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Organ Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum 2017-08-28

Datum då anslaget sätts upp 2017-09-01 Datum då anslaget tas ned 2017-09-25

Förvaringsplats för protokollet Kommunhuset, Administrativ service

Underskrift
Maria Skalk
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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)
Sebastian Larsson (M)
Ingrid Rönnblad (S)
Birgitta Jansson (S)
Inga Westlund (V)

Tjänstgörande ersättare Margaretha Jobs (KD) för Erica Strid (KD)
Liv Lunde- Andersson (S) för Krister Ellström (S) 
Kajsa Fredholm (V) för Ella Gyllenhak-Liss (MP)
Mats Blomqvist (BP) för Jörgen Winther (BP)

Övriga närvarande

Ej tjänstgörande ersättare Rune Bröms (C)
Dagny Martinsson (C)
Per Wiman (KD)
Tintin Löfdahl (KD)
Lars-Erik Jansson (S)

Tjänstemän Kommundirektör Göran Wigert
Tf kommunsekreterare Maria Skalk

Övriga Andrew Tutt-Wixner, Arkivarie
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Ärendelista

Val av justerare
§ 101 Kommundirektören informerar
§ 102 Utskottsordförandena informerar
§ 103 Delårsrapport med helårsprognos per den 30 april 2017
§ 104 Ansökan om utökad borgen till Leksand Vatten AB
§ 105 Utökat verksamhetsområde för vatten och spillvatten, ej dagvatten, VA-

utbyggnad, Norra Hjortnäsheden, Leksand
§ 106 Exploateringsavtal för genomförande av Detaljplan för Norra 

Hjortnäsheden i Leksands kommun, Dalarnas län
§ 107 Detaljplan för Norra Hjortnäsheden
§ 108 Detaljplan för Söder om Sang, Insjön
§ 109 Revisionsrapport - granskning av årsredovisningen för 2016
§ 110 Ansökan om bidrag till skateparken från KFUM/LEIF
§ 111 Fastigheten Hjulbäck 80:2 (Flottarnäsudden)
§ 112 Vattenförsörjning till sprinklersystem i kommunens förråd, Limhagen
§ 113 Rapport från verksamheterna inom vård och omsorg januari-april 2017 

utifrån mål 2017-2019
§ 114 Rapportering kvartal 1 sektorsplan, samhällsutveckling
§ 115 Anmälan av inkomna delegeringsbeslut
§ 116 Laglighetsprövning enligt kommunallagen (1991:900) - De enskilda 

vägarna i Leksands kommun
§ 117 Kommunstyrelsens ordförande informerar
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§ 101  

Kommundirektören informerar

Beskrivning av ärendet
Kommundirektör Göran Wigert informerar om bland annat följande: 

- Arbetet med delårsrapporten fortlöper.

- Kommunikationsavdelningens arbete med de politiska målen.

- Lokalomflyttningar

Kommunstyrelsens beslut
Lägga informationen till handlingarna. 
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§ 102  

Utskottsordförandena informerar

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

- Personalbrist under sommaren.

- Justering av maxtaxa.

- Gemensamma nämnden för Lagen om valfrihetssystem (LOV) med 
Rättviks kommun

Ordförande för utskottet för Lärande och stöd, Tintin Löfdahl (KD), 
informerar om bland annat följande: 

- Ekonomi

- Grundskoleutredning ska vara färdig 29 september.

- Skolinspektionen kommer till Leksands kommun under hösten för sin 
regelbundna tillsyn. 

- Familjecentralen invigs den 7 september.

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

- Oljetunnorna i Österdalälven, vid Insjö bron, är nu upptagna. Flera var i 
dåligt skick.

- Borttagna rondeller vid utfarterna på riksväg 70.

- Detaljplanen för Kvarteret Nygårds är överklagad. 

- Påbörjar naturvårdsinventering inför Moskogenvägen.
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Kommunstyrelsens beslut
Lägga informationen till handlingarna
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§ 103 Dnr 2017/1068

Delårsrapport med helårsprognos per den 30 april 2017

Beskrivning av ärendet
Årets resultat 2017 enligt prognosen per den 30 april uppgår till +23,5 
miljoner kronor, vilket är 21,4 miljoner kronor bättre än budget och 
motsvarar 2,6 % av skatter och bidrag. 

Sektorerna beräknas överskrida sin budget med 13,4 miljoner kronor.  Där är 
det främst kommunledning och politik samt sektor Lärande och stöd som har 
stora avvikelser på 7,1 miljoner kronor respektive 7,6 miljoner kronor. 
Sektor Vård och omsorg har en negativ avvikelse på 2,0 miljoner kronor och 
sektor Verksamhetsstöd på 0,2 miljoner kronor, medan sektor 
Samhällsutveckling beräknas ha ett överskott på 3,5 miljoner kronor. 
Sektorernas underskott ställer stora krav på effektiviseringar och att 
kommande år ha en bättre budgetföljsamhet. 

