra fysiska möten per år för behandling av frågor som ligger inom 
forumets ansvarsområde. Detta kompletteras med ytterligare möten, fysiska eller via video, vid behov.

Gemensam utveckling av e-tjänster ska vara möjlig att genomföra på följande sätt:

 gemensamt beslut där samtliga kommuner deltar i och bekostar utvecklingsarbetet
 gemensamt beslut där några kommuner deltar i och bekostar utvecklingsarbetet
 gemensamt beslut där enskild kommun deltar i och bekostar utvecklingsarbetet

E-tjänster som utvecklas av enskilda kommuner ska läggas upp i det gemensamma e-tjänstebiblioteket för 
andra att använda. Varje kommun ansvarar själv för vidareutveckling, uppdatering och förvaltning av 
egenutvecklade e-tjänster.

Tillkommande kommuner kan ingå i samverkan efter gemensamt beslut i e-samverkansforumet och om 
förhandling av samverkansavtalet enligt §.11.
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Samverkansavtal Etjänstesamverkan Dalarna (eDala) 4(8)

§6 Organisation och styrning
E-samverkanskontoret inrättas i värdkommunen och består av e-tjänstesamordnare och 
tekniker/utvecklare.

E-tjänstesamordnaren kallar kommunerna till, leder och ansvarar för agenda och protokoll före-
samverkansforumet.

Kommunerna deltar i e-samverkansforumet genom en e-tjänsteansvarig, som har sin kommuns mandat att 
besluta i frågor inom samverkan. Om utsedd person inte kan närvara vid möte där beslut kommer att fattas 
är en tillfällig ersättare möjlig. Ersättarens deltagande ska meddelas till e-tjänstesamordnaren av ordinarie 
kontaktperson senast innan mötets början.

E-tjänstansvarig är kontaktväg till sin kommun för e-tjänstesamordnaren. E-tjänstansvarigs uppgifter är att 
identifiera och lyfta sin kommuns behov av verksamhetsutveckling och digitala tjänster till e-
tjänstesamordnaren och e-samverkansforumet. Vidare ska den e-tjänsteansvarige ta med sig 
diskussionerna från e-samverkansforumet tillbaka till sin kommun och förankra dessa hos berörda.

Rapportering av besluten i e-samverkansforumet ska ske via e-tjänsteansvarige till kommunchef eller till av 
denne utsedd person. Kommuner som deltar i samverkan uppmuntras att skapa referensgrupper som 
arbetar tillsammans med e-tjänsteansvarige i den egna kommunen.

För beslut i e-samverkansforumet krävs att mer än hälften av e-tjänsteansvariga är närvarande. Beslut 
fattas med enkel majoritet. Inför möten där beslut kommer att fattas ska agenda samt information runt 
beslutspunkter att kommuniceras ut till samtliga kommuner senast en vecka innan mötet.

§7 Parternas åtagande
Värdkommunen åtar sig att ansvara för koordinering och support av e-tjänsteplattformen och samordning 
av e-tjänsteutvecklingen inom eDala genom inrättande av ett e-samverkanskontor.

Värdkommunen åtar sig vidare att säkerställa teknisk förvaltning, drift och underhåll av e-
tjänsteplattformen.

Varje kommun åtar sig att ha en e-tjänsteansvarig för sin e-tjänsteutveckling som samordnar arbetet i den 
egna kommunen. E-tjänsteansvarig är e-tjänstesamordnarens medpart i respektive kommun. Den e-
tjänsteansvariga rapporterar i sin tur till kommunchef eller av denne utsedd person om arbetet i e-
samverkansforumet.

Varje kommun åtar sig vidare att:

 tillhandahålla erforderliga resurser för arbetet som bedrivs i eDala
 administrera och finansiera sin egen installation av e-tjänsteplattformen
 driva sin egen förändringsledning
 utveckla, bygga samt införa sina tjänster och förändra sina processer så att tjänsterna fungerar och 

medför effektiviseringar
 införskaffa nödvändig teknisk kringutrustning, tilläggstjänster och avtal för att e-tjänsteplattformen 

ska fungera
 integrera till egna existerande verksamhetssystem i de fall det behövs
 kommunens riktlinjer i styrande dokument och informationsmaterial är uppdaterade
 marknadsföra digitala tjänster i sin kommun
 besluta hur supportärenden kring varje tjänst ska hanteras i kommunen
 vara delaktiga och beskriva sina behov av e-tjänsteutveckling
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§8 Personuppgiftsbiträdesavtal (PUB-avtal)
Varje kommun tecknar PUB-avtal med driftsleverantören av e-tjänsteplattformen. Värdkommunen tecknar 
PUB-avtal med samverkanskommunerna där värdkommunen i sin roll som samordnare av support och 
stödjande part till samverkanskommuner har behörighet till andra kommuners installationer och dess 
personuppgifter (bilaga1).

§9 Finansiering ekonomisk redovisning
Kommunerna ska årligen avlägga avgift till värdkommunen som ska täcka kostnaderna för:

 E-tjänstesamordnare
 Tekniker/utvecklare
 Teknisk support av e-tjänsteplattformen
 Samordning av e-tjänsteutveckling
 Strategiskt stöd kring e-tjänsteutveckling

Värdkommunen lämnar ett budgetförslag till samverkanskommunerna senast april månad året innan 
budgetår. Budgetförslaget grundar sig på gjorda leverantörsavtal samt värdkommunens planeringsgrunder 
för budget gällande löner, hyror och övriga kostnader.

Fakturering av avgifterna enligt ovan sker kvartalsvis i efterskott och ska, liksom kostnader för eventuell 
gemensam utveckling och utbildning, fördelas med 50% rak andel och 50% baserat på invånarantal. SCB:s 
publicerade uppgifter om befolkningsmängd den 1 november året innan avgiften debiteras ska användas 
som beräkningsgrund.

Värdkommunen ska årligen till samverkanskommunerna före den 15 februari redovisa föregående års 
räkenskaper.

Fördelning av beräknade årliga kostnader (exklusive moms) för e-samverkanskontoret under införandet 
(juli – december) samt under kommande förvaltning:

Kommun Andel % Införandeår Förvaltningsår

Avesta 14.05% 65 135 kr 132 621 kr 

Hedemora 9.36% 51 498 kr 104 854 kr 

Leksand 9.51% 51 919 kr 105 711 kr 

Ludvika 16.25% 71 543 kr 145 668 kr 

Malung-Sälen 6.07% 41 909 kr 85 331 kr 

Mora 12.33% 60 124 kr 122 418 kr 

Orsa 4.17% 36 381 kr 74 075 kr 

Rättvik 6.62% 43 526 kr 88 622 kr 

Smedjebacken 6.59% 43 421 kr 88 408 kr 

Säter 6.70% 43 740 kr 89 058 kr 

Vansbro 4.09% 36 162 kr 73 629 kr 

Älvdalen 4.26% 36 642 kr 74 607 kr

Kostnader enligt åtaganden i §7 samt för införandeprojektet tillkommer för respektive kommun, se 
Projektplan Etjänstesamverkan Dalarna, eDala, Bilaga 2.
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§10 Underlag för kostnadsfördelning
Värdkommunen upplåter erforderliga lokaler och utrustning för personal vid e-samverkanskontoret, samt 
svarar för att erforderliga investeringar avseende lös egendom görs inom gällande budget.

I underlag för budget ska de kostnader som ska fördelas mellan kommunerna tas utifrån följande 
kostnader:

 löne- och personalomkostnader
 OH-kostnader (lokaler, förbrukningsmaterial etc.)
 Medlemskonferens och fortbildning

§11 Omförhandling och revidering
Omförhandling av avtalet kan påkallas av samverkanskommun efter skriftlig underrättelse till den e-
samverkanskontoret. Beslut om omförhandling eller ändringar i fråga som rör avtalet kan endast tas av 
samtliga parter gemensamt efter samråd dem emellan.

Om parterna efter omförhandling inte kan enas om ändringar eller tillägg gäller avtalet på oförändrade 
villkor intill dess att avtalet upphör för samverkanskommun enligt vad som stadgas i § 15.om Upplösning av 
samverkan.

Förhandlingar befriar inte parterna från att fullfölja avtalet.

Revidering av samverkansavtalet sker i mars månad inför ny avtalsperiod.

Alla ändringar eller tillägg till avtalet ska ske skriftligen för att vara gällande.

§12 Force Majeure
Part fritar sig från skyldigheten att fullgöra sin del av avtalet på grund av krig eller upplopp eller på grund av 
sådan arbetsinställelse, blockad, eldsvåda, explosion eller ingrepp av offentlig myndighet, som parten inte 
råder över eller kunna förutse.

§13 Tvist
Om tvist uppstår inom ramen för detta avtal ska den i första hand lösas av parterna inom e-
samverkansforum och lyfts i andra hand till kommunchefsnätverket. I tredje hand ska tvist hänskjutas till 
svensk allmän domstol på kundens hemort och avgöras enligt svensk rätt.

§14 Avtalstid
Detta avtal gäller fr.o.m. den tidpunkt då avtalet är underskrivet av alla samverkande kommuner.

Avtalet gäller t.o.m. 2022-06-30. Om part vill avsluta sitt deltagande ska det meddelas e-
tjänstesamordnaren skriftligt minst tolv (12) månader innan avtalsperioden löper ut. Därefter förlängs 
avtalet med två (2) år i taget, med samma uppsägningstid.
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§15 Upplösning av samverkan
Önskar någon part lämna samverkansavtalet kan det ske endast i samband med avtalets upphörande, 
förlängning eller omformulering. Någon fordran på kvarvarande värden kan aldrig uppstå i de fall någon 
part lämnar samverkansavtalet och samverkansavtalet fortsätter verka mellan två eller flera parter.

Uppsägning skall ske skriftligt till värdkommun.

§16 Avtalets giltighet
Detta avtal gäller under förutsättning att alla tolv (12) kommuner väljer att ingå samverksavtal.

Bilagor
Bilaga 1: Personuppgiftsbiträdesavtal (PUB-avtal)

Bilaga 2:  Projektplan Etjänstesamverkan Dalarna, eDala
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Underskrifter

Namn

Datum: Datum: Datum:

Avesta Kommun Hedemora Kommun Leksand kommun

Kommunstyrelsens ordförande Avesta Kommunstyrelsens ordförande 
Hedemora

Kommunstyrelsens ordförande Leksand

Datum: Datum: Datum:

Ludvika Kommun Malung-Sälens Kommun Mora kommun

Kommunstyrelsens ordförande Ludvika Kommunstyrelsens ordförande Malung-
Sälen

Kommunstyrelsens ordförande Mora

Datum: Datum: Datum:

Orsa Kommun Rättvik Kommun Smedjebackens kommun

Kommunstyrelsens ordförande Orsa Kommunstyrelsens ordförande Rättvik Kommunstyrelsens ordförande 
Smedjebacken

Datum: Datum: Datum:

Vansbro Kommun Säter Kommun Älvdalen kommun

Kommunstyrelsens ordförande Vansbro Kommunstyrelsens ordförande Säter Kommunstyrelsens ordförande Älvdalen
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sida
1(2)

Sammanträdesdatum
2019-12-12

Utskottet för samhällsbyggnad

Justeras Utdrag bestyrks

§ 191 Dnr 2019/1394

Överläggningsärende - Hållbarhetsprogram för Norra 
Käringberget

Beskrivning av ärendet
Tidigt i processen med arbetet för en detaljplan norr om Käringberget har 
Leksands kommun bestämt att det nya bostadsområdet ska vara hållbart. 
I hållbarhetsprogrammet beskrivs vad hållbarhet kan vara för norra 
Käringberget.
Begreppet hållbarhet är inte okomplicerat och har använts på olika sätt i 
olika sammanhang. Inför planarbetet behövdes en djupare analys kring vad 
som är en hållbar utformning och hållbara lösningar för det nya 
bostadsområdet.
Hållbarhetsprogrammet ligger till grund för utformningen av området och 
dess förslag till åtgärder som föreslås ska i första hand stödja kommunens 
detaljplanearbete och kan så småningom, i förlängningen, även stödja arbetet 
med markanvisning och försäljning av tomtmarken.
Programmet har tagits fram av tjänstemän inom sektorn för samhälls-
utveckling; planarkitekt Andrea Andersson, plan- och kartchef Malin 
Bengtsson, samhällsplanerare Linus Wickman, stadsarkitekt/chef strategisk 
planering Anna Ograhn, kommunekolog Åsa Rydell, mark- och 
exploateringsansvarig Per Strid och sektorschef samhällsutveckling Åke 
Sjöberg.
Vid dagens sammanträde informerar stadsarkitekt/chef strategisk planering 
Anna Ograhn och plan- och kartchef Malin Bengtsson om 
hållbarhetsprogrammet för Norra Käringberget.

Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande daterat 2019-12-10
Hållbarhetsprogram för Norra Käringberget december 2019

Utskottet för samhällsbyggnads beslut
1. Tacka för informationen och lägga denna till handlingarna.
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sida
2(2)

Sammanträdesdatum
2019-12-12

Utskottet för samhällsbyggnad

Justeras Utdrag bestyrks

Beslutet skickas till
Stadsarkitekt/chef strategisk planering Anna Ograhn
Plan- och kartchef Malin Bengtsson
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Leksands kommun
Webbplats
www.leksand.se

E-post
samhallsbyggnad@leksand.se

Organisationsnr
212000-2163

Postadress
Planavdelningen
793 80 Leksand

Besöksadress
Torget 5

Telefon
0247-800 00 vx

Fax
0247-144 65

PlusGiro
12 41 60-3

TJÄNSTEUTLÅTANDE
Sida
1(2)

Datum
2019-12-10

Referens
2017/225 Hid

Plan- och kartavdelningen
Malin Bengtsson, 0247-80218
malin.bengtsson@leksand.se

Hållbarhetsprogram Norra Käringberget

Redogörelse för ärendet
Tidigt i processen med arbetet för en detaljplan norr om Käringberget har 
Leksands kommun bestämt att det nya bostadsområdet ska vara hållbart. 
I hållbarhetsprogrammet beskrivs vad hållbarhet kan vara för norra 
Käringberget.
Begreppet hållbarhet är inte okomplicerat och har använts på olika sätt i 
olika sammanhang. Inför planarbetet behövdes en djupare analys kring vad 
som är en hållbar utformning och hållbara lösningar för det nya 
bostadsområdet.
Hållbarhetsprogrammet ligger till grund för utformningen av området och 
dess förslag till åtgärder som föreslås ska i första hand stödja kommunens 
detaljplanearbete och kan så småningom, i förlängningen, även stödja arbetet 
med markanvisning och försäljning av tomtmarken.
Programmet har tagits fram av tjänstemän inom sektorn för samhällsutveck-
ling; planarkitekt Andrea Andersson, plan- och kartchef Malin Bengtsson, 
samhällsplanerare Linus Wickman, stadsarkitekt/chef strategisk planering 
Anna Ograhn, kommunekolog Åsa Rydell, mark- och exploateringsansvarig 
Per Strid och sektorschef samhällsutveckling Åke Sjöberg.

Ekonomi
Detaljplanen bekostas av Näringslivsavdelningen, Leksands kommun.

Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande
Hållbarhetsprogram för Norra Käringberget december 2019

Utskottets förslag till beslut 
1. . 

Beslutet expedieras till
Näringslivsavdelningen,
Plan- och kartavdelningen 
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Leksands kommun
Datum
2017-06-13

Referens
Dnr...

Sida
2(2)

Plan- och kartavdelningen

Malin Bengtsson
Chef Plan- och kartavdelningen
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Hållbarhetsprogram för

Norra Käringberget
december 2019
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Bakgrund
Kort om området och projektet 
Käringberget ligger norr om tätorten Leksand och nu planerar kommunen 
för omkring 250 nya bostäder norr om Käringberget, i en etappvis utbygg-
nad. 

Marken sluttar huvudsakligen mot väster och är skogsbevuxen. I väster 
avgränsas området av Siljansvägen, Sommarland och Leksandsstrand. Direkt 
söder om området finns nybyggd förskola och väg som sammanbinder Lim-
hagen och Siljansvägen. 

Varför gör vi ett hållbarhetsprogram?
Tidigt i processen har Leksands kommun bestämt att det nya bostadsområ-
det norr om Käringberget ska vara hållbart. I det här programmet beskriver 
vi vad hållbarhet kan vara i just det här området.

Begreppet hållbarhet är inte okomplicerat och har använts på olika sätt i 
olika sammanhang. Inför planarbetet behövdes en djupare analys kring vad 
som är en hållbar utformning och hållbara lösningar för et nya bostadsområ-
det.

• Programmets vision (s. 12-15) ligger till grund för utformningen av om-
rådet. 

• Förslagen till åtgärder (s. 16-23) som föreslås ska i första hand stödja 
kommunens detaljplanearbete och kan så småningom, i förlängningen, 
även stödja arbetet med markanvisning och försäljning av tomtmarken. 

