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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.
Karin Byström (C)
Kenneth Dahlström (C)
Jan-Olof Karlsson (S)
Birgitta Jansson (S)
Sebastian Larsson (M)
Aarno Magnusson (C)
Inga Westlund (V)
Jörgen Winther (BP)

Tjänstgörande ersättare Åke Arnesson (BP) ers: Ella Gyllenhak Liss (MP)
Lars Halvarson (S) ers: Ingrid Rönnblad (S)
Margareta Jobs (KD) ers: Erica Strid (KD)

Övriga närvarande

Ej tjänstgörande ersättare Rune Bröms (C)
Mats Stenmark (M)
Per Wiman (KD)
Beth Holzmann (S)
Dagny Martinsson (C)
Inger Back (L)
Kajsa Fredholm (V)
Tintin Löfdahl (KD)

Tjänstemän Kommundirektör Göran Wigert
Kommunsekreterare Björn Arrias
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Ärendelista

§ 173 Fastställande av dagordning
§ 174 Kommundirektören informerar
§ 175 Utskottsordförandena informerar
§ 176 Indikatorer och målnivåer 2018
§ 177 De enskilda vägarna i Leksands kommun - delbeslut om ansökan om 

lantmäteriförrättning
§ 178 Förändring av huvudmannaskap för vägar i norra Leksands tätort
§ 179 Byggnation av särskilda boenden
§ 180 Rapportering - Ej verkställda beslut enligt 4 kap. 1 § socialtjänstlagen inom 

individ- och familjeomsorgen - kvartal 3/2017
§ 181 Rapportering - Ej verkställda beslut enligt 4 kap. 1 § socialtjänstlagen samt 

9 § lagen om stöd och service inom vård och omsorg - kvartal 3/2017
§ 182 Rapportering - Internkontroll sektor verksamhetsstöd 2017
§ 183 Handboken för tillämpning av lagen om valfrihet
§ 184 Delegeringsordning för kommunstyrelsen - område lärande och stöd
§ 185 Miljökonsekvensbeskrivning för tillståndsansökan Natura 2000-område - 

Limsjöänget
§ 186 Årsberättelse för Leksands naturvårdsfond 2016
§ 187 Svar på medborgarförslag om stiftelser i Leksands kommun
§ 188 Svar på medborgarförslag om projekt för att motverka spridning av lupiner
§ 189 Anmälan av inkomna delegeringsbeslut
§ 190 Val av interimsförbundsdirektör - Kommunalförbund för samordnad 

räddningstjänst
§ 191 Kommunstyrelsens ordförande informerar
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§ 173

Fastställande av dagordning

Beskrivning av ärendet
Kommunstyrelsen fastställer dagordningen.

Yrkanden
Ulrika Liljebergs (C) föreslår att utöver ärendena i kallelsen lägga följande 
ärende till dagordningen:

- ”Val av interimsförbundsdirektör – Kommunalförbund för 
räddningstjänst”

Kommunstyrelsens beslut
1. Fastställa dagordningen med tillägget av ärendet ”Val av 

interimsförbundsdirektör – Kommunalförbund för räddningstjänst”.
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§ 174

Kommundirektören informerar

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

- Kommunen har fått resultatet av medborgarundersökningen som gjorts 
av Statistiska centralbyrån, SCB. Undersökningen görs vartannat år och 
det är tredje gången Leksands kommun deltar. De som svarat på enkäten 
är mer nöjda eller lika nöjda som riksgenomsnittet på samtliga områden 
som ingått i frågeformuläret. Den upplevda nöjdheten har ökat på i stort 
sett samtliga områden sedan undersökningen 2015. 

