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Kommunstyrelsen
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Närvarolista
Beslutande

Ledamöter Ulrika Liljeberg (C), ordf
Anne-Lie Stenberg (M), 1:e vice ordf
Mikael Kyller (KD), 2:e vice ordf
Viktor Zakrisson (S), 3:e vice ordf
Kenneth Dahlström (C)
Karin Byström (C)
Aarno Magnusson (C)
Erica Strid (KD)
Ingrid Rönnblad (S)
Krister Ellström (S) 
Birgitta Jansson (S)
Inga Westlund (V), del av 
informationspunkt samt beslut §23 och 
efterföljande paragrafer §24-36 samt §20
Ella Gyllenhak-Liss (MP), del av 
informationspunkt samt beslut §23 och 
efterföljande paragrafer §24-36 samt §20
Jörgen Winther (BP)

Tjänstgörande ersättare Sebastian Larsson (M) för Johanna Reichel (M)
Kajsa Fredholm (V) för Inga Vestlund (V), del av informationspunkt ej beslut §23
Mats Blomqvist (BP) för Ella Gyllenhak-Liss (MP) del av informationspunkt ej beslut §23

Övriga närvarande

Ej tjänstgörande ersättare Rune Bröms (C)
Birgitta Pettersson (C)
Per Wiman (KD)
Lars Halvarsson (S), §23
Lars-Erik Jansson (S)
Kajsa Fredholm (V) §24-36 samt §20
Mats Blomqvist (MP§24-36 samt §20

Tjänstemän Kommundirektör Göran Wigert
Tf kommunsekreterare Maria Skalk
Administrativ chef Andriette Ivarsson
Sektorschef samhällsutveckling Åke Sjöberg §23
Avdelningschef för strategisk planering Anna Ograhn, §23

Övriga Emelie Arnoldsson, Tema arkitekter §23

2



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sida
3(3)

Sammanträdesdatum
2017-03-06

Kommunstyrelsen

Justeras Utdrag bestyrks

Ärendelista

§23 Information om aktuella samhällsutvecklingsfrågor med fokus på Torget
§24 Kommundirektören informerar
§25 Utskottsordförandena informerar
§26 Vattholmsskären - Limniskt naturreservat i Siljan Leksands kommun
§27 Ersättning vid grävning i gator, vägar och allmän platsmark
§28 Rutiner för redovisning av markexploatering i Leksands kommun
§29 Placering av ny sporthall i Leksand
§30 Ansökan om ökat driftbidrag från 2017 från Insjöns ridklubb
§31 Struktur och organisering av Dala Valideringscentrum
§32 Svar på medborgarförslag - Hundägare vill ha en rastgård
§33 Svar på medborgarförslag om att avstå från att använda påskfjädrar
§34 Rapport om historiska personer, händelser och platser i Leksands kommun
§35 Avsägelse från politiskt uppdrag - ersättare i utskottet för lärande och stöd - 

Marianne Kronberg
§ 20 Anmälan av inkomna delegeringsbeslut
§36 Kommunstyrelsens ordförande informerar
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§ 23 Dnr 2017/448

Information om aktuella samhällsutvecklingsfrågor 
med fokus på Torget

Beskrivning av ärendet
Muntlig föredragning klockan 13.40-14.30 av sektorschef för 
Samhällsutveckling Åke Sjöberg, avdelningschef för Strategisk planering 
Anna Ograhn och Emelie Arnoldsson från Tema arkitekter. 

Föredragningen beskrev aktuellt läge angående byggnationer de närmaste 
åren samt presenterade de första idéskisserna till centrumutveckling Torget, 
etapp fem. 

Kommunstyrelsens beslut
Ställer sig positiv till idén av användningen av Torget som presenterats idag: 
mötesplats, parkeringsplats och med möjlighet till flexibelt användande.
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§ 24

Kommundirektören informerar

Beskrivning av ärendet
Kommundirektör Göran Wigert informerar om: 

- Fokusområden förvaltningsplan, kompetensförsörjning, digitalisering

- Årsredovisning

- Budgetarbete 2018-2020

- Aktuella rekryteringar 

Kommunstyrelsens beslut
Lägga informationen till handlingarna
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§ 25

Utskottsordförandena informerar

Beskrivning av ärendet
Ordförande för utskottet för Vård och omsorg Kenneth Dahlström (C) 
informerar om bland annat följande: 

- Sektorsplanen

- Man har erbjudit förberedande hembesök för alla +85-åringar i 
Siljansnäs. Mycket positivt utfall där flera av de besökande fick hjälp 
med enkla åtgärder. Förberedande hembesök kommer nu att erbjudas 
övriga i +85-åringar inom Leksands kommun. 