Programmet ska alltså i första hand stödja kommunens egna processer.

Läsanvisning
Till att börja med reder vi ut begreppen kring hållbarhet (s. 4-5). Därefter tit-
tar vi på kommunens vision (s. 6-7) för hur Leksand ska se ut år 2025, vilket 
är grundläggande för allt vi gör inom kommunen och berör kort de kommu-
nala mål som bedömts relevanta i sammanhanget. 

En grundläggande fråga för all bebyggelseplanering är vilka förutsättningar 
(s. 8-9) det finns att förhålla sig till på den plats om planläggs, exempelvis 

Stora bilden: skogsstig i norra 
Käringberget
 foto: Bengt Oldhammer
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https://www.sgbc.se/citylab-action-guide

berggrund och jordarter, hur vattnet rör sig, vilka naturvärden som finns och 
hur människor använder området idag. 

Med utgångspunkt i Citylabs metod (se nedan) för hållbar planering har 
vissa övergripande hållbarhetsmål (s. 10-11) tagits fram med utgångspunkt i 
Leksands och norra Käringbergets förutsättningar. 

Därefter har vi formulerat en vision (s. 12-15) för hur norra Käringberget ska 
utvecklas och för att stödja den visionen har vi tagit fram åtgärder (s. 16-23) 
för hur vi ska nå visionen. 

Metod
Inom samhällsplaneringen finns olika metoder för hållbar planering. Håll-
barhetsprogrammet är baserat på Citylab, som är ett forum för kunskaps-
uppbyggnad och kunskapsdelning inom hållbar planering och är framtaget 
av Sweden Green Building Council. 

Citylab har tagit fram 10 övergripande hållbarhetsmål som bland annat är 
baserade på FN:s globala mål för hållbar utveckling (Agenda 2030), Sveriges 
nationella miljökvalitetsmål, folkhälsopolitiska mål och Vision för Sverige 
2025, se mer på s. 5.

För att göra hållbarhetsarbetet hanterbart och anpassat till Leksands skala, 
har Citylabs metod förenklats. Ett par av de övergripande hållbarhetsmålen 
har tagits bort och ersatts med, för norra Käringberget, mer relevanta, se 
mer på s. 10-11. 

Medverkande
Programmet har tagits fram av tjänstemän inom sektorn för samhällsutveck-
ling; planarkitekt Andrea Andersson, plan- och kartchef Malin Bengtsson, 
samhällsplanerare Linus Wickman, stadsarkitekt/chef strategisk planering 
Anna Ograhn, kommunekolog Åsa Rydell, mark- och exploateringsansvarig 
Per Strid och sektorschef samhällsutveckling Åke Sjöberg.

Stora bilden: skogsstig i norra 
Käringberget
foto: Leksands kommun
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Vad är hållbarhet?
Den kanske vanligast förekommande definitionen av begreppet hållbarhet 
kommer ur Bruntlandkommissionens rapport ”Vår gemensamma framtid” 
som publicerades 1987: 

Hållbar utveckling är utveckling som tillgodoser dagens behov utan att 
äventyra kommande generationers möjligheter att tillgodose sina behov.

Hållbarheten brukar delas upp i tre olika delar; ekologisk, social och ekono-
misk. Uppdelningen har visualiserats på olika sätt genom tiderna, 0van syns 
ett av de nyare sätten att beskriva begreppet. Bilden visar att det ekonomiska 
systemet är en del av det sociala, och att det sociala systemet är en del av 
det ekologiska. Det ekologiska systemet är basen och sätter gränserna för de 
övriga dimensionerna.

Ekologisk hållbarhet
Ekologisk hållbarhet innefattar allt som har med jordens ekosystem att göra. 
Detta innefattar bland annat klimatsystemens stabilitet, luft-, land- och 
vattenkvalitet, markanvändning och jorderosion, biodiversitet (mångfald av 
både arter och habitat), och ekosystemtjänster (t.ex. pollinering och fotosyn-
tes). För de ekologiska systemen går det många gånger att definiera hållbar-
het ganska väl. I ekologisk hållbarhet inkluderas ibland även människors 
hälsa, i den mån den påverkas av den yttre miljön i form av föroreningar, 
buller etc.1

Social hållbarhet
Den sociala hållbarhetsdimensionen handlar till stor del om välbefinnande, 
rättvisa, makt, rättigheter och individens behov. Vissa av dessa kan kvanti-
fieras och andra är mer kvalitativa. Båda delar samspelar för att tillsammans 
spänna över den sociala dimensionen av hållbarhet. Vad det innebär i prakti-
ken varierar dock beroende på vilken kontext man befinner sig i.2

Ekonomisk hållbarhet
Det finns flera definitioner på ekonomisk hållbarhet. I den första av dessa två 
definitioner förstås ekonomisk hållbarhet som en ekonomisk utveckling som 
inte medför negativa konsekvenser för den ekologiska eller sociala hållbar-
heten. En ökning av ekonomiskt kapital får alltså inte ske på bekostnad av en 
minskning i naturkapital eller socialt kapital.

1 www.kth.se, 2018 04 20
2 ibid.

Begreppet hållbarhet
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I den andra definitionen likställs ekonomisk hållbarhet med ekonomisk 
tillväxt, vilken anses vara hållbar så länge den totala mängden kapital ökar. 
Ett ökat ekonomiskt kapital kan därmed tillåtas att ske på bekostnad av en 
minskning av andra tillgångar i form av naturresurser, ekosystemtjänster 
eller välfärd.

Slutligen finns det även de som avstår från att använda ekonomisk håll-
barhet som begrepp för att istället prata om ekonomin som ett verktyg där 
dess strukturer och institutioner antingen främjar eller hämmar en hållbar 
utveckling. Vilken av dessa definitioner som bör råda är en värderingsfråga 
bland forskare och där är man fortfarande inte helt överens.3

Plan- och bygglagen (2010:900)
Plan- och bygglagen är grundläggande för planering och byggande i Sverige 
och i dess 1 kap 1 § anges att ”I denna lag finns bestämmelser om planlägg-
ning av mark och vatten och om byggande. Bestämmelserna syftar till att, 
med hänsyn till den enskilda människans frihet, främja en samhällsutveck-
ling med jämlika och goda sociala levnadsförhållanden och en god och lång-
siktigt hållbar livsmiljö för människorna i dagens samhälle och för komman-
de generationer.”

Agenda 2030
De globala hållbarhetsmålen antogs av världens stats- och regeringschefer 
vid FN:s toppmöte i New York den 25 september 2015. Med sina 17 mål och 
169  delmål är det den mest ambitiösa agendan för hållbar utveckling som 
har antagits. Fram till år 2030 ska den leda världen mot en fredlig och håll-
bar  utveckling. 

Nationella miljökvalitetsmål
De nationella miljömålen gäller hela Sverige. Det övergripande målet kall-
las för generationsmålet och innebär att vi till nästa generation ska lämna 
över ett samhälle där de stora miljöproblemen är lösta. Lösningen av dessa 
miljöproblem får inte orsaka ökade miljö- och hälsoproblem i andra delar av 
världen.

Dalarnas miljömål
De nationella miljömålen har anpassats för Dalarna genom regionala mil-
jömål. De regionala miljömålen överensstämmer i stort med de nationella 
miljömålen. Ett åtgärdsprogram har kopplats till målen, där olika aktörer, 
bl.a. kommunerna, har givits ansvar för att genomföra åtgärder.  

Folkhälsomålen
Sverige har en nationell folkhälsopolitik med elva målområden. Målområde-
na omfattar de bestämningsfaktorer som har störst betydelse för den svenska 
folkhälsan. Det övergripande målet är att skapa samhälleliga förutsättningar 
för en god hälsa för hela befolkningen. Särskilt angeläget är det att hälsan 
förbättras för de grupper som är mest utsatta för ohälsa.

Sverige 2025
Boverket har på uppdrag av regeringen tagit fram en vision för Sverige 2025 
som baseras på de nationella mål som rör samhällsplaneringen. Visionen 
är uppbyggd av fyra megatrender och tolv Sverigebilder. Megatrenderna är 
stora pågående förändringar i samhället och utgör givna förutsättningar i 
samtliga Sverigebilder.

3 www.kth.se, 2018 04 20

http://www.regeringen.se/regeringens-po-
litik/globala-malen-och-agenda-2030/

https://www.miljomal.se/

http://sverige2025.boverket.se/

https://www.folkhalsomyndighe-
ten.se/om-folkhalsomyndighe-
ten/folkhalsopolitiska-mal/
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Hållbarhet i Leksand
Leksands kommuns vision 2025 är framtagen av den politiska majorite-
ten och antogs av kommunfullmäktige i november 2012. Den är en led-
stjärna för alla verksamheter så att vi vet vart vi är på väg och kan skapa 
en gemensam målbild.

Vision 2025
Det är lätt att leva i Leksand!

Här möts öppna och levnadsglada människor i ett modernt samhälle som 
präglas av valfrihet, professionalitet och omtanke.

Leksand är en kommun med 18 000 invånare där människor trivs och 
känner sig hemma. Vi har en mycket bra levnadsmiljö som är tillgänglig 
för alla, ett tryggt samhälle och hög kvalitet i våra gemensamma verksam-
heter. Vi har ett mångkulturellt samhälle och ser det som en styrka.

I Leksand finns levande traditioner som tål nytänkande. Det märks inte 
minst i våra aktiva och levande byar. Det märks också i mötet mellan den 
gamla kulturbebyggelsen och den moderna arkitekturen, vilket ger möjlig-
het till ett attraktivt boende oavsett hur du vill att det ska se ut. I Leksands 
småskaliga stadskärna promenerar man omkring mellan butiker och res-
tauranger. I Insjön hittar man ett modernt industri- och handelscentrum.

Ett aktivt och levande samarbete mellan enskilda, familjer, föreningar, 
byar och företag och kommunen är en framgångsfaktor. Tillgång till både 
orörd skog och öppna landskap, men även Siljan och våra sjöar, skapar 
en givande levnadsmiljö. Vi är ledande inom hälsa och idrott, och både na-
turen och kulturen håller mycket hög klass. Här finns självklart också god 
tillgång till vård på nära håll.

Här skapar ny teknik och effektiva energilösningar goda förutsättningar 
för både människor och företag. I Leksand är det inte bara nära mellan 
människor, det är också nära till världen. Snabba och miljövänliga buss- 
och tågförbindelser tar dig dit du vill – oavsett om det är till arbete och 
studier i vår region eller vidare till Arlanda-Stockholm.
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Leksands miljömål
Kommunen har tagit fram miljömål för åren 2012-2020. Målen utgörs av 
en Miljöplan, en Energi- och klimatplan samt en Naturvårdsplan, som tar 
ansvar för olika av de nationella miljökvalitetsmålen, se s. 5. Nedan återges 
de miljömål som bedömts vara relevanta för planarbetet:

Naturvårdsplanen
A, B. Sjöar och vattendrag ska vara av sådan kvalitet att växt- och djurlivet har förut-
sättningar att fortleva. Särskild hänsyn ska tas till rödlistade arter.

C, D. Förstärka våtmarkernas och sumpskogarnas kvaliteter vad gäller natur- och 
friluftsliv.

G, H. Den biologiska mångfalden i Leksands skogar gynnas.

I, J. Arter och deras livsmiljöer ska bevaras i livskraftiga bestånd och invånare och tu-
rister ska ha tillgång till natur- och kulturmiljöer med rik biologisk mångfald. Exempel 
på åtgärder: 
J1. Kontinuerligt utveckla och underhålla stigar, leder, broar, spänger, parkeringar, 
kartor och skyltar i attraktiva naturområden. 

J3. Tätortsnära natur viktig för friluftslivet, skolor och förskolor gynnas genom att:

- i översiktsplan/detaljplan planera för friluftsområden

- inventera och kvalitetsklassa tätortsnära naturområden

- föra dialog/informera boende vid skötselåtgärder.

Energi- och klimatplanen
A. Den totala energianvändningen i hushållen ska minska med 20 % till år 2020 (från 
11 961 kWh/år 2009)

B. Den totala energianvändningen per uppvärmd area i lokaler och bostäder ska 
minska med 10 % till år 2014 och 20 % till år 2020. Beräknat på 196 kWh/m2/år 
Exempel på åtgärd: 
B1. Vid nybyggnad ska möjligheten att bygga i trä undersökas.

C. Koldioxidutsläppen för person- och varutransporter minskar med  20 % i genom-
snitt per invånare år 2009 till år 2020. Beräknat på 3,3 ton CO2/inv/år. Exempel på 
åtgärd:  
C2. Verka för att andelen barn och vuxna som går och cyklar till skola och arbete 
ökar.

D. Koldioxidutsläpp för arbetsmaskiner, person- och varutransporter minskar med 
10 % från år 2009 till 2014 och med 40 % till år 2020. Beräknat på 282 ton CO2. 
Exempel på åtgärd: D1. Samhällsplanering för effektivare transporter, exempelvis 
gång- och cykelvägar, resecentrum.

E. Andelen förnybar energi som kommunen använder ökar från 46 % år 2009 till 70 % 
år 2020. Exempel på åtgärder:  
E2. Verka för förtätning/utbyggnad av fjärrvärmenätet.

E5. Verka för utbyggnad av solenergianläggningar i detaljplanering, bygglovshante-
ring, energirådgivning etc.

G. Minska mängden avfall från 530 kg/invånare år 2009 till 300 kg år 2020. 

Miljöplanen
A, B. Luftkvaliteten i kommunen förbättras. Exempel på åtgärd:  
B1. I detaljplanearbetet tas hänsyn till att god luftkvalitet bibehålls.

K, L. Grundvatten av god kvalitet.

M, N. Förbättrad livsmiljö för kommunens invånare för långsiktiga och hållbara lös-
ningar främjas. Exempel på åtgärd: 
N4. Ta fram riktlinjer för miljöanpassat byggande på kommunägd mark (nybyggna-
tion av bostäder).
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Nulägesbeskrivning
I det här avsnittet beskrivs nuläget, platsens förutsättningar och vad vi 
har att förhålla oss till i planering och exploatering.

Nära till centrum
Planområdet ligger längs Siljansvägen, mellan Leksands-Noret och Täll-
berg och i delområdet för tätorten Leksand i den kommuntäckande över-
siktsplanen från år 2014. Det är i tätorterna och i utvecklingsstråken som 
kommunen tänker sig att den huvudsakliga bebyggelseutvecklingen ska ske. 
Planområdet ligger drygt 2 kilometer från Leksands centrum (Noret), där 
det finns  både kommersiell och offentlig service. Dessutom har det byggts en 
förskola direkt söder om planområdet och det är även nära till grundskolor. 

Det finns goda möjligheter att knyta ihop den nya bebyggelsen och infra-
strukturen med den befintliga bebyggelsen. Det finns tillgång till kollektivtra-
fik då busslinjen mellan Tällberg och Leksand passerar. För den som behöver 
pendla med tåg eller buss är det omkring 2,5 kilometer till resecentrum.  

Bostadsbehov
Det är många i Leksand som kommer att gå i pension framöver och det 
behövs fler invånare för att ersätta den arbetskraften men även för att stärka 
handelsunderlaget och behålla servicenivån. 

Kommunen har tagit fram en bostadsförsörjningsplan för att se till att det 
finns bra bostäder för alla och för att kunna uppfylla målet om 18 000 invå-
nare år 2025. I bostadsförsörjningsplanen från år 2016 gjordes bedömning-
en att det rymdes 100 lägenheter i flerfamiljshus och 120 småhus på norra 
Käringberget. Området bör innehålla en variation av olika upplåtelseformer 
och tomtstorlekar. 

 

Övre bilden: flygfoto över Käringber-
get och Myran, från nordost, 2017
Nedre bilden: Utdrag ur kommunens 
översiktsplan 2014 med utvecklings-
stråken.
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Stora bilden: Gröna stråk och skyd-
dad natur (grönt). Inom planområ-
det är även berg-i-dagen (rött) och 
värdefull natur (gult), markerat.
Överst: skogen i området,  
foto: Bengt Oldhammer
Mitten: Lövskog öster om gran-
sumpskogen, foto: Bengt Oldhammer
Nederst: Solvändan, 
foto: Magnus Rolands

Naturmiljö
Området är ganska kuperat och marken utgörs till stora delar av morän med 
goda grundläggningsförutsättningar men det finns stråk av berg-i-dagen som 
kan fördyra grundläggning och ledningsdragning. I sydost finns en gran-
sumpskog och i nordost myrmark och det är mindre lämpligt att bygga i blöt 
mark. 

Marken är skogsbevuxen och på en del ställen finns äldre tallar, som genom 
sin ålder och storlek är imponerande och riktiga karaktärsskapare för områ-
det. Närmast Siljansvägen finns en sandtallskog där det kan finnas rödlistade 
svampar. 