På finansieringen finns i prognos engångsintäkter i form av försäkring (10 
miljoner kronor), momsåtersökning för tidigare år (4,5 miljoner kronor), 
avvikelse på finansnettot (2,5 miljoner kronor) tack vare det låga ränteläget, 
skatteprognosen per april (2,5 miljoner kronor) samt övriga poster som 
pensionskostnader, lönekomp, m.m. (cirka 10 miljoner kronor). 

Årets nettoinvesteringar inklusive exploatering väntas uppgå till 94,9  
miljoner kronor jämfört med budget om 112,8 miljoner kronor. En del av 
avvikelsen är sådant som kommer att göras nästa år, t.ex. 15,7 miljoner 
kronor för en ny förskola. Den största positiva slutliga avvikelsen står 
ombyggnationen av Brandmannen för som väntas bli 4,9 miljoner kronor 
billigare än budget om 9,8 miljoner kronor. 

Kommunen har fortsatt stora fordringar på Migrationsverket, detta i 
kombination med kommunen väntas investera 83 miljoner kronor under maj-
december kommer likviditeten att påverkas mycket negativt. En höjning av 
lånetaket kan inte uteslutas, men bedöms inte som sannolikt i nuläget för 
2017. 

Någon verksamhetsmässig måluppfyllelse har inte kunnat göras, utan sker i 
samband med delårsbokslut per den 31 augusti.
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Målet för god ekonomisk hushållning är svårt att bedöma eftersom 
verksamhetsmåluppfyllelse saknas, men de finansiella målen förutom 100 % 
självfinansieringsgrad för investeringar väntas nås.

Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande från projekt- och utvecklingscontroller Kristian Koivumäki, 
daterat 2017-06-22

Månadsrapport per 30 april 2017, daterad 2017-05-19

Kommunstyrelsens förslag för beslut i Kommunfullmäktige
Godkänna delårsrapport med helårsprognos per den 30 april 2017.

Beslutet skickas till
Kommunfullmäktige
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§ 104 Dnr 2017/1157

Ansökan om utökad borgen till Leksand Vatten AB

Beskrivning av ärendet
Leksand Vatten AB (LVAB)som är ett helägt dotterbolag till Leksands 
kommun, har i en skrivelse daterad 2017-06-14 ansökt om utökad borgen 
med 90 miljoner kronor, från 210 miljoner kronor till 300 miljoner kronor. 
Ansökan motiveras med ombyggnation av Leksands avloppsreningsverk 
(91,4 miljoner kronor 2015-2019), utbyggnad av VA i Styrsjöbo/Heden 
(65,5 miljoner kronor 2018-2020) samt löpande reinvesteringar av VA-nätet. 
Totalt beräknas 312 miljoner kronor investeras 2017-2020. 

Vid utgången av 2016 var 173 miljoner kronor av borgenssumman på 210 
miljoner kronor nyttjad, vid utgången av 2017 förväntas hela borgens-
summan vara nyttjad. Därmed gör Leksand Vatten AB bedömningen att en 
höjning behövs. 

Sektorns/avdelningens bedömning
Kommunen har på förfrågan erhållit bolagets resultat-, investerings- och 
kassaflödesbudget. Under perioden 2015-2030 beräknas 698 miljoner kronor 
investeras och allt kommer att behöva lånefinansieras, resultatet för 
motsvarande period beräknas bli -21 miljoner kronor samtidigt som 
soliditeten sjunker från 21,8 procent till 4,6 procent. De långa lånen för 
Leksand Vatten AB var vid utgången av 2015 139 miljoner kronor, redan till 
utgången av 2018 har detta fördubblats för att sedan ha fördubblats igen till 
2026. 

Utökas inte kommunens borgensåtagande är Leksand Vatten AB:s 
bedömning att det inte går att färdigställa avloppsreningsverket i Leksand 
samt att en ombyggnation av VA i Styrsjöbo omöjliggörs. 

Investeringarna är en förutsättning för att öka antalet invånare och därmed 
kunna nå kommunens vision om 18 000 invånare 2025.

Kommunens totala borgensåtaganden var vid utgången av 2016 602 miljoner 
kronor, varav 462 miljoner kronor var nyttjat. Under 2017 föreslås en 
utökning med totalt 195 miljoner kronor, varav 105 miljoner kronor avser 
Leksandsbostäder AB som har hanterats i ett tidigare ärende.
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Sammantaget innebär föreslagna investeringar under åren 2017-2020 
förutom i Leksand Vatten AB också i primärkommunen och i 
Leksandsbostäder AB att det totala utrymmet för framtida investeringar 
relativt sett minskar i kommunkoncernen, givet dagens och kommande års 
resultatnivåer. 

Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande från projekt- och utvecklingscontroller Kristian Koivumäki, 
daterat 2017-08-02

Tjänsteutlåtande från Leksand Vatten AB med ansökan om utökat 
borgensåtagande, daterat 2017-06-14

Kommunstyrelsens förslag för beslut i Kommunfullmäktige
Såsom för egen skuld ingå borgen för Leksand Vatten AB:s låneförpliktelser 
upp till ett högsta lånebelopp om 300 miljoner kronor, jämte därpå löpande 
ränta och kostnader. 