- Förvaltningen arbetar nu med att bearbeta den grundskoleutredning som 
en konsult tagit fram. Arbetet kommer att pågå till februari 2018 och 
innefatta bland annat externa möten och brukarråd. Vid 
kommunstyrelsens sammanträde den 29 januari 2018 kommer 
arbetsprocessen att föredras. Omställningen inom grundskolan kommer 
under våren 2018 att vara en fast punkt på dagordningen vid 
kommunstyrelsens sammanträden och arbetet med att bearbeta 
grundskoleutredningen kommer att vara en del av detta.

- Studiebesök har genomförts i Gävle och Uppsala kommuner för 
demonstrationer av lokaler ombyggda utifrån det så kallade 
aktivitetsbaserade arbetssättet.

Kommunstyrelsens beslut
1. Lägga informationen till handlingarna.
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§ 175

Utskottsordförandena informerar

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

- Vid sammanträdet den 12 december kommer utskottet att få del av den så 
kallade brukarundersökningen.

- En verksamhetsförändring pågår för hemtjänsten i Siljansnäs. 
Hemtjänsten kommer att samlokaliseras till Limsjögården. Detta innebär 
att all hemtjänstverksamhet kommer att ha Limsjögården som 
utgångspunkt. 

- Det pågår ett projekt kring teknikutveckling. Det kommer att införas 
digitala lås på vissa platser och digitala signeringslistor för utdelning av 
mediciner inarbetas successivt. 

- Mat- och måltidsprojektet på Solhem har gett goda resultat för de äldre. 

Ordföranden för utskottet för samhällsbyggnad Anne-Lie Stenberg (M) 
informerar om bland annat följande:

- Statsbidrag för bostadsbyggande har beviljats till Leksands kommun med 
drygt 3 miljoner kr.

- Den ekonomiska prognosen för sektorn visar på cirka 3,5 miljoner kr i 
överskott. 

- En förstudie rörande Moskogsvägen är nu påbörjad.

- Överklagandet av mark- och miljödomstolens dom avseende bygglovet 
för padeltennishallen på Lugnet har dragits tillbaka. 

- Arbetet med att samordna räddningstjänster i Dalarna pågår. Tanken är 
att kommunalförbundet ska finnas på plats från den 1 januari 2019.

- Birgitta Jansson (S) och Anne-Lie Stenberg (M) har besökt Soroti 
Municipality, Uganda.
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Ordföranden för utskottet för lärande och stöd Tintin Löfdahl (KD) 
informerar om bland annat följande:

- Skolinspektionen har varit på tillsyn vid Insjöns skola. Tillsynsrapporten 
presenteras för utskottet vid sammanträdet den 12 december 2017.

- En rapport från Skolverket kring måluppfyllelse i årskurs 9 visar bland 
annat att leksandseleverna ligger i övre kvartilen. Pojkarna i Leksands 
kommun ligger över pojkarna i riket vad det gäller måluppfyllelsen och 
gapet mellan pojkar och flickor i Leksand har minskat.

- Kostnaderna för ekonomiskt bistånd ökar och enhetschef Zilha Fific 
bjuds nu in till varje sammanträde för avrapportering. 

- Kostnaderna för handläggningen av ärenden hos avdelningen Familj och 
stöd har ökat, främst på grund av konsultkostnader.

- Rekrytering 

Kommunstyrelsens beslut
1. Lägga informationen till handlingarna.
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§ 176 Dnr 2017/1668

Indikatorer och målnivåer 2018

Beskrivning av ärendet
Kommunfullmäktige har vid sammanträdet den 28 november 2017 (§ 95, dnr 
2017/220) antagit 12 mål för 2018. 

Förvaltningen har tagit fram indikatorer och målnivåer för att mäta 
måluppfyllelsen. Det har funnits en strävan att minska antalet indikatorer. 
Antalet indikatorer är i förvaltningens förslag drygt femtio, från att ha varit 
nästan 150 föregående år, d.v.s. 2017. Resultatet av arbetet med att mäta 
måluppfyllelsen kommer att redovisas till politiken i samband med 
årsbokslut och årsredovisning för 2018. 