I den östra delen finns en gransumpskog. Sumpskogar är de skogar där 
grundvattnet ligger så ytligt att träden delvis eller permanent står blött. Just 
här finns både klibbal och gråal. Sumpskogar är skyddsvärda dels för att de 
hör till skogslandskapets allra artrikaste miljöer och fungerar som sprid-
ningskorridorer för många arter, men också för att dessa skogar har försvun-
nit från stora områden till följd av omfattande utdikningar.

Rekreation 
Idag genomkorsas området av motionsspår, som leder från Noret, via Sol-
vändan eller Lugnet-Barkdal och vidare mot norr och öster. 

Norra Käringberget ligger även nära Siljan, på ett avstånd om 400 meter 
finns badplats vid Orsandbaden/Leksands Strand. Till idrottsanläggningarna 
på arenaområdet är det omkring 1,7 kilometer. 

Strax väster om området ligger nöjesparken Leksands Sommarland och Lek-
sands Strand med camping. Söder om dessa ligger naturreservatet Lugnet 
-Barkdal med fina naturmiljöer för rekreation.
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Övergripande 
hållbarhetsmål

I början av programmet nämnde vi att vi utgått från Citylabs övergripan-
de mål. Vi har emellertid valt att plocka bort ett par mål och lagt till andra 
samt stuvat om en aning, för att få målen mer anpassade till Leksand 
och norra Käringberget. 

De här målen ska vara vägledande för resten av programmet. 

1 Attraktiv boendemiljö
Hållbar stadsutveckling handlar om att främja och skapa värden som bidrar 
till en attraktivt boendemiljö– en hållbar och mångfacetterad bebyggelsemil-
jö – som bidrar till ortens dragningskraft för boende, besökare, näringsliv 
och investerare.

2 God hälsa och välbefinnande
Att skapa förutsättningar för god hälsa och välbefinnande för människor är 
en central fråga för hållbar samhällsutveckling. Folkhälsan påverkas av allt 
från individers egna val och levnadsvanor till strukturella faktorer såsom 
yttre miljöer och demokratiska rättigheter.

3 Jämlikhet, jämställdhet och social sammanhållning
Ökade sociala klyftor är ohållbart ur ett etiskt, demokratiskt och samhällse-
konomiskt perspektiv. Det är därför viktigt att skapa förutsättningar för jäm-
likhet, jämställdhet och social sammanhållning med respekt för människans 
frihet och möjligheter.

4 Trygg och säker livsmiljö
Forskning visar entydigt att kvinnor i mycket högre grad än män upple-
ver otrygghet när de vistas i det offentliga rummet, framför allt på kvällar 
och nätter. Bostadsområden måste även vara säkra för barnen att vistas i. 
Hållbar stadsutveckling förutsätter en trygg och säker livsmiljö där boende, 
verksamma och besökare kan vistas på lika villkor.
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5 God ekonomisk hushållning
Bra ekonomi kan återfinnas på samhällsekonomisk nivå ner till individnivå 
och både på kort och lång sikt. Det gäller att ha sikte på ekonomin från pla-
nering, via utbyggnad och ner till den långsiktiga driften.

6 Resurshushållning
Resurshushållning innebär att användningen av energi, material och vatten 
minimeras, att resurserna används och återanvänds effektivt i kretslopp och 
att förnybara energislag och material väljs i första hand. Exempelvis ska det 
vara enkelt att sortera sitt avfall. 

7 Hållbara transporter
Koldioxid och andra växthusgaser från olika verksamheter, framförallt trafik, 
gör att det globala klimatet förändras och blir varmare. Det är viktigt att det 
är lätt att resa hållbart till och från samt inom området, exemeplvis ska det  
finnas bra tillgång till kollektivtrafik och väl utformade och gena gång- och 
cykelvägar. 

8 Minimerad negativ natur- och miljöpåverkan
Minskad negativ miljöpåverkan är en central fråga, bl.a. för att undvika 
spridning av miljö- och hälsofarliga ämnen och att minska belastningen på 
ekosystemen. Den biologiska mångfalden och natur- och kulturmiljön ska 
bevaras och främjas, och människors aktiviteter ska medföra ett så litet eko-
logiskt fotavtryck som möjligt 

9 Resiliens och flexibilitet
Den byggda och naturliga miljön måste kunna stå emot klimatförändringar 
och kunna anpassas till framtida teknik och ändrade behov. Resiliens och 
flexibilitet handlar om att städer ska kunna stå emot stress, förutsebara och 
oförutsedda förändringar. Påfrestningar kan vara avbrott i viktiga försörj-
ningssystem, översvämningar, m.m. Flexibilitet innebär t.ex. möjlighet att 
förändra bebyggelsen för att möta det aktuella bostadsbehovet.
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Vision norra Käringberget
Norra Käringberget erbjuder en god livsmiljö
En god stadsbyggnad och arkitektur skapar förutsättningarna för hur 
vi mår och trivs och om vi väljer att bo kvar på en plats. Utformningen 
påverkar även hur vi använder och tar hand om vårt bostadsområde. 

Blandad bebyggelse, i västerläge och nära Siljan
Eftersom det knappt finns någon befintlig bebyggelse i området kan man ha 
ett ganska fritt förhållningssätt till den tillkommande bebyggelsen, vilket 
innebär att bebyggelsen kan tillåtas variera en del, både i karaktär och vå-
ningshöjder. Här finns plats för traditionella villatomter, radhus och ked-
jehus med små trädgårdar, samt  flerfamiljshus med gemensamma gårdar.  
Arkitekturen ska uppföras med omsorg och kvalitet och anpassas till förut-
sättningarna på platsen. 

Större delen av området är beläget i västersluttning och det finns möjlighet 
till kvällssol. Det är även nära till Siljan och det är viktigt att det finns bra 
koppling till stranden.

Naturnära
I norra Käringberget ska det vara nära till naturen och rekreationsområden. 
Det är enkelt att ta sig via grönstråk till Lugnet - Barkdals naturreservat och 
vidare på strandpromenaden Solvändan in mot Leksands-Noret. Genom att 
ha nära till gröna rekreationsstråk är det enkelt att gå ut med hunden eller ta 
en löptur. 

Bostadsområde med gröna kvaliteter 
Det är viktigt att ta hänsyn till områdets förutsättningar vid planering och 
byggnation, eftersom det är en hel del berg i dagen och det behövs ytor för 
infiltration och bortledning av dagvatten. Bebyggelsen ska placeras så att den 
samspelar med platsens förutsättningar och möjligheten att skapa kvaliteter 
i form av ett sammanhängande och varierande grönområde. 

Stora bilden: Souterränghus,  
foto: Småa
Överst: radhus i Enskededalen,  
foto: Småa
Mitten: Byggnad anpassad till ter-
rängen, foto: Intressanta hus
Nederst: Tallskog med rekreativa 
värden. Foto: Bengt Oldhammer
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Mötesplatser
Planområdets utformning ska anpassas till människan genom att gatorna 
görs småskaliga så att hastigheterna hålls låga. Gång- och cykelvägen ska 
dras där man rör sig naturligt och belysningen ska utföras så att de boende 
känner sig trygga. De gröna stråken kommer att vara viktiga för att röra sig 
genom området och ska upplevas trygga och inbjuda till både motion, utflyk-
ter och naturlek. Det är därför viktigt att värna den naturmark som har bra 
vistelsekvaliteter. 

I den del av grönområdet som ligger närmast förskolan kan en naturlig mö-
tesplats anordnas där olika åldrar kan umgås. Här kan det finnas en lekplats 
som smälter in fint i naturen och för de lite äldre barnen en spontanidrotts-
plats. På vintern kanske en skridskobana spolas upp av de boende i området.

 
Det ska vara nära till det viktiga och enkelt att leva 
I norra Käringberget ska det vara enkelt att leva och få ihop vardagspuss-
let. Området ska erbjuda bra förbindelser till förskola, skola, service/ 
handel, jobbet, bussen och tåget. 

Gång och cykel 
Det behövs ett bra gång- och cykelvägnät som samspelar väl med den omgi-
vande bebyggelsen och viktiga målpunkter. Det bör även finnas god tillgång 
till cykelparkeringar på flerfamiljshusens gårdar och vid busshållplatser.

Kollektivtrafik 
Merparten av de boende på norra Käringberget kommer att vara bilburna ef-
tersom avståndet från området överstiger två kilometer till centrum. För att 
kunna konkurrera med bilen ska kollektivtrafiken vara på plats när bostads-
produktionen inleds och en hållplats ska finnas i området. 

Miljörum  
Avfallshanteringen i området kommer att hanteras via gemensamma miljö- 
rum som möjliggör sortering av avfall i fler fraktioner. Placeringen av miljör-
ummen läggs strategiskt för att stimulera ett hållbart beteende. Till exempel 
vid ”utfarterna” för att minska behovet av transporter inom området. Platser 
för avfall kan upplevas som otrygga. Därför placeras brevlådorna för mot-
svarande område i direkt anslutning till miljörummet för att öka rörelsen av 
människor runt miljörummen.

Post och paket 
Med ny teknik och digitala lösningar där mängden pappersfakturor, fysiska 
brev och tidningar minskar, minskar även behovet av egna postlådor. Norra 
Käringberget ska därför inte ha distribution av post och tidningar till den 
egna fastigheten. Alla hushåll kommer att ha ett postfack/-låda på några 
strategiska platser i området, i nära anslutning till miljörummen där boende 
lämnar sitt avfall. 

Förändringar i vårt beteende kopplat till handel med en större tyngd på 
e-handel återspeglas i området. Utrymme skapas för gemensam plats/funk-
tion för hämtning av paket och försändelser vilket också minskar transporter 
i området. En sådan funktion kan med fördel erbjuda fler möjligheter till 
boende i området som gör det enklare att leva. Till exempel kunna ta emot 
och förvara matleveranser för senare hämtning

Överst: Villa Holmberg,  
foto: Intressanta hus 
Näst överst: Svampplockning,  
foto: Leksands kommun
Näst nederst: Skridskobana,  
foto: Leksands kommun
Nederst: Skogspromenad,  
foto: Leksands kommun
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I norra Käringberget kan man bo hela livet
Ofta är det värdefullt om det i ett område finns människor med olika ål-
der och bakgrund, som kan lära och inspireras av varandra. Det ska vara 
möjligt att bo kvar i området hela livet men byta från lägenhet till villa 
eller tvärtom, när familjen förändras. 

Därför behöver det finnas en blandning av bebyggelsetyper som passar olika 
livssituationer och ekonomiska förutsättningar, som småhus, radhus, kedje-
hus och flerfamiljshus i olika upplåtelseformer. 

För att bostadsmarknaden ska hålla över tid bör inte alltför många lägenhe-
ter eller tomter komma ut på den lokala bostadsmarknaden samtidigt. Om-
rådet föreslås, bl.a. på grund av detta, byggas ut i etapper. Eftersom efterfrå-
gan på typ av bostad kan variera över tid bör området utformas flexibelt.  

Norra Käringberget ska anpassas till klimatet  
och naturen
Vi behöver utforma våra nya bostadsområden så att det är lätt att föra 
en klimatmässigt hållbar livsstil. Klimatförändringarna innebär att vi kan 
räkna med ökade nederbördsmängder framöver och ny bebyggelse 
behöver ta höjd för det. I området finns ett par platser som besitter höga 
naturvärden som bör värnas vid en exploatering. 

Dagvattenhantering 
Klimatförändringarna beräknas medföra ökad nederbörd och tätare intervall 
mellan intensiva regn. Kommunen har därför som mål att skapa en robust 
och klimatanpassad dagvattenhantering. Dessutom är det viktigt att förbätt-
ra dagvattnets kvalitet för att uppnå miljökvalitetsnormer för vatten. Öppna 
lösningar som diken har bättre förmåga att ta om hand stora mängder vatten 
på kort tid och vegetationsbevuxna diken kan fördröja och omhänderta föro-
reningar. 

Tätortens dagvattensystem är inte dimensionerat för att ta emot dagvattnet 
från exploateringsområdet utan vattnet måste infiltreras på platsen. Efter-
som marken i området är genomsläpplig har den bra förutsättningar för att 
infiltrera dagvatten. 

Stora bilden: Korvgrillning,  
foto: Leksands kommun
Övre bilden: Villa Mariefred, foto: 
Kristofer Johnson, Intressanta hus
Mittenbilden: Svackdike i Falköping, 
foto: Veg Tech
Nedersta bilden: Dike, foto: Veg Tech
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För att infiltrera, fördröja och rena dagvattnet utformas systemet med öppna  
lösningar såsom diken och infiltrationsytor. Bebyggelse ska undvikas i låg-
länta områden och i områden där dagvattnet riskerar att stängas inne. 

Öppna vattenytor och annan genomsläpplig mark jämnar också ut flödet vid 
häftiga regn och minskar riskerna för översvämning av byggnader. 

Hållbara tekniska lösningar
Förhoppningsvis kommer fler att välja elbilar framöver och även solceller är 
på frammarsch. När solcellerna producerar mer el än huset behöver kan elen 
skickas ut på elnätet. Elbilar och solceller medför större krav på elnätet, som 
måste dimensioneras för att klara framtidens energibehov. 

Småhus uppförs vanligen i trä men det vore positivt om även flerbostadshus 
med trästomme kunde uppföras i området. Trähusbyggande är positivt ut 
klimat- och energihänseende genom att träet lagrar koldioxid och det går 
även åt mindre energi vid tillverkning av trähus.

Det finns många fler klimat- och energismarta lösningar som kan  undersö-
kas vidare i utbyggnaden av infrastrukturen, exempelvis gatubelysning som 
anpassas till situationen.

Äldre tallar
Området präglas idag av hällmarkstallskogen som är öppen, med god sikt 
och höga kronor. Det finns också äldre tallar, som genom sin ålder och stor-
lek är karaktärsskapare och som är viktiga att värna vid en exploatering. Ofta 
hyser äldre tallar en hel del värdefulla arter av insekter och svampar. 

Sandtallskog
I nordväst, nära Siljansvägen och Sommarlands parkering, finns en värde-
full sandtallskog, där det kan finnas rödlistade taggsvampar. Tallskogen kan 
påverkas av dagvatten från området. Om det förekommer rödlistade arter 
behöver skogen värnas då svampen är beroende av träd- och markkontinui-
tet. 

Gransumpskog
I den östra delen finns en gransumpskog. Sumpskogar är de skogar där 
grundvattnet ligger så ytligt att träden delvis eller permanent står blött. 
Exploateringen ska göras så att vattenbalansen till sumpskogen behålls som 
den är idag, tillflödet ska varken öka eller minska.

Stora bilden: radhus, Lilla Sköndal, 
foto: Småa
Övre bilden: Laddning av elbil
Mittenbilden: Hällmarkstallskogen, 
foto: Bengt Oldhammer
Nedersta bilden: Gransumpskog, 
foto: Bengt Oldhammer
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1 Attraktiv boendemiljö
Hållbar stadsutveckling handlar om att främja och skapa värden som 
bidrar till en attraktivt boendemiljö – en hållbar och mångfacetterad be-
byggelsemiljö – som bidrar till ortens dragningskraft för boende, besökare, 
näringsliv och investerare.

Åtgärder som bidrar till att uppfylla målet Berörda 

Norra Käringberget bör utformas så att det är lätt att få livs-
pusslet att gå ihop, genom bra, stödjande struktur, som gator, 
gång- och cykelvägar, elnät, bredband och dagvattenhantering.

S.P-k
S.S.p
DE
DVAAB

De offentliga miljöerna, i huvudsak gator och parkmark, bör 
utformas med omsorg om människan och hennes skala.

S.P-k
S.S.p

Den tillkommande bebyggelsen ska tillåtas variera inom vissa 
gränser, se nedan, och utformas med omsorg och arkitektonisk 
kvalitet och spegla vår tids uttryck. 

Platsens egenskaper, exempelvis terrängen och närheten till 
skogen, ska hanteras som tillgångar, både i utformningen av 
området i stort och av de enskilda tomterna. Slänter bör inte 
upplevas som för dominanta, ha naturlig form och vara bevux-
na, med skogsvegetation eller besådda med t.ex. gräs.

Fasadfärg kan variera men ska hålla sig inom skalan: 
vitt, grått, svart, faluröd, naturgrå, järnvitriol, tjärfärgat. 

S.P-k
S.S.p
S.B.
S.e

Behov av både sol och skugga bör beaktas vid utformningen av 
området.  

S.P-k
S.S.p

Vid utformningen av parkmark bör man i första hand använda 
sig av arter som redan fungerar bra på platsen eller i närområ-
det, vilket ofta blir både mer lättskött och billigare.

S.P-k
S.S.p
L.b.