Beslutet skickas till
Kommunfullmäktige
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§ 105 Dnr 2017/1158

Utökat verksamhetsområde för vatten och spillvatten, 
ej dagvatten, VA-utbyggnad, Norra Hjortnäsheden, 
Leksand

Beskrivning av ärendet
Styrelsen för Leksand Vatten AB vill att kommunen beslutar om att utöka 
verksamhetsområdet för vatten och spillvatten, ej dagvatten, i Norra 
Hjortnäsheden, Leksand.

Utbyggnaden inom området kommer att ske i fem etapper. Även VA-
anslutning av den befintliga bebyggelsen kommer att ske etappvis.

Sektorns/avdelningens bedömning
Aktuellt område ligger mellan Yttervägen och Siljansvägen, omedelbart norr 
om kommunens planområde. Detaljplaneområdet är i huvudsak obebyggt 
och planläggs nu för 33 småhusfastigheter. Runt området finns befintlig 
bebyggelse med 68 fastigheter.

Hjortnäsheden i sin helhet har sedan länge legat med i planeringen för 
utbyggnad av kommunalt VA och i den 2016 antagna VA-planen för 
Leksands kommun ligger området först i prioritering. Total utbyggnads-
kostnad för hela området bedöms till drygt 20 miljoner och intäkten i dagens 
taxenivå till knappt 13 miljoner.

Inom kommunens planområde Bärnngärdet, byggdes VA ut genom 
avtalsmodellen ”10 %-avtal” och ska enligt avtalet, efter utbyggnad 
införlivas i VA-verksamhetsområdet. Det är lämpligt att ta med även det 
området i detta beslut.

Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande från Leksand Vatten AB, daterat 2017-06-14

Karta utökning av VA-verksamhetsområde för vatten och spillvatten, ej 
dagvatten, inom Hjortnäsheden, daterad 2017-06-13

Kommunstyrelsens förslag för beslut i kommunfullmäktige
1. Utöka verksamhetsområdet för vatten och spillvatten, ej dagvatten, i 

Norra Hjortnäsheden, Leksand enligt bilagd karta.

11



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sida
2(2)

Sammanträdesdatum
2017-08-28

Kommunstyrelsen

Justeras Utdrag bestyrks

2. Uppdra åt Leksand Vatten AB att genomföra detaljprojektering, möten 
om ledningssträckning etc. och eventuell upphandling av leverantör.

Beslutet skickas till
Kommunfullmäktige
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§ 106 Dnr 2017/1072

Exploateringsavtal för genomförande av Detaljplan för 
Norra Hjortnäsheden i Leksands kommun, Dalarnas län

Beskrivning av ärendet
Utskottet för samhällsbyggnad gav 21 maj 2013 § 107 Bengt-Olov Näs och 2 
juli 2013 § 141 Akerstrom Invest AB positiva planbesked för att pröva 
detaljplan för rubricerat område. Syftet med planen är att möjliggöra 
bostadsbebyggelse i form av enfamiljshus i området mellan Yttervägen och 
Siljansvägen (lv 920) i Hjortnäsheden. Tomterna är relativt stora och 
naturmark för bland annat rekreation ska sparas.

Under handläggningen av detaljplanen har ett exploateringsavtal upprättats 
mellan Leksands kommun och Exploatörerna avseende utbyggnation och 
genomförande av rubricerad detaljplan. 

Exploateringsavtalet reglerar ansvarsförhållanden, tidplan och 
utbyggnadstakt. 

Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande 20170626

Exploateringsavtal 

Kommunstyrelsens beslut
Godkänna exploateringsavtal. 

Beslutet skickas till
Martina Hellgren, mark- och exploateringsansvarig

Exploatörerna
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§ 107 Dnr 2014/207

Detaljplan för Norra Hjortnäsheden

Beskrivning av ärendet
Utskottet för samhällsbyggnad gav 21 maj 2013 § 107 Bengt-Olov Näs och 2 
juli 2013 § 141 Akerstrom Invest AB positiva planbesked för att pröva 
detaljplan för rubricerat område. Syftet med planen är att möjliggöra 
bostadsbebyggelse i form av enfamiljshus i området mellan Yttervägen och 
Siljansvägen (lv 920) i Hjortnäsheden. Tomterna är relativt stora och 
naturmark för bland annat rekreation ska sparas.

Planförslaget godkändes för samråd av utskottet för samhällsbyggnad den 23 
juni 2015 § 80. Planen var utsänd för samråd enligt reglerna för normalt 
planförfarande (PBL 2010:900 5 kap 6 §) från den 26 augusti 2015 till den 
23 september 2015. Samrådsmöte för allmänheten ägde rum den 2 september 
2015.