Vid dagens sammanträde föredras ärendet av kommundirektör Göran 
Wigert.

Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande av utredaren Lotta Arnesson, daterat 2017-11-29

Indikatorer och målnivåer 2018

Yrkanden
Anne-Lie Stenberg (M), Mikael Kyller (KD), Margareta Jobs (KD), 
Sebastian Larsson (M), Jörgen Winther (BP), Åke Arnesson (BP) och Aarno 
Magnusson (C) yrkar bifall till förvaltningens förslag till beslut. 

Viktor Zakrisson (S), Birgitta Jansson (S) och Inga Westlund (V) yrkar 
avslag till förvaltningens förslag till beslut.

Propositionsordning
Ordföranden ställer yrkandena mot varandra och finner att kommunstyrelsen 
beslutar att bifalla förslaget till beslut.

Kommunstyrelsens beslut
1. Anta indikatorer och målnivåer för måluppfyllelse 2018.

Reservationer
Viktor Zakrisson (S), Birgitta Jansson (S), Lars Halvarson (S), Jan-Olof 
Karlsson (S) och Inga Westlund (V) reserverar sig mot ovanstående beslut.
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Beslutet skickas till
Kvalitetsutvecklingsgruppen för vidarebefordran till berörda
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§ 177 Dnr 2016/716

De enskilda vägarna i Leksands kommun - delbeslut 
om ansökan om lantmäteriförrättning

Beskrivning av ärendet
För att en fastighet ska kunna nyttjas bra (för boende, verksamhet m.m.) 
behövs ofta tillgång till anläggningar utanför den egna fastighetens gränser, 
till exempel vägar, garagelängor eller lekplatser. När flera fastigheter inom 
samma by eller område har motsvarande behov kan man bilda en 
gemensamhetsanläggning. Det möjliggör en effektiv och långsiktigt god 
samverkan mellan grannarna. En gemensamhetsanläggning bildas genom att 
göra en lantmäteriförrättning och förvaltas ofta av en samfällighetsförening. 

Under genomförandeprocessen (projekt ”våra vägar i Leksand”) har vi 
konstaterat att det behöver bildas nya gemensamhetsanläggningar i de flesta 
av Leksandsbyarna för att långsiktigt säkerställa planering och finansiering 
för upprustning av enskilda vägar. Ett övergripande mål för kommunen är att 
aktiva väghållningsorganisationer (såsom vägförening, samfällighets-
förening) för de enskilda vägarna. I dagsläget är lång väntetid (ca 2 år) hos 
lantmäteriet för att göra en förrättning. För att komma vidare med vägfrågan 
är det angeläget att ansöka om förrättning för bildande av gemensamhets-
anläggningar i byar och områden där kommunen idag bidrar till skötsel av 
enskild väg. 

Vi har haft möten med alla byområden som ingår i kommunbygderådet där 
vi även informerat om behovet av att komma igång och göra förrättningar. 
Många byar/områden har uttryckt att man helst ser att kommunen ansöker 
om en lantmäteriförrättning som ett steg för att få igång en aktiv väg-
hållarorganisation. 

Kommunen har möjlighet att göra ansökan om förrättning inom hela 
kommunen. Därför föreslås att kommunen ska göra en sådan ansökan som 
omfattar alla byar och områden där kommunen idag sköter de enskilda 
vägarna. 
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Det finns en del förtjänster med att kommunen ansöker om förrättning:
 Säkerställa en ”plats i kön” 
 Ansökan om förrättning sker inom den tidsram där det finns möjlighet att 

få kommunalt bidrag till förrättning
 Inte onödigtvis ska dra ut på tiden för genomförandeprocessen
 Det underlättar arbetet i våra byar att få en hjälpande hand med att 

ansöka om förrättning
 Alla får samma ”starthjälp”

Om någon by inte vill genomföra en förrättning går det att tacka nej innan 
förrättningen påbörjas. Vi har tidigare varit tveksamma till om det är 
lämpligt att kommunen ansöker om förrättning. Efter de möten som 
genomförts med representanter för de flesta byarna i Leksand anser vi dock 
att det är ett lämpligt och nödvändigt steg för att komma framåt i vägfrågan.