Årstidsvariationerna kan lyftas fram genom att växtlighet som 
betonar olika årstider väljs eller genom att de boende spolar 
upp skridskobanor eller gör egna skidspår på stigarna snörika 
vintrar.

S.P-k
S.S.p
L.b.

Projektmål

Foto: Magnus Rolands, Leksands 
kommun

Teckenförklaring berörda aktörer:
S.P-k: Samhällsutveckling, Plan- och 
kartavdelningen
S.S p: Samhällsutveckling, Strategisk 
planering
DE: Dala Energi AB
DVAAB: Dala Vatten Avfall AB
S.F: Samhällsutveckling, Fritidsav-
delningen
L.b: Leksandsbostäder
S.e: Samhällsutveckling, exploate-
ring
S.B. Samhällsutveckling, byggenhe-
ten

I det här avsnittet ska vi beskriva hur de övergripande hållbarhetsmålen 
från sidorna 12-13 ska uppfyllas just på norra Käringberget.
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2 God hälsa och välbefinnande
Att skapa förutsättningar för god hälsa och välbefinnande för människor 
är en central fråga för hållbar samhällsutveckling. Folkhälsan påverkas 
av allt från individers egna val och levnadsvanor till strukturella faktorer 
såsom yttre miljöer och demokratiska rättigheter.

Åtgärder som bidrar till att uppfylla målet Berörda

Sammanhängande och varierande grönområden med goda 
vistelsekvaliteter, nära bostaden bör sparas hellre än många 
små, splittrade områden. Naturen är en viktig resurs för vila 
och återhämtning i en vardag som blir alltmer intensiv. 

S.P-k
S.S.p

Vardagsmotion är viktigt för folkhälsan och därför ska det 
finnas sammanhängande stigsystem. Stigarna ska även fort-
sättningsvis hänga ihop med t.ex. Solvändan. Det ska finnas 
möjlighet att välja olika rundor som har olika egenskaper och 
längd, t.ex. någon längre runda och någon kortare för hund-
promenaden.

S.P-k
S.S.p
S.F.

Det ska även finnas livligare ställen, sociala mötesplatser med 
grannarna, t.ex. på gatan, vid lekplatsen eller förskolan. För-
skolan, strax söder om planområdet, är utformad för att även 
kunna fungera som bystuga. 

S.P-k
S.S.p

Genom att göra gång- och cykelvägarna inom området och mot 
tätorten trevliga att använda kan vardagsmotion uppmuntras.

S.P-k
S.S.p

Möjligheter till vardagsmotion nära hemmet kan skapas ge-
nom exempelvis en lekplats, spontanidrottsplats, utegym och 
boulebana. 

S.P-k
S.S.p
L.b.

Flerfamiljshusens gårdar ska utformas och förvaltas för aktiv 
utevistelse året runt.

S.P-k
S.S.p
S.e
S.B.

Radhus, foto: Småa
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Solvändan
foto: Anna Back Nilsson, 
Leksands kommun

3 Jämlikhet, jämställdhet och social   

sammanhållning
Ökade sociala klyftor är ohållbart ur ett etiskt, demokratiskt och samhällse-
konomiskt perspektiv. Det är därför viktigt att skapa förutsättningar för 
jämlikhet, jämställdhet och social sammanhållning med respekt för männ-
iskans frihet och möjligheter.

Åtgärder som bidrar till att uppfylla målet Berörda

För att det ska finnas möjligheter för många olika människor 
ska boendet på norra Käringberget vara varierat. Det ska 
finnas olika slags bostäder (villor, radhus, flerfamiljshus), olika 
upplåtelseformer (ägande, bostadsrätt, hyresrätt) och även 
olika prisnivåer.

S.P-k
S.e.

Gång- och cykelstråken ska vara sammanhängande, så att det 
är enkelt att ta sig igenom hela området och så att det inte 
skapas enklaver.

S.P-k
S.S.p

Områden för barn, t.ex. en lekplats, ska utformas så att det 
finns lika möjligheter för både flickor och pojkar att leka in-
tressanta lekar.

S.S.p
L.b.

Det ska finnas gott om olika slags mötesplatser, t.ex. sponta-
nidrottsplats, plats för insamling av avfall  och ”bystugan” i 
förskolan.

S.P-k
S.S.p

Även de som inte har tillgång till bil ska kunna ta sig till viktiga 
målpunkter genom att gång- och cykelvägnätet är säkert och 
gent utformat och genom att det finns bra kopplingar till buss-
hållplatserna. 

S.P-k
S.S.p
L.b.

Möjlighet till bilpool kan undersökas vidare. S.e.
L.b.

Boende i området kan ges möjlighet till delaktighet och infly-
tande genom att det finns pedagogisk information om norra 
Käringbergets hållbarhetsprofil.

S.e.
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5 God ekonomisk hushållning
Bra ekonomi kan finnas på samhällsekonomisk nivå ner till individnivå och 
både på kort och lång sikt. Det gäller att ha sikte på ekonomin från plane-
ring, via utbyggnad och ner till den långsiktiga driften.

4 Trygg och säker livsmiljö
Forskning visar entydigt att kvinnor i mycket högre grad än män upplever 
otrygghet när de vistas i det offentliga rummet, framförallt på kvällar och 
nätter. Hållbar stadsutveckling förutsätter en trygg och säker livsmiljö där 
boende, verksamma och besökare kan vistas på lika villkor.

Åtgärder som bidrar till att uppfylla målet Berörda

Gång- och cykelstråken, men även stråken till busshållplat-
serna, ska läggas nära där människor naturligt uppehåller sig 
och de ska vara rätt belysta och det ska inte finnas närliggande 
buskage. 

S.P-k
S.e.
S.s.p.

Grönstråket ska utformas så att det upplevs som tryggt. En 
variation av grönområdets bredd innebär både en kontakt med 
omgivande bebyggelse men även en känsla av att befinna sig i 
naturen.

S.P-k
S.e.
S.s.p.

Det ska vara tryggt för barn, som är tillräckligt gamla, att själva 
röra sig genom området, genom en bra utformning av gång- och 
cykelvägar.

S.P-k
S.S.p

Genom att planera för blandad bebyggelse blir området att-
raktivt för olika generationer. Genom att planera för en vari-
ation av bostäder och genom närheten till förskola kommer 
människor att röra sig i området under dygnets alla timmar. 

S.P-k
S.S.p
S.e.

Avfallshanteringen ska utformas på ett tryggt och säkert sätt, 
t.ex. genom att återvinningsfordon inte behöver backa inne i 
området och genom att miljörum placeras där människor rör 
sig naturligt. Platserna ska utformas på ett tryggt och trevligt 
sätt med rätt belysning.

S.P-k
S.S.p
DVAAB

Åtgärder som bidrar till att uppfylla målet Berörda 

Genom att utforma området så att platser med sämre grund-
läggningsförutsättningar väljs bort som exploateringsmark, 
t.ex. berg-i-dagen och mark som kan bli översvämmad, 
förbättras kommunens projektekonomi men även enskildas 
möjligheter att bebygga tomterna.

S.P-k
S.S.p.
S.e.

Området ska utformas så att det blir attraktivt för målgrupper 
med olika ekonomiska möjligheter, bland annat genom att 
planera för olika storlekar på tomterna.

S.P-k
S.e.

Genom att välja smarta lösningar för infrastrukturen, t.ex. en 
öppen dagvattenhantering, krävs inte dyra ledningsdragningar 
i samma utsträckning. 

S.P-k
S.e.  DE
DVAAB

Genomförandet av exploateringen kan utföras genom lagom 
stora etappindelningar, så att all infrastruktur inte behöver 
byggas ut i ett svep. Därmed kan kostnaderna fördelas över 
flera år. Att en lagom mängd bostäder släpps i taget innebär 
även att bostadsmarknaden inte ”översvämmas” med värdefall 
på bostäder som följd.

S.P-k
S.e

Intressanta hus, terränganpassning
foto: Foad Kahrobaee

Torget i Leksand är överblickbart 
och upplevs som tryggt även under 
dygnets mörka timmar.
Foto: Anna Ograhn
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6 Resurshushållning
Resurshushållning innebär att användningen av energi, material och vat-
ten minimeras, att resurserna används och återanvänds effektivt i krets-
lopp och att förnybara energislag och material väljs i första hand. Delad 
användning av resurser kan markant minska resursbehovet.

Åtgärder som bidrar till att uppfylla målet Berörda

Det ska vara enkelt att lämna sitt avfall till återvinning. Från 
norra Käringberget är det nära till kommunens återvinnings-
central i Limhagen, där hushållen kan lämna grovavfall. 
Avfallshanteringen inne i området kan utformas med några 
gemensamma platser, s.k. miljörum, för hämtning av hus-
hållsavfall samt förpackningar och tidningar som ligger nära 
bostaden, se mer under 4 Trygg och säker livsmiljö. 

S.P-k
DVAAB
S.e

Energi- och klimatplanen anger att vid nybyggnation ska möj-
ligheten att bygga i trä undersökas. Trä är ett bättre alternativ 
än betong både energi- och klimatmässigt och träbyggande 
kan användas som ett kriterium i markanvisningen.

S.e

Dagvattenhanteringen kan lösas genom att det dagvatten som 
uppstår i området även, förutom vid extrema regn, infiltrerar 
till grundvattnet, inom området.

S.P-k
DVAAB

För att minska behovet av att transportera massor till och från 
området kan byggnader grundläggas så att de anpassas till 
terrängen, t.ex. genom souterrängvåning inom vissa delar av 
området. Därmed kan stora uppfyllnader eller schaktningar 
undvikas. 

S.P-k
S.B.
S.e.

Möjlig utformning av miljörum.
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7 Hållbara transporter
Koldioxid och andra växthusgaser från olika verksamheter, framförallt tra-
fik, gör att det globala klimatet förändras och blir varmare. Det är viktigt 
att det är lätt att resa hållbart till och från samt inom området, exempelvis 
ska det  finnas bra tillgång till kollektivtrafik och väl utformade och gena 
gång- och cykelvägar. 

Åtgärder som bidrar till att uppfylla målet Berörda

Det bör vara enkelt, snabbt och tryggt att gå och cykla inom, 
till och från området till viktiga målpunkter. På så vis minskas 
utsläppen från bilar. 

S.P-k
L.b.
S.s.p.

Framöver kommer det antagligen att bli fler bilar som drivs av 
el och därför behöver energiförsörjningen till området dimen-
sioneras för att kunna ladda hemma. 

S.P-k
DE

En ny hållplats för kollektivtrafik ska tillskapas i området där 
koncentrationen av boende är som störst, högst reseunderlag, 
och i nära anslutning till förskolan. Turtätheten ska kunna 
ökas genom att hållplatsen är utformad så att turer kan vända i 
området och kunna matas av fler linjer från två håll. 

S.P-k
S.S.p.
S.e

Plats för paketutlämning ska tillskapas vid naturligt tillgäng-
lig plats vilket är en kvalitet för området och minskar onödig 
trafik inom området.

S.P-k
S.S.p.
S.e

Leksandsrundan 2015
Foto: Erica Sterner
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8 Minimerad negativ natur- och miljöpåverkan
Minimerad negativ miljöpåverkan är en central fråga, bl.a. för att undvika 
spridning av miljö- och hälsofarliga ämnen och för att minska belastningen 
på ekosystemen. 

Den biologiska mångfalden och natur- och kulturmiljön ska bevaras och 
främjas, och människors aktiviteter ska medföra ett så litet ekologiskt 
fotavtryck som möjligt.

Åtgärder som bidrar till att uppfylla målet Berörda

Gransumpskogen i öster ska värnas genom att det inte tillförs 
vare sig mer eller mindre vatten än vad det gör idag.

S.P-k
DVAAB

I nordväst, nära Siljansvägen och Sommarlands parkering, 
finns en värdefull sandtallskog, där det kan finnas rödlista-
de taggsvampar. Tallskogen kan påverkas av dagvatten från 
området. Om det förekommer rödlistade arter behöver skogen 
värnas i detaljplanen, exemeplvis genom krav på marklov för 
trädfällning, då svampen är beroende av träd- och markkonti-
nuitet. 

S.P-k
DVAAB
S.s.p

Dagvattnet från området kan renas genom att öppna dagvat-
tenlösningar väljs, där föroreningar fastnar i t.ex. svackdiken, 
istället för att hamna i recipienten Siljan.  

S.P-k
DVAAB
S.s.p
S.e.

Sandtallskog
Foto: Bengt Oldhammer
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9 Resiliens och flexibilitet
Den byggda och naturliga miljön måste kunna stå emot klimatförändring-
ar och kunna anpassas till framtida ändrade behov. Resiliens och flexibilitet 
handlar om att städer ska kunna stå emot stress, förutsebara och oförut-
sedda förändringar. 

Påfrestningar kan vara avbrott i viktiga försörjningssystem, översväm-
ningar, m.m. Flexibilitet innebär t.ex. möjlighet att förändra bebyggelsen 
för att möta det aktuella bostadsbehovet.

Åtgärder som bidrar till att uppfylla målet Berörda

För att minska risk för översvämning bör dagvattenhantering-
en utföras som ett öppet system, med diken och infiltrations-
ytor i naturliga långpunkter.

S.P-k
DVAAB

För att minska risk för översvämning ska bebyggelsen höjd-
sättas så att byggnader inte hamnar i låglänta områden, och 
vatten ska vid skyfall ledas till allmän plats som tål att över-
svämmas. 

S.P-k
S.B.
DVAAB

Dagvatten som uppstår på kvartersmark ska tas om hand inom 
kvartersmark. På samma sätt ska dagvatten som uppstår på 
allmän platsmark hanteras på allmän platsmark. Fördröjning 
utformas så att i normalfallet 10 mm regn (nederbörd) infiltre-
ras inom fastigheten. Kan infiltration inte ske behöver dag-
vattnet fördröjas. Det är viktigt att fördröjning utrustas med 
bräddfunktion så att även flöden som överskrider 10 mm kan 
hanteras, 10 mm regn motsvarar en volym av 1m³ per 100 m2 

hårdgjord yta.

S.P-k
DVAAB
S.s.p
S.e.

Eftersom området är så stort kommer det att ta tid innan det 
är fullt utbyggt. Detaljplanen ska utformas så flexibelt som 
möjligt för att vara hållbar över tid för att framtida, ännu inte 
förutsedda, behov hos moderna familjer, ska kunna tillgodo-
ses. 

S.P-k
S.e.

För att möta ett föränderligt bostadsbehov ska det finnas en 
mångfald av bebyggelsetyper och upplåtelseformer i området. 

S.P-k
S.e.
L.b.

Dagvattendike i Tollare Park, 
Nacka, foto: Veg Tech
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sida
1(2)

Sammanträdesdatum
2019-12-12

Utskottet för samhällsbyggnad

Justeras Utdrag bestyrks

§ 193 Dnr 2018/1457

Ändring av del av detaljplan för Limhagen (Norra delen) 
L 386

Beskrivning av ärendet
Utskottet för samhällsbyggnad gav 2018-12-13 § 168 positivt planbesked för 
upprättande av ovanstående ändring av detaljplan. Planförslaget godkändes 
för samråd av utskottet för samhällsbyggnad den 2019-04-25 § 70. Förslag 
till ändring av del av detaljplan syftar till att upphäva en del av den 
prickmark som i planen anger att marken inte får bebyggas. Med ett minskat 
prickmarksområde möjliggör detaljplanen en större byggbar yta för 
småindustri inom fastigheterna NORET 2:32, 2:41, 2:46 och 2:47. 
Detaljplanen har varit utsänd för samråd enligt reglerna för normalt 
planförfarande från den 8 maj till den 5 juni 2019. Berörda sakägare, 
markägare, remissinstanser och övriga berörda har beretts tillfälle till samråd 
genom utskick av samrådsinbjudan per post samt annonsering i 
Leksandsbladet den 8 maj 2019. Samrådshandlingarna har varit utställda på 
kommunhuset och på kommunens hemsida samt funnits tillgängliga på 
biblioteket i Leksand. Under samrådet inkom fem stycken yttranden, varav 
fyra stycken utan erinran. Inkomna synpunkter har sammanfattats och 
kommenterats i en samrådsredogörelse. Till granskningen omarbetades 
planförslaget utifrån ett av de inkomna yttrandena från samrådet genom att 
datum har skrivits in i plankartan för att tydliggöra när den gällande 
detaljplanen, LIMHHAGEN (NORRA DELEN), togs fram. Utskottet för 
samhällsbyggnad beslutade den 2019-09-26 § 145 om att ställa ut 
planförslaget för granskning. Planförslaget har varit utställt för granskning 
från den 2019-10-09 till den 2019-10-31. Underrättelse om granskningen har 
gjorts genom utskick av brev till berörda sakägare, markägare, 
remissinstanser och övriga berörda samt genom annonsering i Magasin 
Leksand den 2019-10-09. Handlingarna har varit utställda i kommunhusets 
foajé och på kommunens webbplats samt funnits tillgängliga på biblioteket i 
Leksand. Under granskningstiden inkom 6 stycken yttranden utan erinran. 