Inkomna synpunkter under samrådet redovisades och kommenterades i en 
samrådsredogörelse daterad den 2 mars 2017. Detaljplanen har därefter 
bearbetas i enlighet med denna. Utskottet för samhällsbyggnad beslutade den 
21 mars 2017 § 49 om att ställa ut planförslaget för granskning. 
Planförslaget har varit utställt för granskning från den 29 mars till den 19 
april 2017.

Kungörande om granskningen har gjorts genom utskick av brev till berörda 
sakägare, markägare, remissinstanser och övriga berörda samt genom 
annonsering i Magasin Leksand den 29 mars 2017 samt i Falu Kuriren och 
Dala Demokraten den 29 mars 2017. Handlingarna har varit utställda i 
Kommunhuset och på kommunens webbplats samt funnits tillgängliga på 
biblioteket i Leksand.

Under granskningen inkom 15 stycken yttranden och de är redovisade i 
granskningsutlåtandet. 12 av dessa yttranden innehåller erinringar mot 
planförslaget. Planförslaget har ändrats efter granskningen. Ändringarna 
bedöms inte vara väsentliga.
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Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande
Plankarta med bestämmelser
Planbeskrivning
Planillustrationer
Behovsbedömning
Samrådsredogörelse
Granskningsutlåtande 2017-06
Planprogram
Trafikbullerutredning uppdaterad 2014-10-01
Geoteknisk utredning, 2014-05-15
Dagvattenutredning 2015-01-13
VA-utredning 2014-07-01 och 2014-08-11
Utredning strandskydd bäck 2016-04-27
Utredning vattenkälla 2016-05-11
Kompletterande utlåtande vattenkälla 2017-02-13
Ritningar för sikttrianglar för utfarter mot Siljansvägen

Kommunstyrelsens beslut
Anta detaljplanen med ändringar enligt granskningsutlåtande.

Beslutet skickas till
Ann-Sofie Hallor, Planadministratör

Malin Bengtsson, chef Plan- och kartavdelningen
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§ 108 Dnr 2016/322

Detaljplan för Söder om Sang, Insjön

Beskrivning av ärendet
Utskottet för samhällsbyggnad gav den 16 april 2016  § 47 positivt 
planbesked för upprättande av rubricerad detaljplan. Syftet med planen är att 
möjliggöra en utbyggnad högre än två våningar för bostadsbebyggelse och 
lokaler för centrumändamål.

Planförslaget godkändes för samråd av utskottet för samhällsbyggnad den 13 
december 2016 § 206. Planen var utsänd för samråd enligt reglerna för 
utökat planförfarande (PBL 2010:900 i dess lydelse efter 1 januari 2015)) 
från den 4 januari till den 15 februari 2017. Samrådsmöte för allmänheten 
ägde rum den 18 januari 2017.
Inkomna synpunkter under samrådet redovisades och kommenterades i en 
samrådsredogörelse daterad 27 mars 2017. Detaljplanen har därefter 
bearbetas i enlighet med denna. Utskottet för samhällsbyggnad beslutade den 
18 april 2017 § 74 om att ställa ut planförslaget för granskning. 

Planförslaget har varit utställt för granskning från den 26 april till den 17 maj 
2017.

Underrättelse om granskningen har gjorts genom utskick av brev till berörda 
sakägare, markägare, remissinstanser och övriga berörda samt genom 
annonsering i Magasin Leksand den 26 april 2017. Handlingarna har varit 
utställda i Kommunhuset och på kommunens webbplats samt funnits 
tillgängliga på biblioteken i Leksand och Insjön.

Under granskningen inkom 5 stycken yttranden och de är redovisade i 
granskningsutlåtandet. Inget av dessa yttranden har någon erinran. Det finns 
en kvarstående erinran från samrådet. Planförslaget har endast ändrats 
redaktionellt efter granskningen. 

Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande
Plankarta med bestämmelser
Planbeskrivning
Behovsbedömning
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Samrådsredogörelse
Granskningsutlåtande
Planprogram, 2008-10-30
Trafikbullerutredning, 2016-10-13
Geoteknisk undersökning, 2016-10-17
Vibrationsutredning, 2016-09-06 
Riskanalys, 2016-09-05

Kommunstyrelsens beslut
Anta detaljplanen.

Beslutet skickas till
Ann-Sofie Hallor, Planadministratör

Malin Bengtsson, chef Plan- och kartavdelningen
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§ 109 Dnr 2017/785

Revisionsrapport - granskning av årsredovisningen för 
2016

Beskrivning av ärendet
I revisionsrapporten där kommunens revisorer har granskat årsredovisningen 
för 2016 konstateras att kommunen inte följt den av fullmäktige beslutade 
riktlinjen kring reservering av resultatutjämningsreserven (RUR).