Ekonomi
Lantmäteriet har tidigare angett att kostnaden för att bilda en gemensamhets-
anläggning för vägar brukar ligga på ca 2000-2500 kronor per 
bostadsfastighet. Kommunstyrelsen har tidigare tagit beslut om att 
kommunen kan ge bidrag till dessa förrättningar.

Beslutsunderlag
Utdrag ur allmänna utskottets sammanträdesprotokoll, daterat 2017-11-20, 
§ 131

Tjänsteutlåtande från trafikingenjör Lars Lindblom, daterat 2017-10-30

Yrkanden
Inga Westlund (V) yrkar avslag till allmänna utskottets förslag till beslut.
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Propositionsordning
Ordföranden ställer Inga Westlunds (V) yrkande mot allmänna utskottets 
förslag till beslut och finner att kommunstyrelsen beslutar i enlighet med 
allmänna utskottets förslag till beslut.

Kommunstyrelsens beslut
1. Ansöka om lantmäteriförrättning för bildande av 

gemensamhetsanläggning och samfällighetsföreningar för områden där 
kommunen idag bidrar till skötsel av enskild väg.

2. Uppdra till förvaltningen att på lämpligt sätt informera berörda 
fastighetsägare om innehållet och innebörden av beslutet.

Beslutet skickas till
Trafikingenjör Lars Lindblom
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§ 178 Dnr 2017/1554

Förändring av huvudmannaskap för vägar i norra 
Leksands tätort

Beskrivning av ärendet
Inom Leksands kommun pågår ett arbete rörande kommunens engagemang i 
det enskilda vägarna. I samband med det arbetet har frågan om att förändra 
huvudmannaskap från kommunalt till enskilt huvudmannaskap i norra delen 
av Leksands tätort väckts från politiskt håll.

En åsikt som förts fram är att 
de centralaste delarna av 
Leksands tätort ska ha 
kommunalt huvudmannaskap 
och övriga delar av Leksands 
Noret ska ha enskilt 
huvudmannaskap. Kartbilden 
bredvid visar förslag på 
område där man vill förändra 
huvudmannaskapet.

Ett grundläggande resonemang 
har varit att centrala Leksands 
Noret erbjuder samhällsservice 
i form av sjukvård, apotek, 
dagligvaruhandel, skolor, större fritidsanläggningar m.m. vilket anses 
motivera kommunalt huvudmannaskap. Det markerade området anses kunna 
likställas med Åkerö, Insjön och andra jämförbara tätortsområden där det 
idag är enskilt huvudmannaskap.

Sektorns bedömning
Tjänstemän inom sektorn för Samhällsutveckling är tveksamma till 
lämpligheten att driva igenom en förändring av huvudmannaskap där 
avsikten är att kommunen inte längre ska vara huvudman för allmän plats i 
norra delarna av Leksands tätort.

Beslutsunderlag
Utdrag ur allmänna utskottets sammanträdesprotokoll, daterat 2017-11-20, 
§ 132
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Tjänsteutlåtande från sektor samhällsutveckling, daterat 2017-10-30

Kommunstyrelsens beslut
1. Uppdra till förvaltningen att utreda möjligheterna för förändrat 

huvudmannaskap till enskilt huvudmannaskap i enlighet med bifogad 
kartskiss.

Beslutet skickas till
Planchef Malin Bengtsson

Stadsarkitekt Anna Ograhn

Näringslivschef Per Strid

Mark- och exploateringsansvarig Martina Hellgren

Trafikingenjör Lars Lindblom

Olle Oskarsson, Leksandsbostäder
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§ 179 Dnr 2016/625

Byggnation av särskilda boenden

Beskrivning av ärendet
Hyreskontraktet för Limsjögården upphör 2021. Kommunen behöver ersätta 
platserna med nya platser på ett annat boende. Det är inte aktuellt att 
förlänga hyreskontraktet med Limsjögården eftersom det medför alldeles för 
höga kostnader.