- Bra struktur på vårt medicinska arbete i samband med ny MAS 
(medicinskt ansvarig sjuksköterska).

- Rekryteringar är en stor utmaning för framtiden. 

- Arbetar tillsammans med Landstinget kring den nya 
betalningsansvarslagen (2018). 

Ordförande för utskottet för Samhällsbyggnad Anne-Lie Stenberg (M) 
informerar om bland annat följande: 

- Rekryteringar och planerade aktiviteter för att locka till exempel 
planarkitekter

- Tillsynsärende enligt tobakslagen

- Remiss om vitryggig hackspett

- Miljökonsekvensbeskrivning av Limsjöänget ska genomföras

- Aktuella ärenden

Sebastian Larsson (M) informerar om aktuellt från utskottet för Lärande och 
stöd: 

- Aktuellt från brukarråden

- Aktuellt från förskolor

- Personal- och ledarärenden
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- Bokslut 2016

- Sektorsplan 2017

- Integration

- Asylboendet i Siljansnäs har stängt

- Fristående förskolor – två förskolor har överklagat bidraget hos 
förvaltningsrätten. 

Kommunstyrelsens beslut
Lägga informationen till handlingarna
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§ 26 Dnr 2016/753

Vattholmsskären - Limniskt naturreservat i Siljan 
Leksands kommun

Beskrivning av ärendet
Vattholmsskären, ett grund som ligger mitt i Siljan, är en unik miljö som 
föreslås bli skyddad som naturreservat (Miljöbalken).

Ärendet har under föregående år utretts, handlagts och förankrats i såväl 
Samhällsbyggnadsutskottet och Kommunstyrelsen (september 2016)
Ärendet skall tas upp i Kommunfullmäktige i mars 2017.
Remisstiden löpte ut den 15 oktober och synpunkter som kommit in och som 
hittills inte redovisats presenteras i det följande.

Presentation av inkomna svar på remissen:
 Länsstyrelsen i Dalarnas län

Förutom synpunkter på den formella ”byråkratiska” skrivningen, med 
förslag till omdisponering av text, syftningsfel etc. är det främst synpunkter 
på förslaget om nätfiskeförbud samt restriktionerna för tillträde och 
formuleringen avseende friluftslivet som Länsstyrelsen haft synpunkter på.

 Naturskyddsföreningen i Leksand
Positiva och inga erinringar om bildandet av reservatet.

 Lantmäteriet
Inga erinringar.

Behandling av inkomna remissvar:
Eftersom huvudsyftet är att trygga fågellivet på skären, samt svårigheterna 
med tillsynen, är det en bra att förenkla föreskrifterna så att de upplevs som 
trovärdiga.
Således har nätfiskeförbudet tagits bort i det aktuella förslaget till 
naturreservatsbildning.
Det samma gäller för hanteringen av båtbränsle och andra kemikalier. 
Användandet regleras också i annan lagstiftning.
Länsstyrelsen anser också att det inte är tillräckligt att införa 
beträdnadsförbud endast på marken utan skall gälla även i vattnet till ett visst 
avstånd från skären. 
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Tjänstemannens bedömning är att det är omöjligt att fysiskt markera ett 
beträdnadsförbud i vattnet och således gör det omöjligt att ange ev. 
restriktioner för besökaren. I Sverige råder det som regel endast 
landstigningsförbud på de skär och öar som har skyddats.
Dessutom innebär ett utökat förbudsområde också en störning för det 
sportfiske som vi vill skall gynnas av detta reservatsbeslut.

En revidering av naturreservatsbeslutet gjord med hänsyn till inkomna 
remissyttranden biläggs detta tjänsteutlåtande.

Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande, daterat 2017-01-13

Kommunstyrelsens beslut
Upphäva kommunstyrelsens beslut § 118/2016

Kommunstyrelsens förslag för beslut i kommunfullmäktige

1. Med stöd av 7 kap 4 § miljöbalken att förklara det område som 
avgränsats på karta, i ärendets bilaga 2, som naturreservat. Området är ca 
85 ha och består av främst vatten samt några skär och en moränbotten 
under vattenytan.