Sektorns/avdelningens bedömning
Kommunfullmäktige har antagit en riktlinje när det gäller reservering till 
RUR. För 2016 valde fullmäktige att avsätta mer pengar till RUR än vad den 
beslutade riktlinjen anger. Riktlinjen anger att avsättningen till RUR 
maximalt får uppgå till 6 % av de senaste tre årens genomsnittliga nivå på 
skatter och bidrag. 

Eftersom taket på 6 % idag är lägre än vad som behövs för att kunna följa 
fullmäktiges mål om 2 % av skatter och bidrag tog fullmäktige ett beslut som 
i högre grad följer god ekonomisk hushållning genom att frångå sin tidigare 
fattade riktlinje.

Denna riktlinje är fastställd av fullmäktige vilket innebär att det är 
fullmäktiges egen riktlinje. Kommunfullmäktige kan frångå sin egen riktlinje 
och besluta på annat sätt, vilket de gjorde i detta fall.

Under 2017 kommer ekonomiavdelningen att ta fram ett förslag på att slopa 
de nuvarande reglerna om taket på reservation till RUR med max 6 % av de 
senaste tre årens genomsnittliga nivå på skatter och bidrag.

Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande från projekt- och utvecklingscontroller Kristian Koivumäki, 
daterat 2017-07-28

Antagna riktlinjer för god ekonomisk hushållning, daterad 2015-09-14

Kommunstyrelsens beslut
1. Anta yttrandet och översända det till kommunens revisorer.

2. Översända ärendet till kommunfullmäktige för kännedom.
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Beslutet skickas till
Kommunfullmäktige

Revisionen
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§ 110 Dnr 2015/657

Ansökan om bidrag till skateparken från KFUM/LEIF

Beskrivning av ärendet
Leksands Extrema Idrottsförening (KFUM/LEIF) ansöker om 1,1 miljon 
kronor i bidrag för att slutföra skateparken.

Sektorns/avdelningens bedömning
Kommunen har internt förankrat ytterligare 500 000 kronor utöver de pengar 
kommunen tidigare har beslutat om (ca 2 500 000 kronor). 

Vi har inte tagit ställning till de ytterligare 600 000 kronor ni önskar i bidrag. 

Beslutsunderlag
Mejl från Ulrika Liljeberg (C) till KFUM/LEIF, daterat 2017-07-27

Bidragsansökan från KFUM/LEIF

Kommunstyrelsens beslut
1. Bevilja bidrag till KFUM/LEIF med 500 000 kronor. 

2. Fortsätta föra dialog med föreningen KFUM/LEIF kring skateparkens 
färdigställande.

Beslutet skickas till
Fritidschef Torkel Holst
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§ 111 Dnr 2017/736

Fastigheten Hjulbäck 80:2 (Flottarnäsudden)

Beskrivning av ärendet
Aktuell fastighet inköptes av kommunen för ett antal år sedan, detta för att 
förhindra olämplig etablering på platsen då andra spekulanter uppgavs 
finnas. Kommunens bedömning var att fastigheten skulle inköpas för att 
förhindra denna etablering och utan att några andra framtidsplaner fanns vid 
tillfället.

Fastigheten är bebyggd med en större festlokal av lösvirke, ett enklare uthus 
med torrdass samt ett belysningstorn. Byggnaderna har används i verksamhet 
med fester, teambuildning med mera där bland annat paintball var en 
aktivitet.  Samtliga byggnader är av enkel byggnadstyp och i dåligt skick.

Fastigheten är belägen i det område som i översiktsplanen ska skyddas från 
vidare utbyggnad, viktigt strandområde vid Siljan och är idag tämligen 
obebyggt ända från Hjulbäck till Olsnäs.

Sektorns/avdelningens bedömning
Aktuell fastighet som idag är bebyggd med enkla byggnader övergår till att 
bli en skogsfastighet, platsen är inte lämplig för en etablering av verksamhet 
med hänvisning till översiktsplanen.

För att undgå oönskad etablering bör byggnaderna rivas. Förslaget är att 
kommunens förrådverksamhet tar reda på de delar, t.ex. dörrar, som det finns 
något värde i och som kan komma till användning.  När detta är gjort liksom 
att eventuellt miljöfarligt material plockats bort är det lämpligt att 
brandkåren som ett övningsobjekt får elda ner kvarvarande byggnader, 
förslagsvis i oktober eller november månad.

Detta innebär samtidigt att byggrätten på aktuell fastighet försvinner. 

Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande från sektorschef Åke Sjöberg, daterat 2017-07-17
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Kommunstyrelsens beslut
1. Byggnaderna på fastigheten Hjulbäck 20:2 (Flottarnäsudden) tas bort via 

brandövning, efter att först det eventuellt värdefulla materialet tagits om 
hand av kommunens förrådsverksamhet.