Sektorns/avdelningens bedömning
Plan- och kartavdelningen bedömer att ändring av del av detaljplan kan 
godkännas och skickas vidare till kommunstyrelsen för antagande.
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sida
2(2)

Sammanträdesdatum
2019-12-12

Utskottet för samhällsbyggnad

Justeras Utdrag bestyrks

Ekonomi
Ändringen bekostas av sökande.

Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande daterat 2019-11-22
Utdrag ur plankarta med tillägg 
Tillägg till planbeskrivning
Undersökning om betydande miljöpåverkan
Samrådsredogörelse
Granskningsutlåtande

Utskottet för samhällsbyggnads beslut
1. Granskningsutlåtandet tas som utskottets egen.
2. Ändring av del av detaljplan godkänns.

Utskottet för samhällsbyggnads förslag till beslut i 
kommunstyrelsen

1. Kommunstyrelsen rekommenderas anta detaljplanen.

Beslutet skickas till
Näringslivsavdelningen
Plan- och kartavdelningen
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Plan- och kartavdelningen 
Jacob Blomkvist, 80219 
jacob.blomkvist@leksand.se 

TJÄNSTEUTLÅTANDE 
Sida 
1(2) 

Datum 
2019-11-22 

Referens 
2018/1457 

Ändring av del av detaljplan för L386, Limhagen (Norra 
delen) 

Redogörelse för ärendet 
Utskottet för samhällsbyggnad gav 2018-12-13 § 168 positivt planbesked för 
upprättande av ovanstående ändring av detaljplan. Planförslaget godkändes 
för samråd av utskottet för samhällsbyggnad den 2019-04-25 § 70. 
Förslag till ändring av del av detaljplan syftar till att upphäva en del av den 
prickmark som i planen anger att marken inte får bebyggas. Med ett minskat 
prickmarksområde möjliggör detaljplanen en större byggbar yta för 
småindustri inom fastigheterna NORET 2:32, 2:41, 2:46 och 2:47. 
Detaljplanen har varit utsänd för samråd enligt reglerna för normalt 
planförfarande från den 8 maj till den 5 juni 2019. Berörda sakägare, 
markägare, remissinstanser och övriga berörda har beretts tillfälle till samråd 
genom utskick av samrådsinbjudan per post samt annonsering i 
Leksandsbladet den 8 maj 2019. Samrådshandlingarna har varit utställda på 
kommunhuset och på kommunens hemsida samt funnits tillgängliga på 
biblioteket i Leksand. 
Under samrådet inkom fem stycken yttranden, varav fyra stycken utan 
erinran. Inkomna synpunkter har sammanfattats och kommenterats i en 
samrådsredogörelse. Till granskningen omarbetades planförslaget utifrån ett 
av de inkomna yttrandena från samrådet genom att datum har skrivits in i 
plankartan för att tydliggöra när den gällande detaljplanen, LIMHHAGEN 
(NORRA DELEN), togs fram. 
Utskottet för samhällsbyggnad beslutade den 2019-09-26 § 145 om att ställa 
ut planförslaget för granskning. Planförslaget har varit utställt för 
granskning från den 2019-10-09 till den 2019-10-31. Underrättelse om 
granskningen har gjorts genom utskick av brev till berörda sakägare, 
markägare, remissinstanser och övriga berörda samt genom annonsering i 
Magasin Leksand den 2019-10-09. Handlingarna har varit utställda i 
kommunhusets foajé och på kommunens webbplats samt funnits 
tillgängliga på biblioteket i Leksand. Under granskningstiden inkom 6 
stycken yttranden utan erinran. 

Leksands kommun 
Webbplats 
www.leksand.se 

E-post 
kundtjanst@leksand.se 

Organisationsnr 
212000-2163 

Postadress 
Planavdelningen 
793 80 Leksand 

Besöksadress 
Torget 5 

Telefon 
0247-800 00 vx 

Fax 
0247-144 65 

PlusGiro 
12 41 60-3 
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Leksands kommun 
Datum 
2019-11-22 

Referens 
2018/1457 

Sida 
2(2) 

Sektorns/avdelningens bedömning 
Plan- och kartavdelningen bedömer att ändring av del av detaljplan kan 
godkännas och skickas vidare till kommunstyrelsen för antagande. 

Ekonomi 
Ändringen bekostas av sökande 

Beslutsunderlag 
Tjänsteutlåtande 
Utdrag ur plankarta med tillägg 
Tillägg till planbeskrivning 
Undersökning om betydande miljöpåverkan 
Samrådsredogörelse 
Granskningsutlåtande 

Förslag till beslut 
1. Granskningsutlåtandet tas som utskottets egen
2. Ändring av del av detaljplan godkänns
3. Kommunstyrelsen rekommenderas anta detaljplanen

Beslutet expedieras till 
Näringslivsavdelningen, Leksands kommun   
Plan- och kartavdelningen, Leksands kommun 

Plan- och kartavdelningen 

Jacob Blomkvist 
Samhällsplanerare 
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 ANTAGANDEHANDLING 

 

 

Dnr: 2018/1457 

 

Ändring av del av detaljplan för 

LIMHAGEN (NORRA DELEN) 

Leksands kommun, Dalarnas län 
 

GRANSKNINGSUTLÅTANDE 

HUR PLANARBETET BEDRIVITS 
Utskottet för samhällsbyggnad gav den 13 december 2018 § 168 positivt planbesked 
för att pröva ändring av detaljplan för rubricerat område. Planförslaget godkändes för 
samråd av utskottet för samhällsbyggnad den 25 april 2019 § 70. 
 
Syftet med ändringen är att upphäva en del av den prickmark som anger att utpekad 
del inte får bebyggas. Med mindre prickmark i området möjliggör detaljplanen en 
större byggbar yta för småindustri inom berörda fastigheter. 
 
Planen har varit utsänd för samråd enligt reglerna för standardförfarande (PBL 
2010:900 och dess lydelse från den 1 januari 2015) från den 8 maj till den 5 juni 
2019. Berörda sakägare, markägare, remissinstanser och övriga berörda har 
beretts tillfälle till samråd genom utskick av samrådsinbjudan per post samt 
annonsering i Magasin Leksand den 8 maj 2019. Samrådshandlingarna har varit 
utställda i kommunhusets foajé och på kommunens webbplats samt funnits 
tillgängliga på biblioteket i Leksand. 

Inkomna synpunkter under samrådet redovisades och kommenterades i en samråds-
redogörelse daterad den 18 september 2019. Efter samrådet har handlingarna omar-
betats utifrån ett av de inkomna yttrandena genom att datum har skrivits in i 
plankartan för att tydliggöra när den gällande detaljplanen, LIMHHAGEN (NORRA 
DELEN), togs fram.  

Utskottet för samhällsbyggnad beslutade den 26 september 2019 § 145 om att ställa 
ut planförslaget för granskning. Planförslaget har varit utställt för granskning från 
den 9 oktober 2019 till den 31 oktober 2019. 

Underrättelse om granskningen har gjorts genom utskick av brev till berörda sakä-
gare, markägare, remissinstanser och övriga berörda samt genom annonsering i Ma-
gasin Leksand den 9 oktober 2019. Handlingarna har varit utställda i kommunhusets 
foajé och på kommunens webbplats samt funnits tillgängliga på biblioteket i Leksand. 
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INKOMNA YTTRANDEN 
Samråd  
Under samrådet inkom 5 st yttranden. Dessa yttranden har behandlats i en samråds-
redogörelse daterad september 2019.  

Det finns inte någon kvarstående erinran från samrådet. 

INKOMNA YTTRANDEN 
Under granskningstiden inkom 6 st yttranden.  

Nr Inkommen skrivelse År-Mån-Dag Med  
erinran 

Utan  
erinran 

1.  Länsstyrelsen Dalarna 2019-10-23  X 

2.  Brandkåren Norra Dalarna 2019-10-09  X 

3.  Trafikverket 2019-10-15  X 

4.  Region Dalarna 2019-10-21  X 

5.  Dala Energi 2019-10-21  X 

6.  Lantmäteriet 2019-10-29  X 

 

SAMMANFATTNING AV YTTRANDEN 
Nedan redovisas inkomna yttranden med synpunkter samt kommentarer till syn-
punkterna. De inkomna yttrandena i sin helhet finns på plan- och kartavdelningen, 
samhällsutveckling. 

1. Länsstyrelsen Dalarna 

” ” 

Kommentar:  
Noterat. 

 

2. Brandkåren Norra Dalarna 

” ” 

Kommentar:  
Noterat. 

3. Trafikverket 

” ” 

Kommentar:  
Noterat. 

 

53



3 (4) 

 

4. Region Dalarna 

” ” 

Kommentar:  
Noterat. 

 

5. Dala Energi 

” ” 

Kommentar:  
Noterat. 

 

6. Lantmäteriet 

” ” 

Kommentar:  
Noterat. 
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STÄLLNINGSTAGANDE 
Förslaget till detaljplan ändras inte med anledning av inkomna yttranden. 

NAMNLISTA 
Följande sakägare och/eller berörda enligt PBL 5 kap § 11 har senast under gransk-
ningstiden framfört skriftliga synpunkter, som bedömts ha blivit tillgodosedda i de-
taljplanen. De ska därför i vanligt brev underrättas om kommunens antagandebeslut. 

− Länsstyrelsen Dalarna  

− Brandkåren Norra Dalarna 

− Trafikverket 

− Region Dalarna 

− Dala Energi 

− Lantmäteriet 

− Skanova 

FÖRSLAG TILL BESLUT 
Utskottet för samhällsbyggnad föreslås godkänna granskningsutlåtandet samt föra 
den granskade detaljplanen till kommunstyrelsen för antagande. Kommunstyrelsen 
kan tidigast anta detaljplanen den 27 januari 2019.  

 
Plan- och kartavdelningen, Leksands kommun 
November 2019 
 
 
Jacob Blomkvist 
Samhällsplanerare 
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  ANTAGANDEHANDLING

Ändring av del av detaljplan för L386, 
Limhagen (Norra delen)
Leksands kommun, Dalarnas län

    Tillägg till

PLANBESKRIVNING

November 2019

Dnr: 2018/1457
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Ändring av del av detaljplan för L386, Limhagen (Norra delen)   
Leksands kommun, Dalarnas län
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Ändring av del av detaljplan för L386, Limhagen (Norra delen)   
Leksands kommun, Dalarnas län

1 INLEDNING

Planens syfte och huvuddrag
Syftet med att göra en ändring av del av detaljplanen är att upphäva en 
del av den prickmark som i planen anger att marken inte får bebyggas. 
Med mindre område för prickmark möjliggör detaljplanen en större 
byggbar yta för småindustri inom fastigheterna NORET 2:32, 2:41, 2:46 
och 2:47. Behovet av den aktuella prickmarken kan inte motiveras 
utifrån dagens förutsättningar i området.

Handlingar

Detaljplaneförslaget omfattar följande planhandlingar:

 Tillägg till planbeskrivning
 Utdrag ur plankarta med tillägg
 Fastighetsförteckning

Detaljplaneförslaget grundas på följande underlag:



Undersökning om betydande miljöpåverkan
Ursprungsplanens planhandlingar

Planprocess
Planförslaget är upprättat enligt plan- och bygglagen PBL (2010:900) i 
dess lydelse efter 1 januari 2015 och hanteras med standardförfarande.

Bilden ovan illustrerar planprocessens olika skeden med aktuellt skede gulmarkerat.

Samrådsredogörelse
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Ändring av del av detaljplan för L386, Limhagen (Norra delen)   
Leksands kommun, Dalarnas län

1.1 PLANDATA

Läge
Planområdet är beläget inom Limhagens industriområde sydost om 
Limhagens återvinningscentral.

Rödmarkerat område visar läget för den utgående prickmarksbestämmelsen

Areal 
Ändringen av detaljplanen gäller ett prickmarksområde vars areal uppgår 
till cirka 3 ha. 

Markägoförhållande
Planområdet omfattar fastigheterna Noret 2:41, 2:46 och 2:47 som ägs av 
Leksands kommun, samt Noret 2:32 som är en privatägd fastighet.

1.2 TIDIGARE STÄLLNINGSTAGANDEN

Översiktlig planering
För området gäller Översiktsplan för Leksands kommun som blev 
antagen 2014-07-10. Det aktuella området ingår i planeringsområdet 
Tätorten Leksand där de generella riktlinjerna gäller. Översiktsplanen 
pekar ut Limhagen som ett område för industriverksamhet och beskriver 
bland annat att en utbyggnad av verksamhetsområdet kommer innebära 
ökade trafikflöden.
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Ändring av del av detaljplan för L386, Limhagen (Norra delen)   
Leksands kommun, Dalarnas län

Detaljplaner
För området gäller detaljplan L386 Limhagen (Norra delen), fastställd 30 
november 1981. Inom aktuellt område som berör ändring av detaljplan är 
användningen småindustri och den maximala byggnadshöjden är 6 
meter, i väst finns två lodräta områden med prickmark som inte får förses 
med byggnader, i det västra området närmast gatuområdet är det krav på 
skyddsplantering.

Intilliggande detaljplaner har användning för småindustri som ej 
stör omgivningen och park eller plantering.

Kommunala beslut i övrigt/övriga planeringsunderlag
Utskottet för samhällsbyggnad lämnade ett positivt planbesked 
för ändring av detaljplan 2018-12-13 § 168.

Utskottet för samhällsbyggnad beslutade att sända ut förslaget till
ändring av detaljplan för samråd 2019-04-25 § 70.

Utskottet för samhällsbyggnad beslutade att sända ut förslaget till 
ändring av detaljplan för granskning 2019-09-26 § 145.

Andra projekt som berör planen
Ett detaljplanearbete för ett nytt bostadsområde är påbörjat cirka 1 
kilometer från planområdet i nordvästlig riktning, detaljplanen kommer 
möjliggöra för en blandad bebyggelse och området ska inrymma mellan 
200 till 300 bostäder. I och med det blivande bostadsområdet har en 
projektering för en väg mellan Siljansvägen i väst och Limhagsvägen i öst 
tagits fram och påbörjats. Den nya vägen, som är en förlängning av 
Limhagsvägen, kommer utöver att serva bostadsområdet och en 
nytillkommen förskola även vara en alternativ sträckning för besökare till 
Leksands sommarland och Leksand Resort. Trafiken längs med 
Limhagsvägen, som passerar det aktuella detaljplaneområdet, kommer 
därmed öka.
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Ändring av del av detaljplan för L386, Limhagen (Norra delen)   
Leksands kommun, Dalarnas län

2 FÖRUTSÄTTNINGAR OCH FÖRÄNDRINGAR

Intressen enligt 3, 4 och 5 kap Miljöbalken

Friluftsliv

Planområdet omfattas av riksintresse för friluftsliv enligt miljöbalken 3 
kap 6 §. Riksintresset omfattar stora delar av Siljanskommunerna. 
Områdets värde består till stor del i dess tilltalande landskapsbild, 
intresseväckande natur och kultur samt den etablerade 
friluftsverksamheten. Planområdet innefattar även riksintresse för det 
rörliga friluftslivet enligt 4 kap § 2 miljöbalken, som bland annat påverkar 
omkringliggande öar och strandområden runt Siljan och Orsasjön.

Väderradarstation

Planområdet omfattas av riksintresse för väderradarstation enligt 
miljöbalken 3 kap 9 §.

Fornlämningar
Det finns inga kända fornlämningar inom planområdet. Fornlämningar 
är skyddade enligt kulturmiljölagen. Påträffas fornlämningar i samband 
med markarbete ska kontakt tas med länsstyrelsen.

Strandskydd
En bäck slingrar sig igenom det aktuella planområdet. Inget strandskydd 
existerar i nuvarande plan och kommer inte heller att träda i kraft i och 
med ändring av detaljplan.

Natur

Mark och vegetation

Marken består av en plan topografi med ingen eller lite växtlighet.

Risker och störningar

Buller

En utbyggnad av verksamhetsområdet kommer innebära ökade 
trafikflöden och därmed ökade bullernivåer inom området.

Radon
Planområdet är enligt kommunens underlag inom ett normalriskområde 
2 för radon.

Räddningstjänst
Räddningstjänstens insatstid är mindre än 10 minuter.
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Ändring av del av detaljplan för L386, Limhagen (Norra delen)   
Leksands kommun, Dalarnas län

Bebyggelse
Omkringliggande bebyggelse består av lokaler för mindre industri, vilket 
detaljplanen även möjliggör för inom aktuellt område.

Trafik

Gatunät och biltrafik

Planområdet är i väster direkt ansluten till Limahagsvägen som bland 
annat används för att ta sig till Leksands återvinningscentral.