2. Reservatets namn ska vara Vattholmsskärens naturreservat. Reservatets 
slutliga gränser utmärks i fält. 

3. Fastställa skötselplanen, enligt ärendets bilaga 3, med stöd av 3 § 
förordningen om områdesskydd enligt miljöbalken. Naturvårdsförvaltare 
ska vara Leksands kommun. 

Beslutet skickas till
Naturvårdsförvaltare

Kommunfullmäktige
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§ 27 Dnr 2017/157

Ersättning vid grävning i gator, vägar och allmän 
platsmark

Beskrivning av ärendet
Trafikenheten föreslår ett förtydligande av intrångsersättning till kommunen 
avseende beläggningskostnad.

Sektorns/avdelningens bedömning
Kommunens ersättning vid ingrepp i våra gator baseras på ett procentuellt 
påslag av beläggningskostnad. I samband med sammanställning och 
beräkning av ersättningsnivå till kommunen finns otydlighet hur vad som ska 
ingå i denna beläggningskostnad och vad som kan anses vara en normal 
kostnadsnivå. 

Vid mer omfattande projekt såsom fiberutbyggnad uppstår bekymmer för 
ledningsägare och entreprenörer att i förväg kostnadsberäkna ersättningen till 
kommunen liksom att efter återställningen gjorts beräkna slutlig ersättning.
Många andra kommuner har valt att fastslå en beräkningsgrundade kostnad 
per kvadratmeter för denna ersättning vilket föreslås även för Leksands 
kommun.

För att undvika att vägar med relativt nylagd asfalt grävs upp har vi ett 
påslag på 100 % av asfaltskostnaden på dessa platser. Som nylagd asfalt har 
vi tidigare angett beläggning som gjorts senaste tre åren. Nu föreslås det 
ändras till fem år.

Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande (med bilaga), daterad 2017-01-20

Beslut
1. Anta föreslagna ersättningar till Leksands kommun vid grävning i gator, 

vägar och allmän platsmark enligt bilaga 1 i ärendet.

2. Detta beslut ersätter tidigare beslut om ersättning vid grävning i gator, 
vägar och allmän platsmark.
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Beslutet skickas till
Trafikenheten, Leksands kommun
Gata/Park, Leksandsbostäder
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§ 28 Dnr 2017/158

Rutiner för redovisning av markexploatering i Leksands 
kommun

Beskrivning av ärendet
Med exploateringsverksamhet avses åtgärder för att anskaffa, bearbeta och 
iordningställa råmark för att kunna bygga bostäder, affärer, kontor eller 
industrier. 

I exploateringsverksamheten ingår också att bygga gemensamma 
anläggningar inom området som exempelvis gator, grönområden, VA och 
elanläggningar.

Markexploatering omsätter stora belopp och kräver därför noggrann 
redovisning.

Rådet för kommunal redovisning (RKR), har tagit fram en idéskrift om 
redovisning av markexploatering. Avsikten med idéskriften är att ge en 
samlad bild av gällande normering och reglering samt ge praktisk vägledning 
om hur tillämpning av rekommendationer och reglering kan ske i olika 
situationer.

Ett exploateringsprojekt pågår över flera år, och de nya rekommendationerna 
för exploateringsredovisning innebär förändringar för kommunens budget- 
och redovisningsprocesser. En förutsättning för att exploaterings-
redovisningen ska fungera, är att alla inblandade i processen har kunskap om 
de förutsättningar som gäller för redovisningen. Förkalkyler och budget 
måste naturligtvis vara upprättade enligt de principer som gäller för 
redovisningen. Vid upphandling och avtalsskrivning är det också en fördel 
om hänsyn tas så långt som möjligt till de behov av uppdelning på olika 
poster som finns för redovisningsändamål.

Enligt redovisningsexpertis på området återspeglar den föreslagna 
redovisningsmodellen bättre den verklighet som redovisningen ska beskriva. 
En övergång till de redovisningsprinciper som beskrivs, innebär att redovisat 
resultat stiger på kort sikt, medan anläggningstillgångar och därmed framtida 
avskrivningar i stället ökar. 
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Eftersom tomtförsäljningen kan variera över åren, så kan resultatet bli 
väldigt ryckigt och ge stora svängningar, samt kan bli svårbudgeterat. 

Leksands kommun har tagit fram rutiner, hur det redovisningsmässiga 
regelverket kring markexploatering ska tillämpas. Rutinerna tillämpas redan 
i redovisningen från år 2016, och föreslås att gälla för redovisning från och 
med år 2017 samt för budgetering från och med år 2018.

Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande från redovisningsekonom, daterat 
2017-01-18
Förslag till ”Rutiner för redovisning av markexploatering i Leksands 
kommun”

Kommunstyrelsens beslut
1. Anta dokumentet ”Rutiner för redovisning av markexploatering i 

Leksands kommun” att gälla för redovisning från och med år 2017 samt 
för budgetering från och med år 2018.

Beslutet skickas till
Ekonomichef

Kommundirektör

Kommunrevision

Näringslivschef

Mark- och exploateringsansvarig
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§ 29 Dnr 2017/140

Placering av ny sporthall i Leksand

Sektorns/avdelningens beskrivning och bedömning
Fritidsavdelningen, med stöd av en arbetsgrupp, har undersökt var det är 
lämpligast att placera en ny sporthall i Leksands kommun.

Fritidsavdelningen har tagit fram ett förslag som grundar sig på var 
avdelningen bedömer att det största behovet finns, hur de ekonomiska 
förutsättningarna för driftskostnaderna ser ut, kommunikationer till och från 
sporthallen samt hur skolan och gymnasiets idrottsutbildningar får bästa 
förutsättningar att bedriva sin verksamhet. 

Det är för närvarande ett stort tryck på halltider för innesporter i Leksands 
centralort, framför allt från innebandylagen. Även andra inomhussporter som 
inomhusfotboll, badminton och volleyboll med flera önskar ofta halltider. 

Busskommunikationerna till centrala Leksand och arenaområdet, där 
Leksandshallen ligger, är bättre och tätare än till övriga huvudorter, (Insjön, 
Siljansnäs och Tällberg), i kommunen.

Skolans idrott och gymnasiets idrottsutbildningar är i stort behov av halltider 
dagtid. Skolans närhet till Leksandshallen är nödvändig för att verksamheten 
ska fungera och på sikt kunna fortsätta bedrivas. För att behålla populariteten 
och öka volymen på gymnasiets idrottsutbildningar är bästa alternativet att 
förlägga nya sporthallen i närhet till gymnasieskolan.

Fritidsavdelningens bedömning på placering är att mest lämpliga plats för en 
ny sporthall är bredvid den befintliga Leksandshallen. 

Fritidsavdelningen ser det lämpligt att man dockar nya hallen med 
Leksandshallens sporthall. Placeringen innebär ett ianspråktagande av 
Paradparken. Placeringen innebär att en del växtlighet försvinner men det är 
väl kompenserat med flera gröna ytor i närområdet som till exempel Gropen, 
Lugnetområdet och japanska parken.  

Placeringen ger en möjlighet att samordna Leksandshallens befintliga 
personalresurser på ett effektivt sätt och driften av sporthallen blir därmed 
lägre än om sporthallen skulle vara fristående.
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Fritidsavdelningen har en optimistisk förhoppning att ha en sporthall klar 
hösten 2019. Efter beslut om fastställande av placering av sporthall kan 
arbetet med uppförande av ny detaljplan med tillhörande 
parkeringsutredning och sen projektering påbörjas. Att upprätta en ny 
detaljplan tar minst ett år och kan påbörjas tidigast hösten 2017. 

Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande från fritidschef med bilaga, daterat 
2017-01-20.

Kommunstyrelsens beslut
1. Att fastställa nya sporthallens placering till Leksand och dockad mot 

Leksandshallen enligt den skiss som tillhör ärendet. 

2. Ge sektorschefen för samhällsutveckling i uppdrag att ansökan om 
detaljplaneändring i enlighet med den skiss som tillhör ärendet.

Reservationer
Jörgen Winther (BP) reserverar sig mot kommunstyrelsens beslut. 

Beslutet skickas till
Fritidschef för vidarebefordran till berörda
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§ 30 Dnr 2016/1301

Ansökan om ökat driftbidrag från 2017 från Insjöns 
ridklubb

Beskrivning av ärendet
Insjöns ridklubb har under 2016 byggt ut befintlig ridhus. För detta ändamål 
har kommunen under 2016 gett klubben ett investeringsbidrag på 300 000 
kronor samt upprättat ett borgensåtagande för lån på 500 000 kronor.

Insjöns ridklubb har ett årligt driftbidrag från Leksands kommun på 50 000 
kronor för bedrivande av verksamhet. Detta driftbidrag har varit oförändrat 
sedan åtminstone 10 år. Enligt Insjöns ridklubb har bidraget varit det samma 
sedan sent 90-tal.