2. Fastigheten kan sedan försäljas som icke byggbar skogsmark.

Beslutet skickas till
Sektorschef Åke Sjöberg

22



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sida
1(2)

Sammanträdesdatum
2017-08-28

Kommunstyrelsen

Justeras Utdrag bestyrks

§ 112 Dnr 2017/1003

Vattenförsörjning till sprinklersystem i kommunens 
förråd, Limhagen

Beskrivning av ärendet
Jävsnämnden kräver i beslut 2017-06-02 § 7 att en presentation om hur 
problemet med vattenförsörjningen till sprinklersystemet i kommunens 
förråd i Limhagen ska lösas. Lösningen ska presenteras till jävsnämnden 
senast den 21 september 2017. 

Fritidsavdelning i Leksands kommun är huvudman för kommunens verkstad 
och förråd. Efter brandskyddskontroll 2013-10-12 fick fritidsavdelningen ett 
föreläggande om ett förstärkt brandskydd för aktuella fastigheter.

Räddningstjänsten och fritidsavdelningen beslutade att införa ett 
vattensprinklersystem. Det bedömdes att detta var det mest praktiska och 
ekonomiskt bästa alternativet för att förstärka brandskyddet (krav OH2).

Efter installation av vattensprinklersystemet, som ägde rum 2016, visade 
slutbesiktningen att varken vattenflöde och vattentryck till verkstad och 
förråd uppfyllde en OH2-anlänggnings krav.

Sektorns/avdelningens bedömning
Vattentryckets och vattenflödets kapacitet måste ökas för att det nya 
vattensprinklersystemet ska få tillräcklig kapacitet för att uppnå godkänd 
nivå. 

Detta kan göras på två olika sätt, dels genom att bygga en tank som förser 
vattensprinklersystemet med tillräcklig kapacitet. Det andra alternativet är att 
förstärka det kommunala vattenflödet.

Med tanke på tilltänkt utbyggnad av villor, flerfamiljshus och förskola vid 
norra Käringberget Noret 2:27 borde denna fråga finnas med i planarbetet 
gällande vattentillförsel till Limhagens industiområde.

Sektorn bedömer att det bästa alternativet är att förstärka det kommunala 
vattenflödet till hela Limhagens industriområde. Detta gör att man både 
säkerställer att eventuella framtida etableringar av industriverksamhet och att 
kommunens förråd- och verkstads vattensprinklersystem får den 
vattentillförsel som krävs. 
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Fritidsavdelningen bedömer att den bästa långsiktiga ekonomiska lösningen 
för Leksands kommun är koppla ihop Limhagens industriområde med 
befintligt VA-system med anslutning från Käringberget.

Dialog har förts med Dala Vatten och Avfall AB kring tidpunkten för 
utbyggnad av VA-nät i området. Det svar som Leksands kommun fått är att 
det kan ske inom de närmaste åren. 

Räddningschef kan tänka sig lämna dispens för en OH1-anläggning vid 
verkstaden, men behöver då ett tydligare tidsbesked än det som lämnats av 
Dala Vatten och Avfall AB. 

Om tidsbesked från Dala Vatten och Avfall AB inte är tillräckligt konkret för 
att Räddningschef ska kunna lämna dispens kommer kommunen att investera 
i en vattentank för ca 750 000 kronor plus kostnader för drift och underhåll 
av vattencistern och pumpar.

Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande daterat 20170825

Kommunstyrelsens beslut
1. Svara jävsnämnden enligt ovan.

2. Söka dispens hos Räddningschefen för nuvarande lösning, men om 
dispens inte ges bygga en vattentank. 

Beslutet skickas till
Jävsnämnden

Kommundirektör

Fritidschef

Räddningschef

Administrativ chef
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§ 113 Dnr 2017/259

Rapport från verksamheterna inom vård och omsorg 
januari-april 2017 utifrån mål 2017-2019

Beskrivning av ärendet
Verksamheterna särskilt boende, ordinärt boende, LSS och HSR (hälso- och 
sjukvård samt rehab) lämnar mål- och resultatrapport för perioden januari-
april 2017 utifrån mål 2017-2019.

Verksamhetsutvecklare Yvonne Thorell redogör även för prognos för 
måluppfyllelse 2017.

Rapport och prognos avser följande politiska mål:

- Verka för att de äldre och de med funktionsnedsättning ges möjlighet 
till större inflytande och en mer utvecklande vardag

- Öka nöjdheten med maten i våra verksamheter (måltidssituationen)

- Vara en attraktiv arbetsgivare

- Öka den digitala delaktigheten hos våra äldre

- Arbeta för ökad trygghet

Beslutsunderlag
Mål- och resultatrapport särskilt boende, april 2017
Mål- och resultatrapport ordinärt boende, april 2017
Mål- och resultatrapport LSS, april 2017
Mål- och resultatrapport HSR, april 2017
Powerpointpresentation - Prognos måluppfyllelse 2017 

Kommunstyrelsens beslut
Lägga informationen till handlingarna.