Parkering

Parkering tillgodoses inom de enskilda fastigheterna.

2.1 TEKNISK FÖRSÖRJNING

Vatten och spillvatten
Kommunalt vatten och avlopp finns inom planområdet.

Dagvatten
Befintliga dagvattenledningar finns norr och i sydost om området, de 
sydostliga ledningarna sträcker sig längs med Limavägen.

Värme
Fjärrvärmen är väl utbyggd i området.

El
El inom planområdet ska anslutas till befintligt stadsnät.
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Ändring av del av detaljplan för L386, Limhagen (Norra delen)   
Leksands kommun, Dalarnas län

3 SÅ GENOMFÖRS PLANEN

Allmän information
I detta kapitel redovisas de organisatoriska, fastighetsrättsliga, 
ekonomiska och tekniska åtgärder som krävs för ett samordnat och 
ändamålsenligt genomförande av detaljplanen. Genomförandefrågorna 
har ingen självständig rättsverkan utan utgör en del av planhandlingarna 
och ska vara vägledande vid genomförandet av detaljplanen. Avgöranden 
i frågor som rör fastighetsbildning, vatten- och spillvattenanläggningar, 
vägar m.m. regleras således genom respektive speciallag. 

Organisatoriska frågor

Tidsplan

Arbetet med detaljplan görs enligt plan- och bygglagens regler för 
standardförfarande PBL (2010:900) i dess lydelse efter 1 januari 2015.
Planprocessen beräknas i huvudsak kunna följa nedanstående tidplan. 
Tidplanen är preliminär och kan förändras under planarbetets gång som 
en följd av oförutsedda händelser.

Samråd 
Granskning
Antagande
Laga kraft, tidigast

maj 2019 
oktober 2019 
december 2019 
mars 2020

Genomförandetid

Genomförandetiden är 5 år från den dag planen vinner laga kraft. 
Genomförandetid innebär att detaljplanens giltighetstid är begränsad. 
Under genomförandetiden har fastighetsägarna en garanterad rätt att 
bygga i enlighet med detaljplanen och planen får inte ändras utan att 
särskilda skäl föreligger. Efter att genomförandetiden gått ut fortsätter 
detaljplanen att gälla, men kan då ändras eller upphävas av kommunen 
utan att fastighetsägarna har rätt till ersättning för till exempel förlorad 
byggrätt.

Ansvarsfördelning och huvudmannaskap

Planområdet omfattar inte någon allmän platsmark. 
Ansvaret för uppförande och drift av anläggningar inom kvartersmark 
ligger på respektive fastighetsägare. Fastighetsägarna har det samlade 
administrativa och ekonomiska ansvaret för ett genomförande av 
detaljplanen.
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Ändring av del av detaljplan för L386, Limhagen (Norra delen)   
Leksands kommun, Dalarnas län

Avtalsfrågor
Planavtal har tecknats med Näringslivsavdelningen, Leksands kommun 
för att reglera ansvar och kostnader mellan parterna.
I övrigt ska erforderliga avtal träffas mellan berörda parter. 

Fastighetsrättsliga frågor

Fastighetsägare

Planområdet omfattar fastigheterna Noret 2:41, 2:46 och 2:47 som ägs av 
Leksands kommun samt Noret 2:32 som är en privatägd fastighet.

Fastighetsbildning, servitut och gemensamhetsanläggningar mm

Genomförandet av detaljplanen kräver inga fastighetsrättsliga åtgärder.

Befintliga rättigheter

Inom detaljplaneområdet finns en gemensamhetsanläggning, Noret ga:7 
som förvaltas genom delägarförvaltning och avser väg.
Att gemensamhetsanläggningarna förvaltas genom delägarförvaltning 
innebär att området förvaltas direkt av delägarna och inte av en 
samfällighetsförening. 
Rättigheten bedöms inte påverkas av planförslaget.

Fastighetsrättsliga konsekvenser

Detaljplanens genomförande medför inga fastighetsrättsliga 
konsekvenser.

Ekonomiska frågor
Detaljplanen föranleder flera olika kostnader. 

Detaljplanen är initierad av Näringslivsavdelningen, Leksands kommun 
och kostnaderna ska i enlighet med kommunens praxis bäras av 
planintressenten. Planavtal har tecknats med näringslivsavdelningen, 
Leksands kommun för att reglera ansvar och kostnader mellan parterna.

Plan- och kartavdelningen, Leksands kommun ansvarar för upprättande, 
framtagande och handläggning av detaljplanen.
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Ändring av del av detaljplan för L386, Limhagen (Norra delen)   
Leksands kommun, Dalarnas län

4 KONSEKVENSER

Förenligt med 3, 4 och 5 kap MB
Detaljplanens ändring bedöms vara förenlig med miljöbalkens 
grundläggande bestämmelser för hushållning med mark- och 
vattenområden. Planens genomförande bedöms inte medföra några 
betydande effekter för miljön, hälsan eller hushållningsbestämmelser 
med naturresurser eller påtagligt skada riksintressena. Planområdet är 
beläget inom riksintresse för friluftslivet och är påverkat av särskilda 
bestämmelserna i 4 kap 2 § MB som bland annat gäller för hela 
omgivningen utmed Siljan. Planändringen inom området bedöms inte 
innebära någon skada på eller reducering av riksintressets värden, då 
planen endast medger utveckling av den befintliga tätorten i begränsad 
omfattning. Inga miljökvalitetsnormer bedöms överskridas med 
anledning av planen.

Undersökning om betydande miljöpåverkan
Kommunen har tagit fram en undersökning om betydande miljöpåverkan 
för detaljplanen. Undersökningen syftar till att avgöra om en planen kan 
anses innebära betydande miljöpåverkan och kräver en strategisk 
miljöbedömning. Samråd om undersökning om betydande miljöpåverkan 
genomfördes i samband med samrådet för detaljplanen.

Detaljplanen bedöms inte medföra några betydande negativa effekter för 
miljön, hälsan eller hushållningsbestämmelserna eller påtagligt skada 
riksintressen. Planförslaget bedöms därför vara förenligt med 
hushållningsbestämmelserna i miljöbalken 3 och 4 kap och innebär inte 
heller betydande miljöpåverkan. Någon strategisk miljöbedömning av 
planen bedöms därmed inte behövas, vilket innebär att en särskild 
miljökonsekvensbeskrivning (MKB) inte behöver upprättas.
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5 MEDVERKANDE TJÄNSTEMÄN

Leksands kommun

Ändringen av detaljplanen har tagits fram av samhällsplanerare 
Jacob Blomkvist, med medverkan av mark- och exploateringsingenjör 
David Wildemo.

Upprättande enligt PBL 
2010:900

Instans Datum

Planbesked Utskottet för samhällsbyggnad 2018-12-13 § 168

Godkänd för samråd Utskottet för samhällsbyggnad

Godkänd för granskning Utskottet för samhällsbyggnad

Godkänd för antagande Utskottet för samhällsbyggnad

Antagen Kommunstyrelsen

Vunnit laga kraft

2019-04-25 § 70

2019-09-26 § 145
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ÄNDRING

Gräns för ändring av detaljplan

Beslutsdatum Instans

Ändring av del av detaljplan för L386, Limhagen (Norra delen)

Leksands kommun Dalarnas län

Upprättad i november 2019

Jacob Blomkvist

Samhällsplanerare

Samråd 

2019-04-25 § 70 SB

Antagande

Behovsbedömning

UTDRAG UR PLANBESTÄMMELSER

Utgående planbestämmelse inom ändring

UTDRAG UR PLANKARTA

OMRÅDETS LÄGE

Meter (A3)
0 50 100

Till planen hör:

Utdrag ur plankarta med tillägg 
Tillägg till planbeskrivning 
Fastighetsförteckning

Limhagen (norra delen) fastställd 30 november 1981.

Laga kraft

Samrådsredogörelse

Granskning

2019-09-26 § 145 SB

Granskningsutlåtande 
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GRANSKNINGSHANDLING

Dnr: 2018/1457

Förslag till ändring av del av detaljplan för

LIMHAGEN (NORRA DELEN)
Leksands kommun, Dalarnas län

SAMRÅDSREDOGÖRELSE
HUR SAMRÅDET HAR BEDRIVITS
Utskottet för samhällsbyggnad gav den 13 december 2018 § 168 positivt 
planbesked för att pröva ändring av detaljplan för rubricerat område. Planförslaget 
godkändes för samråd av utskottet för samhällsbyggnad den 25 april 2019 § 70.

Syftet med ändringen är att upphäva en del av den prickmark som anger att 
utpekad del inte får bebyggas. Med mindre prickmark i området möjliggör 
detaljplanen en större byggbar yta för småindustri inom berörda fastigheter.

Planen har varit utsänd för samråd enligt reglerna för standardförfarande (PBL 
2010:900 och dess lydelse från den 1 januari 2015) från den 8 maj till den 5 juni 
2019. Berörda sakägare, markägare, remissinstanser och övriga berörda har 
beretts tillfälle till samråd genom utskick av samrådsinbjudan per post samt 
annonsering i Magasin Leksand den 8 maj 2019. Samrådshandlingarna har varit 
utställda i kommunhusets foajé och på kommunens webbplats samt funnits 
tillgängliga på biblioteket i Leksand.

BEHOV AV MILJÖBEDÖMNING
Leksands kommun har upprättat en ”Bedömning av behov av Miljöbedömning” för 
planområdet och bedömer att planförslaget inte innebär betydande miljöpåverkan. 
Särskild miljökonsekvensbeskrivning (MKB) behöver därför inte göras. Samråd 
med Länsstyrelsen har skett angående behovsbedömningen. Länsstyrelsen delar 
kommunens bedömning.
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INKOMNA YTTRANDEN
Under samrådstiden inkom 5 stycken yttranden. 

Nr Inkommen skrivelse År-Mån-Dag Med 
erinran

Utan 
erinran

1. Länsstyrelsen 2019-06-05      X

2. Lantmäteriet 2019-06-03      X

3. Trafikverket 2019-05-08      X

4. Brandkåren Norra Dalarna 2019-05-28      X

5. Skanova 2019-05-07      X
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SAMMANFATTNING AV YTTRANDEN
Nedan följer en sammanställning av de inkomna yttrandena. Kommunens 
kommentarer till dessa är kursiverad. De skriftliga yttrandena, i original, finns 
tillgängliga på plan- och kartavdelningen.

1. Länsstyrelsen

” 

”

Kommentar: 

Synpunkten är noterad. Till granskningen kommer datum skrivas in i 
plankartan för att visa när gällande detaljplan togs fram.

2. Lantmäteriet 

” 

”

Kommentar: 

Synpunkten är noterad.
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3. Trafikverket

” 

 ”
Kommentar: 

Synpunkten är noterad.

4. Brandkåren Norra Dalarna

” 

”
Kommentar: 

Synpunkten är noterad.

5. Skanova

” 

”

Kommentar: 

Synpunkten är noterad.
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STÄLLNINGSTAGANDE
Förslaget till detaljplan ändras med anledning av inkomna yttranden, enligt 
följande:

 Till granskningen kommer datum skrivas in i plankartan för att 
tydliggöra när gällande detaljplan togs fram.

NAMNLISTA
Inga sakägare med kvarstående erinran.

FÖRSLAG TILL BESLUT
Utskottet för samhällsbyggnad beslutar att:

 Godkänna samrådsredogörelsen 
 Ställa ut ändringen av detaljplanen för granskning. 

Plan- och kartavdelningen, Leksands kommun
den 18 september 2019

Jacob Blomkvist
Samhällsplanerare
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Dnr:
2018/1457

Datum:
2019-04-01

Sida:
1 av 5

Checklista - Undersökning om detaljplan/upphävande/ändring 
antas medföra betydande miljöpåverkan 

Betydande miljöpåverkan 

I enlighet med miljöbalken och plan- och bygglagen ska en detaljplan/upphävande/ändring av 
detaljplan som bedöms medföra en betydande miljöpåverkan på miljön, hälsan och hushållningen 
genomgå en strategisk miljöbedömning. En strategisk miljöbedömning innebär att en 
miljökonsekvensbeskrivning (MKB) upprättas. För att utröna om en detaljplan/upphävande medför 
en betydande miljöpåverkan utförs en undersökning som identifierar omständigheterna i det enskilda 
fallet som talar för eller emot en betydande miljöpåverkan. 

Om detaljplanen inte bedöms medföra betydande miljöpåverkan redovisas ställningstagandet och 
checklistan i planhandlingarna och i planbeskrivningen. Lagstiftning (Miljöbedömningsförordningen 
SFS 2017:966 och Miljöbalkens 6 kap) är det som avgör om en detaljplan har betydande miljöpåverkan 
och är dels en avvägning av de sammantagna inverkande faktorerna samt lokala förutsättningar.  

Bedömd miljöpåverkan (enligt MB 6 kap 7 §) ska redovisa de omständigheter som talar för eller emot 
en betydande miljöpåverkan och ska göras tillgängligt för allmänheten. Beslutet tas i utskottet för 
samhällsbyggnad samtidigt som detaljplanen beslutas gå ut på samråd. 

Checklistan

Kommunens checklista nedan utgör grunden i undersökningen om genomförandet av 
detaljplan/upphävande kan antas medföra betydande miljöpåverkan. Checklistan är ett underlag för 
en samlad bedömning av den effekt som detaljplanens genomförande bedömd medföra på miljön. Med 
miljöeffekter (enligt MB 6 kap 2§) menas exempelvis effekter på befolkning och dess hälsa, skyddade 
växt-och djurarter, biologisk mångfald, mark, jord, vatten, landskap, klimat, bebyggelse, kulturmiljö, 
hushållning med mark och vatten samt hushållning med råvaror och energi. Bedömningen ska också 
visa om lokaliseringen är lämplig med hänsyn till faktorer i omgivningen. Då bedömningarna görs i ett 
tidigt skede i planarbetet kan de under planarbetets gång komma att ändras, i och med att ny kunskap 
kan tillkomma detaljplanen. 
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Undersökning: Ändring av del av detaljplan för L386, Limhagen (Norra delen)

PLATSEN KOMMENTAR

Nuvarande markanvändning Småindustri

Planerad markanvändning Småindustri

KATEGORIER JA NEJ KOMMENTAR

GÄLLANDE REGLERINGAR, LAGSKYDD, SKYDDSVÄRDEN OCH RISKER

Berörs naturreservat X

Berörs skyddsområde för vattentäkt X

Strandskydd X Inventerad bäck, 20m 
strandskyddavstånd bedömt

Berörs kulturreservat, 
byggnadsminnen X

Berörs fornminnen X

Värdefull naturmiljö X

Riksintresse för naturvård X

Riksintresse för kulturminnesvård X

Riksintresse för kommunikationer X

Riksintresse för friluftslivet X

Bestämmelser i 4 kap MB X

Berörs natura 2000 område X

Högt regionalt naturvärde 
(Länsstyrelsens naturvårdsprogram) X

Nyckelbiotop, sumpskogsområde X
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Ekologiskt särskilt känsligt enligt ÖP X

Effekter på miljön vid genomförande av planen

Instabilitet i mark. Risk för ras eller 
skred X

Skada eller förändring av värdefull 
geologisk formation X

Erosionsrisk X

Förändrade sedimentations- 
förhållanden i vattendrag eller sjö X

Lagrade miljö- eller hälsofarliga 
ämnen i mark X

Väsentliga luftutsläpp eller 
försämring av luftkvalitet X

Påverkas miljökvalitetsnormer för 
luft X

Obehaglig lukt X

Förändring av grundvattenkvaliteten X
Förändrade infiltrationsförhållanden, 
avrinning med risk för 
översvämning, uttorkning

X

Påverkas miljökvalitetsnormer för 
vatten X

Vattendom krävs X
Betydande förändringar i antal eller 
sammansättning av växtarter eller 
växtsamhällen

X

Verkar som gräns för djurens 
förflyttningar och rörelser X

Försämring av fiskevatten eller 
jaktmarker X

Försämring av vacker utsikt eller 
landskapsmässigt skönhetsvärde X

Effekter på hälsan vid genomförande av planen
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Ökning av ljudnivå X
En ökning av ljudnivån kan uppkomma i och 
med möjliggörandet av mer yta för 
verksamheter inom småindustri.

Exponering över rekommenderade 
gränsvärden X

Vibrationer X
En ökning av vibrationer kan uppkomma i och 
med möjliggörandet av mer yta för 
verksamheter inom småindustri.

Ökad risk för joniserande strålning 
(radonrisk) X

Förändrade risker i samband med 
transport av farligt gods X X Beroende av vilken etablering som avses kan 

ökade risker komma att finnas.