Insjöns ridklubb har en önskan om en översyn av det årliga driftbidraget med 
önskan av en framtida uppräkning. 

Sektorns/avdelningens bedömning
2017 har fritidsavdelningen 750 000 kronor i budget för driftbidrag till 
föreningsägda anläggningar i Leksands kommun. Budgetposten driftbidrag 
har ökat år från år över tid då fler föreningar får beviljade bidrag. Varje 
enskild förenings driftbidrag har inte ändrats med undantag av någon enstaka 
förening som fått en mindre höjning något år.

Fritidsavdelningen får varje år en priskompensation för olika driftskostnader 
som tillkommer där driftsbidragen ingår. 2016 låg denna priskompensation 
på 1,5 %. Priskompensationen är politiskt beslutad och varierar från år till år. 
2017 ligger priskompensationen på 1,0 %.  

Att kompensera uteblivna uppräkningar för tidigare års driftbidrag, för alla 
föreningar med driftbidrag, skulle innebära att budget 2017 inte kan hållas. 
Det finns dessutom ingen beslutad fastställd nivå som indexupphöjningen 
ska ligga på.

Fritidsavdelningen bedömer att en årlig indexhöjning på driftbidrag är möjlig 
framöver, med start 2018, där driftsbidragen följer den politiskt beslutade 
priskompensationen för varje år.   

Om driftbidragen skulle räknats upp för endast 2016, med den politiskt 
beslutade priskompensationen på 1,5 %, skulle driftbidragen till föreningarna 
kostat fritidsförvaltningen 11 250 kronor för verksamhetsåret 2016. 
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Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande från fritidschef, daterat 2017-01-11

Kommunstyrelsens beslut
Ge fritidschefen i uppdrag att redovisa de regler som gäller för 
erhållande av driftbidrag till föreningsägda anläggningar samt komma 
med ett förslag på en årlig reglering av bidragen till budgetprocessen 
2018-2020.

Beslutet skickas till
Fritidschef
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§ 31 Dnr 2017/133

Struktur och organisering av Dala Valideringscentrum

Beskrivning av ärendet
Dala Valideringscentrum har bedrivits som ett projekt under perioden 
2014-02-01—2016-01-31. Projektet har finansierats med medel från 
Tillväxtverket, DalaWux och Region Dalarna med totalt 2,5 miljoner kronor. 

En utvärdering av projektet visar att majoriteten av projektmålen har 
uppfyllts. Tre valideringsnoder är under uppbyggnad och ska omfatta:

 Teknik/Industri (Avesta/Hedemora)

 Besöksnäring (Malung/Sälen, Rättvik, Leksand, Mora)

 Vård och omsorg (Borlänge)

Noderna ska ha en expertis som innebär att övriga kommuner köper 
Validering av dessa. I den fortsatta utvecklingen av Dala Valideringscentrum 
förväntas fler Valideringsnoder etableras mot andra branscher.

Regional och kommunal samordning kring validering
Region Dalarna föreslår att huvudmannaskapet för den fortsatta utvecklingen 
av Dala Valideringscentrum läggs på DalaWux via Malung/Sälens kommun. 
Ett skäl till detta är att målet med den regionala samordningen är att öka 
möjligheterna till validering på individnivå. Valideringsförfarandet är 
därmed ett operativt arbete som utförs på individnivå medan Region 
Dalarnas arbete och stödinsatser i huvudsak är strategisk karaktär.

Budget/kostnad per år för Dala valideringscentrum
Samordnar/processledartjänst, 100% 687 000
Admin/ekonomi/kommunikation, 30% 129 000
Regional studie- och yrkesvägledare 412 000
Övriga kostnader 317 900
Totalt                    1 545 900 =5,55 kr/invånare/år

Leksand 15 239 * 5,55 = 84 600 kr
Gäller från 170201 = 11 mån= 77 550 kr
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Beslutsunderlag
Region Dalarnas tjänsteskrivelse och missiv gällande struktur och 
organisering av Dala Valideringscentrum

Tjänsteutlåtande, daterat 2017-01-31

Kommunstyrelsens beslut
1. Anta Region Dalarnas förslag på organisering och budget av Dala 

Valideringscentrum, samt att Malung/Sälens kommun blir huvudman för 
organiseringen av Dala Valideringscentrum.