Beslutet skickas till
Sektorschef Ulrika Gärdsback

Verksamhetsutvecklare Yvonne Thorell
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§ 114 Dnr 2017/259

Rapportering kvartal 1 sektorsplan, samhällsutveckling

Beskrivning av ärendet
Verksamhetsutvecklare Jenny Sarén redogör för måluppfyllelse gentemot 
sektorsplanen 2017 för perioden januari-april 2017

Beslutsunderlag
Kvartal 1 måluppfyllelse sektorn för samhällsutveckling presentation  

Kvartal 1 måluppfyllelse sektorn för samhällsutveckling

Kommunstyrelsens beslut
Lägga informationen till handlingarna

Beslutet skickas till
Sektorschef Åke Sjöberg

Verksamhetsutvecklare Jenny Sarén
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§ 115 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 2017-05-23.

 Delegationslista utskottet för samhällsbyggnad 2017-05-30.

 Protokoll utskottet för lärande och stöd 2017-05-29.

 Delegationslista, Myndighetsavdelningen 20170501-20170531

 Personalärenden, Lön och bemanningsenheten, 48/2017-84/2017 
samt 122/2017-310/2017 fattade av enhetschef Maria Pedersen.

 Personalärenden, Fritidsavdelningen, 1-2017, fattade av enhetschef 
Hans Carlström

 Lotteriärenden, 1-3, fattade av avdelningschef Torkel Holst

 Personalärenden, Fritidsavdelningen, 1/2017-7/2017, fattade av 
enhetschef Markus Andersson

 Upphandlingsärenden, 1/2017-7/2017, fattade av upphandlingschef 
Sofia Karlsson

 Avslag på begäran om utlämnande av allmän handling, dnr 
2017.6284, fattat av administrativ chef Andriette Ivarsson

 Delvis avslag på begäran om utlämnande av allmän handling, dnr 
2017.5812, fattat av sektorschef Lennart Ljungemo

 Beslut om garantibelopp, 5/2017, fattat av kulturchef Pär Ohlson

 Personalärende, 2017-06-21, fattat av kommundirektör Göran Wigert
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 Personalärende, 4/2017-5/2017, fattat av administrativ chef Andriette 
Ivarsson

Beslutsunderlag
Delegeringslistor

Kommunstyrelsens beslut
Godkänna redovisning av de delegeringsbeslut som förtecknats i protokoll 
den 16 augusti 2017.

Beslutet skickas till
Administrativ service
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§ 116 Dnr 2016/716

Laglighetsprövning enligt kommunallagen (1991:900) - 
De enskilda vägarna i Leksands kommun

Beskrivning av ärendet
Förvaltningsrätten i Falun har tillsänt Leksands kommun ett föreläggande 
(daterat 2017-07-13) där kommunen ska svara om vi går med på eller 
motsätter oss yrkande från Bengt Liss (daterat 2017-06-16) gällande besvär 
över kommunstyrelsen i Leksands beslut 2017-05-22 § 70 och 71.

De aktuella besluten rör Leksands kommuns fortsatta engagemang och stöd 
till det enskilda vägnätet och hur det ska organiseras och formas i enlighet 
med beslut i kommunfullmäktige 2016-09-19 § 83.

Kommunens svar
Leksands kommun motsätter sig Bengt Liss yrkande på samtliga punkter.

Punkt 1
Ett övergripande principbeslut gällande kommunens fortsatta engagemang i 
de enskilda vägarna har tagits av kommunfullmäktige (KF 2016-09-19 § 83). 
Detta beslut i fullmäktige innebär att en genomförandeprocess ska startas 
upp där ägaransvaret för de enskilda vägarna i Leksands kommun klargörs 
och främjas. Genomförandeprocessen som nu har startats upp medför att ett 
antal kompletterande beslut, såväl politiska som tjänstemannabeslut på 
delegation, kommer att tas på olika nivåer inom kommunen. De nu aktuella 
besluten av kommunstyrelsen, som Bengt Liss yrkar på att ska undanröjas, är 
mindre delbeslut (verkställighetsbeslut) för att genomföra kommun-
fullmäktiges tidigare beslut enligt ovan.

Punkt 2
Det åligger kommunstyrelsen att verkställa kommunfullmäktiges beslut, 
vilket är syftet med de aktuella besluten. 

Kommunstyrelsen är trafiknämnd och i kommunstyrelsens ledningsfunktion 
ingår att leda och samordna frågor som rör infrastruktur, väg- och trafik (§ 
10 respektive § 2 i Reglemente för kommunstyrelsen i Leksands kommun, 
antaget av kommunfullmäktige 2015-02-16 § 8).
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Punkt 3-4
Likställighetsprincipen innebär att kommunen inte får särbehandla vissa 
kommunmedlemmar annat än på sakliga grunder. Denna princip innebär inte 
att alla beslut ska vara lika för alla, utan att frågor där de sakliga 
förutsättningarna är jämbördiga ska bedömas på samma sätt. 

Kommunstyrelsen beslut innebär att kommunen kan bevilja bidrag till 
lantmäteriförrättning utifrån vissa förutsättningar, bland annat att fastigheten 
är bostadshus med fastboende och att det finns ett avtal om kommunal 
vägskötsel. Beslutet grundar sig på sakliga överväganden och rationell 
hänsyn för de som bor i kommunen, inte på godtycklighet och innebär att 
alla fastigheter (och dess fastighetsägare) med likvärda förutsättningar 
behandlas lika. 