Effekter på hushållning med mark, vatten och andra resurser

Avsevärd förändring av mark- eller 
vattenanvändning X

Avsevärt uttömmande av någon ej 
förnyelsebar naturresurs X
Negativ påverkan på fornlämning 
eller annan kulturhistoriskt värdefull 
miljö

X

Miljöbalken

Anses detaljplanen oförenlig med 
bestämmelserna i 3 och 4 kap. MB X
Motverkas gällande 
miljökvalitetsnormer enligt 5 kap. 
MB

X

Kommer verksamheter som planen 
tillåter eller iordningställande av 
planområdet att kräva anmälan eller 
tillstånd enligt MB.

X

Övergripande miljömål och bärkraftsprinciper

Ökar användande av ändliga 
lagerresurser (metaller, olja, kol etc.) X
Ökar användande av stabila 
naturfrämmande ämnen (PCB, DDT, 
CFC etc.)

X

Minskar eller skadas naturens 
mångfald X

Ökat resursslöseri X
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Strider genomförandet mot 
nationella miljömål X
Har genomförandet effekter som var 
för sig är begränsande men som 
tillsammans är betydande

X

Har genomförandet miljöeffekter 
som kan orsaka skada på 
människors hälsa, direkt eller 
indirekt

X

Utvärdering för bedömning av behov av strategisk miljödömning och MKB 
(Miljökonsekvensbeskrivning)

Ett genomförande av planen kan få 
en betydande påverkan på miljön, 
hälsan eller hushållningen med 
mark, vatten eller andra resurser

X

Har planen betydelse för andra 
planers och programs 
miljöpåverkan?

X

Påverkar planen möjligheten att 
fullfölja miljölagstiftningen? X

Är lokaliseringen lämplig med 
hänsyn till faktorerna i omgivningen? X

Sammanfattande kommentarer:

Checklista utförd av: Jacob Blomkvist, samhällsplanerare

Datum: 2019-04-01

Beslut angående

Strategisk miljöbedömning behöver göras 

Strategisk miljöbedömning behöver ej göras

Beslutande: Utskottet för samhällsbyggnad 

X
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TJÄNSTEUTLÅTANDE
Sida
1(2)

Datum
2020-01-14

Referens
Dnr 2020/50  

Administrativ service
Björn Arrias, 80080
bjorn.arrias@leksand.se

Utbetalning av kommunalt partistöd 2020

Beskrivning av ärendet

Tillämpliga bestämmelser 
I 4 kap. 2932 §§ kommunallagen (2017:725) finns bestämmelser som ger 
kommunerna möjlighet att ge ekonomiskt bidrag till politiska partier för att 
stärka deras ställning i den kommunala demokratin (partistöd).
Beslut om partistöd ska, enligt 4 kap. 32 § KL, bland annat innehålla ett krav 
på att mottagaren av partistödet årligen ska lämna en skriftlig redovisning 
som visar hur partistödet hur använts.
Leksands kommunfullmäktige har vid sammanträdet den 19 februari 2018, 
se § 9, antagit Reglemente för kommunalt partistöd. Av reglementet följer 
bland annat att grundstöd ska ges till de partier som finns representerade i 
fullmäktige samt att mandatstöd ska ges för mandat för vilket en vald 
ledamot är fastställd enligt vallagen (2005:837).
Enligt Bestämmelser om ekonomisk kompensation (arvoden) till 
förtroendevalda i Leksands kommun 2019-2022 kan varje parti per år i 
ekonomiskt stöd få 1/4 prisbasbelopp i grundstöd samt 1/4 prisbasbelopp per 
mandat 1-9 i kommunfullmäktige och 1/6 prisbelopp per mandat 10-x i 
kommunfullmäktige.

Redovisning rörande tidigare utbetalat partistöd 
Vid fullmäktiges sammanträde den 19 februari 2018, § 9, beslutades att 
utbetala kommunalt partistöd för 2018. Av beslutet följer även att respektive 
mottagande parti i enlighet med reglementet för kommunalt partistöd ska 
lämna en skriftlig redovisning av hur partistödet används. Samtliga partier 
som idag sitter i fullmäktige har i rätt tid lämnat in detta och redovisningarna 
har lämnats till fullmäktiges presidium.

Avdelningens bedömning
Det finns idag åtta partier representerade i fullmäktige och som därmed är 
berättigade grundstöd. Samtliga 49 mandat har en ledamot som är fastställd 
enligt vallagen och som därmed berättigar mandatstöd. Mot bakgrund av att 
samtliga partier i fullmäktige lämnat in skriftlig redovisning rörande tidigare 
års utbetalning av partistöd är samtliga partier som idag sitter i fullmäktige 
berättigade nytt partistöd (grundstöd och mandatstöd).
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Leksands kommun

Datum
2020-01-14 Referens

Dnr 2020/50
Sida
2(2)

Prisbasbeloppet för 2020 är 47 300 kronor. Grundstödet ska därmed vara 
11 825 kronor och samma belopp i mandatstöd för mandat 1-9 och 7 883 
kronor för mandat 10-x.
Utifrån grundstöd och antalet mandat föreslås därför att utbetala partistöd för 
2020 enligt följande.

Parti Mandat Partistöd (SEK)
Centerpartiet 15 165 548
Socialdemokraterna 10 126 133
Moderaterna 8 106 425
Kristdemokraterna 4 59 125
Vänsterpartiet 4 59 125
Sverigedemokraterna 4 59 125
Bygdepartiet 3 47 300
Liberalerna 1 23 650

Totalt (SEK):      646 431

Förslag till beslut 
1. Utbetala kommunalt partistöd för 2020 om totalt 646 431 kronor med 

fördelning i enlighet med förslaget.
2. Ställa kravet att respektive mottagande parti senast den 30 juni 2021 ska 

lämna en skriftlig redovisning av hur partistödet enligt första punkten 
använts. 

Slutligt beslut expedieras (skickas) till
Partierna i kommunfullmäktige genom dess gruppledare
Ekonomiavdelningen
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TJÄNSTEUTLÅTANDE
Sida
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Datum
2019-12-11

Referens
Dnr 2018/1309  

Vård och omsorg
Ulrika Gärdsback, 80651
ulrika.gardsback@leksand.se

Remiss - förslag till nytt samverkansavtal vård- och 
omsorgscollege 2019-2022

Beskrivning av ärendet
Vård och omsorgscollege är en samverkansform mellan 
utbildningsanordnare och arbetslivet inom vård och omsorg. Inom VO-
college Dalarna samverkar 13 kommuner, Region Dalarna samt fackliga 
organisationer och Arbetsförmedlingen med de utbildningsanordnarna som 
bedriver Vård och omsorgsutbildningar i länet på gymnasial nivå. Denna 
samverkansform är ett led i att effektivt kunna arbeta för att säkerhetsställa 
kompetensförsörjningen inom vård och omsorg. Bidra till en ökad 
attraktivitet till utbildning och arbetsmarknaden.

Denna samverkan syftar till att säkerhetsställa att arbetslivet har och kan 
rekrytera kompetent personal, samt kunna erbjuda kvalitetssäkrade 
utbildningar.

Samverkans målsättning är att: 

 Parterna samverkar kring utbildningskvalitén för att möta upp de 
krav som ställs på arbetsmarknaden.

 Samtliga arbetsgivare har kvalificerade handledare på sina 
arbetsplatser för att kvalitetssäkra det arbetsplatsförlagda lärandet för 
elever under utbildning. 

 Parterna samverkar kring attraktion till utbildning och yrket.

Avtalsparterna är överens om att delta i regional styrgrupp och det 
utvecklingsarbete som behövs för att nå VO-college Dalarnas målsättning. 
Den regionala styrgruppen har det övergripande ansvaret för kvalitetssäkring 
av samverkansarbetet som sker både regionalt och lokalt. Samtliga parter 
åtar sig att bidra och engagera sig i det kvalitets- och utvecklingsarbete som 
krävs inom VO-colleges ramar.

Avtalet avser samverkan för perioden 2019-01-01 till 2021-12-31. 

Sektorns/avdelningens bedömning
Sektorn instämmer i rekommendationen angående att förlänga avtalet då 
samarbetet inom vård och omsorgscollege har resulterat i många aktiviteter 
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Leksands kommun

Datum
2019-12-11 Referens

Dnr 2018/1309
Sida
2(2)

som utvecklat länets kompetensförsörjningsarbete och bidragit till att stärka 
och utveckla kvalitén i utbildningen till vård och omsorg.

Finansiering
Kostnad per år skulle för Leksands kommun bli 22 550/år och finansieras 
inom sektorns ram

Förslag till beslut
1. Instämma i förslaget angående att förlänga avtalet gällande vård och 

omsorgscollege.   

Ange vilket beslutsunderlag som ska skickas med till politiken
Samverkansavtal Regionalt Vård och Omsorgscollege Dalarna
Tjänsteutlåtande skrivet av sektorchef vård och omsorg, 2019-12-11

Slutligt beslut expedieras (skickas) till
Region Dalarna 
Sektorchef vård och omsorg, Ulrika Gärdsback 
Avdelningschef Marie van Geffen Blomberg
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Samverkansavtal
Regionalt Vård och Omsorgscollege Dalarna

§ 1 PARTER

Detta avtal har upprättats mellan parterna:
Avesta kommun
Borlänge Kommun
Falu kommun
Gagnefs kommun
Hedemora kommun
Leksands kommun
Ludvika kommun

Mora kommun
Orsa kommun
Rättviks kommun 
Region Dalarna
Smedjebackens Kommun
Säters kommun
Älvdalens kommun

§ 2 BAKGRUND

Vård och omsorgscollege är en samverkansform mellan utbildningsanordnare och arbetslivet 
inom vård och omsorg.

Inom VO-college Dalarna samverkar 13 kommuner, Region Dalarna samt fackliga organisationer 
och Arbetsförmedlingen med de utbildningsanordnarna som bedriver Vård och 
omsorgsutbildningar i länet på gymnasial nivå. 

Denna samverkansform är ett led i att effektivt kunna arbeta för att säkerhetsställa 
kompetensförsörjningen inom vård och omsorg. Bidra till en ökad attraktivitet till utbildning 
och arbetsmarknaden.

§ 3 SYFTE

Denna samverkan syftar till att säkerhetsställa att arbetslivet har och kan rekrytera kompetent 
personal, samt kunna erbjuda kvalitetssäkrade utbildningar.

§ 4 MÅLSÄTTNING

Samverkans målsättning är att:
 Parterna samverkar kring utbildningskvalitén för att möta upp de krav som ställs på 

arbetsmarknaden.
 Samtliga arbetsgivare har kvalificerade handledare på sina arbetsplatser för att 

kvalitetssäkra det arbetsplatsförlagda lärandet för elever under utbildning.
 Parterna samverkar kring attraktion till utbildning och yrket.

§ 5 REGIONAL SAMVERKAN & ÅTAGANDE
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Avtalsparterna är överens om att delta i regional styrgrupp och det utvecklingsarbete som 
behövs för att nå VO-college Dalarnas målsättning. Den regionala styrgruppen har det 
övergripande ansvaret för kvalitetssäkring av samverkansarbetet som sker både regionalt och 
lokalt. 

Samtliga parter åtar sig att bidra och engagera sig i det kvalitets- och utvecklingsarbete som 
krävs inom VO-colleges ramar.

§ 6 AVTALSTID 

Avtalet avser samverkan för perioden 2019-01-01 till 2021-12-31. 

§ 7 HANTERING AV ANSLUTANDE AKTÖRER

Arbetsgivare som ansluter sig till befintligt VO-College efter att avtalet trätt i kraft tecknar 
acceptansavtal om att arbeta enligt gällande samverkans- och handledaravtal och de nationella 
riktlinjerna. 

Inom samverkan används enbart certifierade utbildare. Nya utbildare som inte omfattas av 
detta avtal ska ansöka om certifiering samt skriva acceptansavtal om att arbeta enligt gällande 
samverkans- och handledaravtal och de nationella riktlinjerna.

§ 8 TVIST OCH ÄNDRINGAR I AVTALET

Eventuella tvister löses i samförstånd internt inom regionalt VO- college. Ändringar och tillägg i 
avtalet utförs genom en skriftlig handling som undertecknas av berörda parter.

§ 9 EKONOMI

Avtalsparterna åtar sig ett ekonomiskt ansvar enligt de besluts som fattas. Det ekonomiska 
ansvaret avser kostnader för den årliga avgiften för samtliga medlemsorganisationer och 
regleras i ett särskilt finansieringsavtal. Region Dalarna bär arbetsgivaransvaret för den 
regionala samordnaren samt står för kostnaden för kontor, dator och telefoni. 

§ 10 KVALITETSSÄKRING & UPPFÖLJNING

Samverkan följs upp genom kontinuerligt kvalitetsarbete utifrån de uppsatta 
kvalitetskriterierna för VO- college, samt de uppsatta målen för det regionala VO-college 
Dalarna. 

§ 11 TJÄNSTEOMFATTNING SAMORDNARE
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Tidigare tjänstgöringsgrad har uppgått till 50% i medfinansiering av kommunerna. Behovet av 
en utökad tjänstgöringsgrad har diskuterats och därför har Region Dalarna sökt statliga medel 
för en utökning av resterande 50% till en heltidstjänst.    

Avesta kommun Borlänge Kommun

Datum Datum

Lars Isacsson, Jan Boman,
Kommunstyrelsens ordförande Kommunstyrelsens ordförande

Falu kommun Gagnefs kommun

Datum Datum 

Joakim Storck, Fredrik Jarl,
Kommunstyrelsens ordförande Kommunstyrelsens ordförande

Hedemora kommun Leksands kommun

Datum Datum

Stefan Norberg, Ulrika Liljeberg,
Kommunstyrelsens ordförande Kommunstyrelsens ordförande
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Ludvika kommun Älvdalens kommun

Datum Datum

Leif Pettersson, Kjell Tenn,
Kommunstyrelsens ordförande Kommunstyrelsens ordförande

Mora kommun Orsa kommun

Datum Datum

Anna Hed, Mikael Thalin,
Kommunstyrelsens ordförande Kommunstyrelsens ordförande

Rättviks kommun Region Dalarna

Datum Datum

Anette Riesbeck, Ulf Berg,
Kommunstyrelsens ordförande Regionstyrelsens ordförande

Smedjebackens kommun Säters kommun

Datum Datum

Fredrik Rönning, Mats Nilsson,
Kommunstyrelsens ordförande Kommunstyrelsens ordförande
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Sammanträdesdatum
2019-12-09

Kommunstyrelsen

Justeras Utdrag bestyrks

§ 147 Dnr 2016/716

De enskilda vägarna i Leksands kommun - 
Klassificering av vägtyper

Beskrivning av ärendet
Kommunfullmäktige beslutade 2019-06-12 (§ 37) att resultat av 
klassificering av vägtyper i enlighet med 2.1 i Leksands kommuns Regler för 
kommunalt stöd till enskilda vägar ska redovisas till kommunstyrelsen senast 
januari 2020.

 

Sektorns bedömning
I regelverket delas de enskilda vägarna in i vägtyper där kommunens 
erbjudande om stöd i form av skötsel respektive ekonomiskt bidrag kopplas 
mot vägtyp enligt tabellen nedan:

Vägtyp Definition Kommunens 
åtagande

Årligt 
bidrag

Tätortsväg Väg i områden som i lokala trafikföreskrifter (LTF) klassats 
som tätbebyggt område eller anges som tätort i 
översiktsplanen. (för närvarande Leksand, Siljansnäs, 
Insjön, Tällberg, Djura)

Barmarksskötsel, 
vinterskötsel

12 kr/m

Kategori
A

Väg som fungerar som huvudväg, genomfart eller 
uppsamlingsväg för trafik i eller genom en by.

Barmarksskötsel, 
vinterskötsel

12 kr/m
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Sammanträdesdatum
2019-12-09

Kommunstyrelsen

Justeras Utdrag bestyrks

Kategori
B

Utfartsväg som fungerar som utfart för minst en fastighet 
med fast boende till allmän väg, kommunal väg, tätortsväg 
eller vägkategori A. Väglängd minst 100 m.

Vinterskötsel 8 kr/m

Kategori
C

Väg som utgör länk mellan områden med fast boende eller 
till allmän väg.

Barmarksskötsel, 
vinterskötsel

12 kr/m

Vägtyp A, B och C kan ligga såväl inom som utom kommunens 
verksamhetsområde.

Inom kommunens verksamhetsområde erbjuds skötsel eller ekonomiskt 
bidrag och utanför området erbjuds ekonomiskt bidrag.

Beslutsunderlag
Utdrag ur allmänna utskottets sammanträdesprotokoll, daterat 2019-11-14, 
§ 102
Tjänsteutlåtande, daterat 2019-11-18
Redovisning av resultat klassificering av vägtyper, 2019-11-07.