2. Finansiera Dala Valideringscentrum med 5,55 kronor/invånare/år. Det 
gäller under perioden 2017-02-01-2019-01-31. 

3. För 2017 tas 77 550 kronor från kommunstyrelsens konto för strategiska 
kostnader för att finansiera Dala Valideringscentrum. För 2018 och 2019 
ska finansieringen tas med i budgetprocessen.

Beslutet skickas till
Region Dalarna, Conny Danielsson
Vuxenutbildningschef John Arrias
Ekonomiavdelningen, Kristian Koivumäki
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§ 32 Dnr 2016/1364

Svar på medborgarförslag - Hundägare vill ha en 
rastgård

Beskrivning av ärendet
Leksands kommun har mottagit ett medborgarförslag daterat 2016-10-24 där 
invånare i Insjön efterfrågar en hundrastgård. En inhägnad plats där hundar 
kan springa lösa.

Med hundrastgård menas en inhägnad yta, medan en hundrastplats ofta är en 
större yta utan stängsel eller staket. 

Jordbruksverket har tagit fram rekommendationer för utformning av 
hundrastgårdar. Där anges att hunden måste kunna välja olika platser i 
hägnet beroende på väder. Det ska finnas möjlighet att välja mellan sol och 
skugga samt finnas skydd för regn, snö och blåst.

Sektorns/avdelningens bedömning
Vi har tagit del av flertalet kommuners exempel på hundrastgårdar samt svar 
på inkomna medborgarförslag om hundrastgårdar. 

Fördelarna med hundrastgårdar anses vara att det är en plats för socialt 
umgänge, både för hundar och hundägare. Det är också en plats där hundar 
kan springa fritt även under den tid på året då koppel måste användas för att 
inte störa djurlivet. 

Nackdelarna med hundrastgårdar anges oftast vara: sanitär olägenhet för 
personal som ansvarar för driften, risken för smitta mellan hundar samt 
olägenhet för närboende. 

Flertalet större kommuner har hundrastgårdar som ägs och drivs av 
kommunen själva. Dock är detta oftast större kommuner där avstånden till 
skog och friluftsområden är stora. 

I mindre kommuner, med god tillgång till friluftsområden, är det vanligare 
att kommunen tillhandahåller mark för hundrastgårdar men att dessa uppförs, 
sköts och underhålls av en aktiv förening. Exempel på sådana lösningar finns 
i Uppsala, Motala, Sundsvall och Kalmar. 
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En sådan lösning innebär att kommunen själva inte tar något ansvar för 
säkerheten och skötseln av hundrastgården utan att detta ansvar läggs på 
föreningen för hundrastgården. 

I Leksands kommun finns ett stort antal friluftsområden och tillgången till 
skog och mark är mycket god. 

I de lokala ordningsföreskrifterna för Leksands kommun anges att hundar 
ska hållas kopplade på: ”lekplatser, idrottsplatser och anläggningar för idrott 
och motion, i friluftsområden, på kyrkogårdar och begravningsplatser, på av 
kommunen förvaltade badplatser, på stationsområden för kollektivtrafik samt 
i iordningsställda motionsspår samt på försäljningsplats medan torghandel 
pågår.”1 

Trots omfattningen av dessa områden där koppel krävs måste tillgången på 
områden där hundar kan springa fritt anses god.

Kommunens bedömning
I dagsläget finns inga ekonomiska möjligheter för kommunen att bygga och 
underhålla en hundrastgård. Det kan inte heller sägas ingå i det kommunala 
uppdraget. 

Däremot ser utredaren positivt på de lösningar som förekommer i till 
exempel Motala kommun där kommunen tillhandahåller mark och en 
förening ansvar för hundrastgården. 

Bedömningen är att Leksands kommun inte har möjlighet att bygga 
hundrastgårdar i kommunal regi. Dock kan utredningen återupptas om en 
aktiv förening visar sitt intresse för att bygga och ansvara för en 
hundrastgård. 

Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande från utredare Maria Skalk, daterat 2016-12-20.

Medborgarförslag, daterat 2016-10-24.

Yrkanden
Inga Westlunds (V) förslag: 

1. Bifalla medborgarförslaget med hundrastgård i kommunal regi. 

Beslutsgång
Ordförande ställer allmänna utskottets förslag mot Inga Westlunds (V) 
förslag och finner att kommunstyrelsen beslutar enligt allmänna utskottets 
förslag. 