Beslutet gällande avtal för fortsatt kommunalt stöd i form av vägskötsel 
(såsom snöröjning, grushyvling etc.) av enskilda vägar innebär inget krav på 
att det ska finnas en vägsamfällighet. Det väsentliga är att kommunen och 
vägs ägare (väg- eller samfällighetsförening eller annan form av 
väghållningsorganisation) har ett avtal eller överenskommelse som reglerar 
parternas ansvar och åtagande (rättigheter och skyldigheter). Av vikt är att 
kommunen har för avsikt att fortsatt bidra med skötsel av de enskilda 
vägarna men att ett avtal är en viktig förutsättning för att kommunen fortsatt 
ska kunna bidra med det.

Övrig information gällande de enskilda vägarna i Leksands kommun
Leksands kommun har sedan kommunsammanslagningen på 70-talet 
godvilligt ansvarat för skötseln av många enskilda vägar i byar som tidigare 
sköttes av vägföreningar, vägsamfälligheter och byar. Idag sköter kommunen 
ca 33 mil enskild väg utöver 4 mil kommunala gator och 3 mil gång- och 
cykelväg. Inga avtal eller andra överenskommelser finns mellan kommunen 
och väghållningsorganisationer (d.v.s. vägs ägare) som reglerar ansvar, 
skötselåtgärder, hantering av statsbidrag till enskilda vägar samt andra frågor 
som rör väghållningen av dessa enskilda vägar.

I Sverige finns en fungerande modell och lagstiftning för väghållning som 
innebär att staten ansvarar för allmänna vägar (statliga vägar), kommunerna 
för kommunala gator och samfällighetsföreningar (tidigare vägföreningar 
och vägsamfälligheter) för enskilda vägar. Enskilda vägar där det finns 
fastboende har ofta någon form av stöd från stat och/eller kommun. När man 
frångår denna modell uppstår vanligtvis problem i någon del. Den modell 
och arbetssätt som Leksand använder idag medför att skötsel av vägarna 
fungerar tillfredsställande, däremot finns det brister i det långsiktiga arbetet 
med upprustning. 

Tidigare beslut i kommunen innebär att vägs ägare ska bekosta upprustning 
av enskilda vägar, men med möjlighet att söka kommunalt bidrag till ny 
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asfaltsbeläggning (upp till 50 % av kostnaden). På många enskilda vägar 
finns behov av upprustning, men där det saknas väghållningsorganisation 
blir det bekymmer och nödvändiga upprustningsåtgärder riskerar att inte 
genomföras inom överskådlig tid. Många fastighetsägare i dessa områden 
känner heller inte till att de faktiskt är delägare i och ansvariga för de 
enskilda vägar man använder att ta sig till och från sin bostad. 

Kommunen jobbar nu aktivt med att informera om vägfrågan, den påbörjade 
genomförandeprocessen och vad det innebär. Detta sker bland annat genom 
möten med representanter från Leksands alla byar/byområden, information 
på kommunens hemsida mm. Det finns naturligtvis skilda uppfattningar om 
vad kommunen ska göra och inte när det gäller de enskilda vägarna. 
Kommunen får såväl ris som ros för det pågående arbetet men många inser 
och uttrycker att detta är något som i slutändan är positivt för byarna. Inte 
minst att beslut om vägstandard och andra frågor som rör vägskötsel, 
trafikregler mm kommer närmare de som faktiskt berörs. 

Vi är trygga i att den process som inletts kommer att skapa en tydlighet 
gällande väghållningsansvar och kommunens fortsatta engagemang samt en 
långsiktighet som är nödvändig för att säkerställa att de enskilda vägarna i 
alla våra byar och samhällen kommer att fungera bra, nu och i framtiden.

Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande 20170817

Yrkanden
Viktor Zakrisson (S) och Mikael Kyller (KD) yrkar bifall till yttrandet

Kommunstyrelsens beslut
Anta yttrandet och översända det till Förvaltningsrätten i Falun.

Beslutet skickas till
Trafikhandläggare Lars Lindblom

Förvaltningsrätten i Falun

Administrativ service
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§ 117  

Kommunstyrelsens ordförande informerar

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

- Besök i Skottland med Sveriges kommuner och landstings (SKL:s) 
demokratiberedning. 

- Första kulturstipendiet delas ut på lördag 2 september på 
kulturkalaset. 

- Arbete med nationell infrastrukturplan och länstransportplan kommer 
ske i höst.

- Glada nyheter under helgen: Sara Junevik tog silver i junior-VM i 
simning, Stiko Per Larsson vann tävlingen P4 nästa och en plats i 
melodifestivalen 2018. 

Kommunstyrelsens beslut
Lägga informationen till handlingarna.
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