Yrkanden
Ulrika Liljeberg (C) yrkar att förvaltningen uppdras att med redovisning till 
kommunstyrelsens allmänna utskott senast den 20 januari 2020 beräkna 
kostnaden för att ge alla vägtyper både vinter- och sommarunderhåll.
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Sammanträdesdatum
2019-12-09

Kommunstyrelsen

Justeras Utdrag bestyrks

Kommunstyrelsens beslut
1. Lägga redovisningen av klassificeringen av vägtyper till handlingarna.
2. Ge förvaltningen i uppdrag att beräkna kostnaden för att ge alla vägtyper 

vinter- och sommaruppehåll.
3. Redovisning av uppdraget enligt andra punkten ska göras senast till 

sammanträdet för kommunstyrelsens allmänna utskott den 20 januari.

Beslutet skickas till
Trafikenheten
Gatuchef Leksandsbostäder AB, Olle Oskarsson
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Sammanträdesdatum
2019-12-09

Kommunstyrelsen

Justeras Utdrag bestyrks

§ 148 Dnr 2016/716

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

Beskrivning av ärendet
Enligt kommunstyrelsens beslut den 22 maj 2017, § 71 punkt 4, uppdrogs 
förvaltningen att utforma de avtal som ska tecknas mellan respektive 
väghållningsorganisation och Leksands kommun gällande skötsel respektive 
bidrag till skötsel av enskilda vägar.

Sektorns bedömning
Förvaltningen har tagit fram två förslag till avtal. De två avtalen avser båda 
stöd till skötsel av enskilda vägar. Det ena avtalet avser bidrag i form av 
kommunal skötsel av enskilda vägar och det andra avser ekonomiskt bidrag 
till skötsel av enskilda vägar.
Avtalen baseras i på ”Regelverket för enskilda vägar”, beslutat av KF 2019-
06-12, § 37. 

Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande från trafikhandläggare Ingrid Andrén, daterat 2019-10-25 
Förslag till Avtal – Skötsel av enskilda vägar
Förslag till Avtal – Bidrag till skötsel av enskilda vägar
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Sammanträdesdatum
2019-12-09

Kommunstyrelsen

Justeras Utdrag bestyrks

Yrkanden
Ulrika Liljeberg (C) yrkar att ärendet återremitteras för fortsatt beredning.

Kommunstyrelsens beslut
1. Återremittera ärendet för fortsatt beredning. 

Beslutet skickas till
Trafikenheten
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Datum
2019-11-18

Referens
Dnr 2016/716  

Kommunstyrelsen
Ingrid Andrén, 80123
ingrid.andren@leksand.se

De enskilda vägarna i Leksands kommun

Beskrivning av ärendet
Enligt Kommunstyrelsens beslut §71 punkt 4, 2017-05-22, så uppdrogs 
förvaltningen att utforma de avtal som ska tecknas mellan respektive 
väghållningsorganisation och Leksands kommun gällande skötsel respektive 
bidrag till skötsel av enskilda vägar.

Sektorns/avdelningens bedömning
Arbetsgruppen har utformat två avtal i samarbete med politiken. 
De två avtalen avser båda stöd till skötsel av enskilda vägar. Det ena avtalet 
avser bidrag i form av kommunal skötsel av enskilda vägar och det andra 
avser ekonomiskt bidrag till skötsel av enskilda vägar.
Avtalen baseras i sin helhet på Regelverket för enskilda vägar som 
beslutades av Kommunfullmäktige 2019-06-12 §37. 

Finansiering
Förslaget innebär att kommunen kan ge stöd i form av skötsel eller 
driftbidrag till enskilda väghållare (samfällighetsföreningar). Detta bedöms 
inte påverka nuvarande nivå på budget för vägunderhåll i någon större 
utsträckning. Om kommunalt stöd i form av vägskötsel ersätts med bidrag 
kan medel i vår driftbudget omfördelas till bidrag istället. 
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Datum
2019-11-18 Referens

Dnr 2016/716
Sida
2(2)

Förslag till beslut
- Anta utformningen av avtal avseende kommunalskötsel av enskilda vägar 
respektive avtal avseende ekonomiskt bidrag till skötsel av enskilda vägar 
enligt förslag.   

Ange vilket beslutsunderlag som ska skickas med till politiken
Tjänsteutlåtande, Avtal 
Avtal – Skötsel av enskilda vägar
Avtal – Bidrag till skötsel av enskilda vägar

Slutligt beslut expedieras (skickas) till
- Trafikenheten 
- Gatuchef Olle Oskarsson, Leksandsbostäder AB 
- Mark- och exploateringsingenjör David Wildemo
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AVTAL – Bidrag till skötsel av enskilda vägar

Mellan Leksands kommun (kommunen) 212000-2163 och xxxxxxxxxxxx samfällighetsförening 
xxxxxx-xxxx har följande avtal träffats rörande ekonomiskt bidrag till skötsel av till enskilda 
vägar.

Omfattning
Samfällighetsföreningen erhåller ekonomiskt bidrag till skötsel av de enskilda vägar som 
redovisas i kartbilaga 1. Som grund för ekonomiskt bidrag till skötsel ligger kommunens 
”Regler för kommunalt stöd till enskilda vägar” enligt Kommunfullmäktiges beslut den 12 juni 
2019.

Ansvar
Ansvaret regleras enligt anläggningslagen vilket innebär att ansvaret för de enskilda vägarna 
ligger hos samfällighetsföreningen.  

Samfällighetsföreningen förbinder sig att tillse att vägombud/kontaktperson fortlöpande 
utses och till kommunen anmäler vem som har uppdraget. Vägombudet/kontaktpersonen 
skall kunna företräda föreningen gentemot kommunen. 

Krav på väg och förening för att erhålla kommunal 
 Samfällighetsföreningen ska årligen ansöka och redovisa enligt ”Regler för 

kommunalt stöd till enskilda vägar”.
 De enskilda vägarna ska uppfylla kraven enligt ”Regler för kommunalt stöd till 

enskilda vägar”. 

Besiktning
Innan enskild väg ges ekonomiskt bidrag till skötsel ska väg besiktas och godkännas av 
kommunen enligt ”Regler för kommunalt stöd till enskilda vägar”. 

Bidragsnivå

Det ekonomiska bidraget bestäms utifrån kommunens bedömning av väglängd och 
differentiering (vägtyp) av de enskilda vägar som redovisas på kartbilaga 1.

Avtalstid
Avtalet gäller tillsvidare från båda parters undertecknande med en uppsägningstid om 12 
månader. Avtalet kan dock tidigast avslutas till 2025-05-31, vilket erfordrar en uppsägning 
senast 2024-05-30. 

Datum: 20xx-xx-xx Datum: 20xx-xx-xx
Leksands kommun xxxxxxxxxx

……………………………….. ………………………………………..
Xxxxxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxx
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AVTAL – Skötsel av enskilda vägar

Mellan Leksands kommun (kommunen) 212000-2163 och xxxxxxxxxxxx samfällighetsförening 
xxxxxx-xxxx har följande avtal träffats rörande skötsel av enskilda vägar.

Omfattning

Kommunen åtar sig att sköta de enskilda vägar som redovisas i kartbilaga 1. Som grund för 
uppdragets omfattning ligger kommunens ”Regler för kommunalt stöd till enskilda vägar” 
enligt Kommunfullmäktiges beslut den 12 juni 2019.

Ansvar

Ansvaret regleras enligt anläggningslagen vilket innebär att ansvaret för de enskilda vägarna 
ligger hos samfällighetsföreningen.  

Kommunen ansvarar för skötsel i enlighet med ”Regler för kommunalt stöd till enskilda 
vägar”.

Samfällighetsföreningen förbinder sig att tillse att vägombud/kontaktperson fortlöpande 
utses och till kommunen anmäler vem som har uppdraget. Vägombudet/kontaktpersonen 
skall kunna företräda föreningen gentemot kommunen. 

Krav för att erhålla kommunalt stöd 

 Samfällighetsföreningen ska årligen ansöka och redovisa enligt ”Regler för 
kommunalt stöd till enskilda vägar”.

 De enskilda vägarna ska uppfylla kraven enligt ”Regler för kommunalt stöd till 
enskilda vägar”. 

Besiktning

Innan enskild väg ges kommunal skötsel ska väg besiktas och godkännas av kommunen enligt 
”Regler för kommunalt stöd till enskilda vägar”. 

Utförande

Skötseln utförs fackmannamässigt enligt kommunens bedömning, nivå på skötsel och 
differentiering (vägtyp) redovisas på kartbilaga 1. Barmarks- och vinterskötsel definieras i 
”Regler för kommunalt stöd till enskilda vägar”.

Vid utförandet av arbetet disponerar kommunen föreningens ”vägrätt” till vägområde samt 
det intrång på fastighet som vägunderhållsarbetet kräver. Någon ersättning för denna rätt 
ska ej utgå.

Avtalstid

Avtalet gäller tillsvidare från båda parters undertecknande med en uppsägningstid om 12 
månader. Avtalet kan dock tidigast avslutas till 2025-05-31, vilket erfordrar en uppsägning 
senast 2024-05-30. 

Om båda parter är överens kan avtalet om skötsel ersättas med avtal om ekonomiskt bidrag 
utan hänsyn till avtals/uppsägningstiderna ovan.

Datum: 20xx-xx-xx Datum: 20xx-xx-xx

Leksands kommun xxxxxxxxxx

…………………………….. ……………………………………….. 
Xxxxxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxxxx
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From:                                 Administrativ Service
Sent:                                  Wed, 8 Jan 2020 15:10:15 +0100
To:                                      Registrator
Subject:                             VB: Uppsägning av ersättarplats Samhällsbyggnadsutskottet

 
 

Från: Björn Arrias 
Skickat: den 7 januari 2020 16:01
Till: Administrativ Service <administrativservice@leksand.se>
Ämne: VB: Uppsägning av ersättarplats Samhällsbyggnadsutskottet
 
 

Från: sofia@lysen.se
Skickat: den 7 januari 2020 16:01:06 (UTC+01:00) Amsterdam, Berlin, Bern, Rom, Stockholm, Wien
Till: Björn Arrias
Ämne: Uppsägning av ersättarplats Samhällsbyggnadsutskottet

Hej Björn.
Jag önskar säga upp min plats som ersättare i Samhällsbyggnadsutskottet till förmån för någon 
annan, då jag väntar barn nu i Mars.
Har meddelat kollegorna i Centerpartiet och de bad mig även skriva detta till dig så allt görs 
korrekt.
Jag gjorde en anmälan om detta till Aarno Magnusson redan i höstas men det har tydligen inte 
gått fram. Ber om ursäkt för detta och hoppas inte att jag ställer till det för er i och med detta. Låt 
mig veta om det är något mer som jag behöver göra.
 
God fortsättning på det nya året!
 
Med vänlig hälsning
Sofia Lysén
073 566 8019
sofia@lysen.se
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Plintsberg 2019-12-12

Till Kommunfullmäktige i Leksand

Jag har bestämt mig för att avsluta alla mina förtroendeuppdrag för Liberalerna i Leksands kommun. 

Det avgörande orsaken är att jag inte längre kan leva upp tillförväntningarna jag som förtroendevald 
har. Det är förväntningar från många olika håll, partikamrater, alliansvänner, väljare, medborgare och 
främst mig själv. För mig går det inte att få ihop som fritidspolitiker.

Jag vill avsluta alla uppdrag jag har. 

Lotten Kluck
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From:                                 Kenneth Dahlström
Sent:                                  Tue, 17 Dec 2019 11:33:27 +0100
To:                                      Björn Arrias
Cc:                                      Ulrika Liljeberg;Karin Byström;Karin Andersson;Karin Qvicker
Subject:                             Förändring ledamöter Lärande o Stöd

Hej Björn
Vi I centerpartiet önskar göra en rockad inom Lärande o Stöd, Karin Qvicker och Karin Andersson byter. 
Karin Qvicker önskar att byta till ersättare och i samband med detta kliver Karin Andersson upp och blir 
ordinarie.
Bytet har skett i samverkan med de berörda och skall gälla mandatperioden ut.
 
Önskar att kommunstyrelsen vid nästa sammanträde beslutar enligt vårt förslag.
 
Mvh
 
Kenneth Dahlström (C)
Gruppledare
Tel: 0247-80538
Sms: 072-725 27 61
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Datum
2020-01-15

Referens
Dnr 2020/19  

Kommunstyrelsen
Björn Arrias
bjorn.arrias@leksand.se

Anmälan av fattade delegationsbeslut

Beskrivning av ärendet

Kommunallagen föreskriver att en nämnd får uppdra åt ett utskott, åt en 
ledamot eller ersättare eller åt en anställd hos kommunen att besluta på 
nämndens vägnar i ett visst ärende eller viss grupp av ärenden.
Beslut som fattas med ovanstående stöd ska återrapporteras till nämnden.
Härmed återrapporteras följande delegeringsbeslut:

Sektor samhällsutveckling
Byggchef, byggnadsinspektör, bygglovhandläggare och 
bostadsanpassare:

 Bostadsanpassningsärenden enligt bostadsanpassningslagen 2019-11-
01 till och med 2019-12-31

 Byggärenden enligt plan- och bygglagen 2019-11-01 till och med 
2019-12-31

Miljöchef, alkoholhandläggare och miljöinspektörer:

 Tillsynsärenden enligt alkohollagen, livsmedelslagen och 
miljöbalken 2019-11-01 till och med 2019-12-31

Plan

 Plan – Rättidsprövning avvisande. 
Trafik

 Parkeringstillstånd 2019-11-01 till och med 2019-12-31

 Trafik - Sjögårdarna 2019. Ansökan om kommunal skötsel av väg, 
Sjögårdarna Tällberg. KOS 2019/490.

 Trafik – yttrande transportdispens. Transportdispens, bred transport. 
KOS 2019/1280.

 Trafik – yttrande transportdispens tung och bred transport. KOS 
2019/1283.

 Trafik – yttrande Svenska ishockeyförbundet landskamp Leksand 
2019. Anmälan om idrottsarrangemang/offentlig tillställning. 
Leksands IF Elithockey säsongen 2019/2020. KOS 2019/952.
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 Trafik – yttrande tillstånd Leksands IF ishockey. Anmälan om 
idrottsarrangemang/offentlig tillställning. Leksands IF Elithockey 
säsongen 2019/2020. KOS 2019/952.

 Trafik – Nysvedsvägen, Tasbäck 2019. Ansökan om kommunal 
skötsel av Nysvedsvägen. KOS 2019/483.

 Trafik – Myran, Leksand 2019. Ansökan om bidrag för vinterskötsel. 
KOS 2019/856.

 Trafik – Öälvsvägen, Åhl-Kilen 2019. Näbbuddsvägens 
Samhällsförening. KOS 2019/1336.

 Trafik – Lomnäsvägen 12, Åkersbodarna 2019. Ansökan om 
kommunal vägskötsel till Lomnäs 12, Åkersbodarna. KOS 
2019/1337.

 Trafik – yttrande tillstånd. Ansökan om tillstånd enligt ordningslagen 
och lokala föreskrifter. KOS 2019/1339.

 Trafik – yttrande tillstånd. Ansökan om tillstånd enligt ordningslagen 
och lokala föreskrifter. Uppställning av träskulptur. KOS 2019/1355.

 Trafik – yttrande tillstånd. Ansökan om tillstånd enligt ordningslagen 
och lokala föreskrifter. Evenemang Torget. KOS 2019/1395.

 Trafik – yttrande transportdispens Norsbro. Transportdispens, tung 
transport Norsbro. KOS 2019/1389.

 Trafik – yttrande transportdispens, tung transport. KOS 2019/1475.

 Trafik – yttrande tillstånd. Ansökan om tillstånd enligt ordningslagen 
och lokala föreskrifter. Nyårsfyrverkeri Åkerblads hotell. KOS 
2019/1482.

Utbildningssektorn
Beslut fattade av rektor Johan Nilsson 13-53/2019

Personalärenden
Personalärenden 2019-11-01-2019-12-31, enligt listor.

Utskotten
 Delegationsbeslut av utskottet för samhällsbyggnad enligt 

sammanträdesprotokoll daterat 2019-12-12

 Delegationsbeslut av utskottet för vård och omsorg enligt 
sammanträdesprotokoll daterat 2019-12-10

 Delegationsbeslut av utskottet för lärande och stöd enligt 
sammanträdesprotokoll daterat 2019-12-16

 Delegationsbeslut av allmänna utskottet enligt sammanträdesprotokoll 
daterat 2019-11-14

Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande av kommunsekreterare Björn Arrias, daterat 2020-01-15
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Delegeringslistor och protokoll

Förslag till beslut
1. Godkänna redovisning av de delegationsbeslut som förtecknas i protokoll 

och listor per den 15 januari 2020.

Ange vilket beslutsunderlag som ska skickas med till politiken
Tjänsteutlåtande av kommunsekreterare Björn Arrias, daterat 2020-01-15
Delegeringslistor och protokoll

Slutligt beslut expedieras (skickas) till
Administrativ service
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