1 Allmänna lokala ordningsföreskrifter för Leksands kommun, antagen av 
kommunfullmäktige 2013-04-29, §16, s.7
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Kommunstyrelsens beslut
1. Avslå medborgarförslaget med hundrastgård i kommunal regi.

2. Kommunen är dock positiv till att föreningar kan driva hundrastgårdar på 
kommunal mark.

Beslutet skickas till
Förslagsställare
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§ 33 Dnr 2016/1471

Svar på medborgarförslag om att avstå från att 
använda påskfjädrar

Beskrivning av ärendet
Ett medborgarförslag har inkommit när det gäller att använda påskfjädrar i 
den offentliga miljön.

Sektorns/avdelningens bedömning
Inför säsongen 2017 har vi försökt få fram dokumentation t.ex. genom 
branschcertifikat för att säkerställa att de påskfjädrar vi köper in är garanterat 
etiskt korrekta. Eftersom vi inte lyckats få fram information som styrker 
detta anser gata/park att vi inte smyckar det offentliga rummet med 
påskfjädrar säsongen 2017.

Gata/park kommer att se över andra alternativ än påskfjädrar att använda 
som offentlig utsmyckning. Vi vet att våra dekorationer är uppskattade. 
Därför är det viktigt att se över andra alternativ för att fortsätta smycka 
kommunens olika delar och göra fint inför påsken.

Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande från Leksandsbostäder AB, daterat 2017-01-19.

Medborgarförslag, daterat 2016-11-21.

Kommunstyrelsens beslut
1. Bifalla medborgarförslaget och endast använda påskfjädrar om de är 

etiskt producerade.

2. Utsmyckningar i det offentliga rummet endast sker med material som är 
etiskt producerade.

Beslutet skickas till
Leksandsbostäder AB, Gatuchef

Förslagsställare
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§ 34 Dnr 2015/453

Rapport om historiska personer, händelser och platser 
i Leksands kommun

Beskrivning av ärendet
Vid kommunfullmäktiges sammanträde den 17 oktober 2016 lämnades en 
slutrapport från fullmäktigeberedning om historiska personer, händelser och 
platser i Leksands kommun. 

En lista över 282 namn överlämnades till kommunfullmäktige. Beredningen 
prioriterade vissa namn som finns på en separat lista.

I och med att slutrapporten överlämnades beslutade kommunfullmäktige att 
entlediga beredningen.

Sektorns/avdelningens bedömning
Listan är en ”bank” att plocka namn ifrån när t.ex. något nytt ska instiftas. I 
samhällsutvecklingen i Leksands kommun ska namnen på listan finnas att 
använda vid behov.

Om både den prioriterade listan och den fullständiga listan överlämnas till 
sektor samhällsutveckling för förvaltning och användning kan namn från 
listan användas i kommunens samhällsutveckling när behov finns.

Fullmäktigeberedningen föreslog att listan skulle förvaltas av kultur-
avdelningen. Kulturavdelningen ingår i sektorn för samhällsutveckling vilket 
gör att de på så sätt tar del av listan. 

Samtliga verksamheter i kommunen ska vända sig till sektor samhälls-
utveckling om de vill föra dialog om att använda något namn från listan i 
samband med namngivning av något i sin verksamhet.

Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande från administrativ chef, daterat 2017-01-31.

Total lista med 282 namn samt prioriterad lista från fullmäktigeberedningen 
om historiska personer, händelser och platser i Leksands kommun.
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Kommunstyrelsens beslut
1. Överlämna förvaltningen av listorna till sektor samhällsutveckling så att 

de kan vårdas, utvecklas, informeras och användas på ett lämpligt sätt i 
samband med kommunens samhällsutveckling.

2. Informera kommunfullmäktige om beslutet.

Beslutet skickas till
Sektorschef Åke Sjöberg
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§ 35 Dnr 2017/221

Avsägelse från politiskt uppdrag - ersättare i utskottet 
för lärande och stöd - Marianne Kronberg

Beskrivning av ärendet
En avsägelse har inkommit från Marianne Kronberg (M) avseende uppdraget 
som ersättare i utskottet för lärande och stöd.

Beslutsunderlag
Avsägelse, daterad 2017-01-29

Kommunstyrelsens beslut
1. Bevilja avsägelsen

2. Utse Eva Hedvall (M) till ny ersättare i utskottet för lärande och stöd 
till och med 2018-12-31

Beslutet skickas till
Lön och bemanning

Administrativ service

IT-avdelningen

Marianne Kronberg

Eva Hedvall
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§ 20 Dnr 2017/104

Anmälan av inkomna delegeringsbeslut

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:

 Protokoll utskottet för vård och omsorg 2016-12-13.

 Protokoll utskottet för vård och omsorg 2016-11-22.

 Protokoll utskottet för samhällsbyggnad 2016-12-13.

 Protokoll utskottet för lärande och stöd 2016-12-19.

 Personalärende, 4/2016, fattat av administrativ chef Andriette 
Ivarsson.

 Personalärenden, 21-22/2016, fattade av enhetschef Eva Mans.

 Personalärenden, 32-33/2016, fattade av enhetschef Kristina Ollén.

 Personalärenden, 1-13/2016, fattade av enhetschef Jessica Eriksson.

 Personalärenden, 29-41/2016, fattade av enhetschef Adrienne 
Domeij.

 Personalärenden, 1-10/2016, fattade av enhetschef Martin Dahlkvist.

 Personalärenden, 11-17/2016, fattade av myndighetschef Katja 
Vestling.

 Personalärenden, 67-70, 82-83/2016, fattade av enhetschef Lisskulla 
Kiltäpp.

 Personalärenden, 71-82/2016, fattade av enhetschef Ingmari 
Hansson.

 Personalärenden, 67-88/2016, fattade av enhetschef Annika Nordin.
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 Personalärenden, 885-948/2016 samt 1-10/2017, fattade av 
enhetschef Maria Pedersen.

 Lotteriärenden, 1-4/2016, fattade av biträdande kommundirektör 
Lennart Ljungemo.

 Garantibelopp, 1-2/2016, fattade av kulturchef Pär Ohlsson.

Byggchef, byggnadsinspektör, bygglovhandläggare och 
bostadsanpassare:

 Bostadsanpassningsärenden enligt bostadsanpassningslagen 2016-11-01 
till och med 2016-11-30.

 Byggärenden enligt plan- och bygglagen 2016-11-01 till och med 2016-
11-30.

Räddningschef och brandförman

 Tillsynsärenden enligt LSO, offentliga tillställningar, förelägganden,
brandfarliga och explosiva varor och bygglovremisser 2016-11-01 till och 
med 2016-11-30.

Miljöchef, alkoholhandläggare och miljöinspektörer:

 Tillsynsärenden enligt livsmedelslagen, miljöbalken och alkohollagen 
2016-11-01 till och med 2016-11-30.

Övrigt:

 Personalärenden beslutsnummer 2016:L2002:1, beslutade av miljöchef 
Olle Ryberg.

 Rättidsprövning av överklagan till Länsstyrelsen i ärende 2016/604 
gällande bygglov på fastighet Björken 200:41, beslutat av 
nämndsekreterare Jenny Sarén.

 Svar på begäran om samråda från Lantmäteriet i ärende 2016/1510, 
beslutat av chef för Strategisk planering Anna Ograhn. 

Beslutsunderlag
Delegeringslistor

Kommunstyrelsens beslut
Godkänna redovisning av de delegeringsbeslut som förtecknats i protokoll 
den 30 januari 2017.

Beslutet skickas till
Administrativ service
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§ 36

Kommunstyrelsens ordförande informerar

Beskrivning av ärendet
Kommunstyrelsens ordförande Ulrika Liljeberg (C) informerar om bland 
annat följande: 

- Regionalt är frågan om Länsregion stor, den kommer upp till 
kommunfullmäktige för yttrande, regionen ska skicka in ansökan till 
regeringen före 30 september 2017.

- Skatteväxling för kollektivtrafik, Region Dalarna. Ska ansökas till 
regeringen före 30 september 2017. 

- Siljan Turism och dess omvandling till Visit Dalarna, alla beslut i 
kommunerna klara. Årstämmedag den 16 mars 2017. 

- Ägarråd bokat med Leksandsbostäder AB med fokus på 
bostadsbyggande. 

- Mötesfri väg Borlänge – Djurås. Arbetar för att få in frågan på 
nationellt plan. Ombedda av Borlänge kommun och Gagnefs 
kommun att lämna inlaga. 

- Uppskattade företagsbesök på förmiddagen, önskar andra liknande 
heldagar med kommunstyrelsen där förmiddagen vigs åt besök, till 
exempel gymnasiet, företag osv. Ta med detta inför mötesplanering 
2018. 

Kommunstyrelsens beslut
Lägga informationen till handlingarna.
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