Kommunstyrelsen beslutade i januari 2016 att ge sektorn för vård och 
omsorg i uppdrag att utreda var det är mest lämpligt utifrån såväl ett 
ekonomiskt som kvalitetsmässigt perspektiv att bygga ett nytt särskilt 
boende.

Sektorns bedömning
Sektorns förslag för att möta kommande behov av antalet särskilda platser är 
att i etapp ett bygga ett nytt särskilt boende vid Tibble med 70 platser, därav 
16 nya platser. Etapp två blir att bygga till och om befintlig byggnad på 
Edshult med 90 platser, därav 16 nya platser. Bedömningen redovisas i 
rapporten Framtidens särskilda boende inkl. kostnadsberäkning.

Var hemtjänsten, korttidsavdelning 2 samt HSR enheten ska lokaliseras 
bedöms vara lämpligt för en separat utredning.

Beslutsunderlag
Utdrag ur utskottet för vård och omsorgs sammanträdesprotokoll, daterat 
2017-11-21, § 56

Tjänsteutlåtande av sektorschef Ulrika Gärdsback, daterat 2017-11-06

Rapporten Framtidens särskilda boende, daterad 2017-11-08

Kommunstyrelsens beslut
1. Med start 2018 bygga ett nytt särskilt boende vid Tibble samt bygga till 

och om det särskilda boendet Edshult, enligt förslaget.
2. Uppdra till förvaltningen att vidta nödvändiga plan- och 

bygglovsåtgärder för att verkställa beslutet enligt första punkten.
3. Uppdra till förvaltningen att löpande återrapportera till kommunstyrelsen 

hur arbetet enligt första och andra punkten fortskrider samt återkomma 
för eventuella ytterligare beslut i ärendet.
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4. Uppdra till förvaltningen att under 2018 påbörja utredning av var 
hemtjänsten, korttidsavdelning 2 samt HSR-enheten ska lokaliseras.

Beslutet skickas till
Sektorschef Ulrika Gärdsback

Anders Backhans, Leksandsbostäder
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§ 180 Dnr 2017/1646

Rapportering - Ej verkställda beslut enligt 4 kap. 1 § 
socialtjänstlagen inom individ- och familjeomsorgen -  
kvartal 3/2017

Beskrivning av ärendet
Individnämnden ansvarar för utredning och beslut i ärenden som avser 
bistånd enligt 4 kap. 1 § socialtjänstlagen (2001:453) och insatser enligt 9 § 
lag (1993:387) om stöd och service (LSS) och har rapporteringsskyldighet 
enligt 16 kapitlet 6 § socialtjänstlagen (SoL) samt enligt 28 § LSS till 
kommunfullmäktige. 

Rapporten ska avse de ärenden som utmynnat i ett gynnande beslut som inte 
verkställts inom tre månader. Rapporten ska även avse de ärenden där 
verkställighet påbörjats men av någon anledning avbrutits och inte 
verkställts på nytt inom tre månader.

Rapporten ska rapporteras kvartalsvis.

Rapportering avseende tredje kvartalet 2017

Ärende 1 – barn 14 år
Beslut: Kontaktfamilj enligt 4 kap 1 § SoL
Datum för gynnande beslut: 2017-04-10
Verkställt datum: 2017-09-18

Ärende 2 – barn 17 år
Beslut: Kontaktperson enligt 4 kap 1 § SoL
Datum för gynnande beslut: 2017-06-21

Beslutsunderlag
Utdrag ur individnämndens sammanträdesprotokoll, daterat 2017-11-07, 
§ 328

Kommunstyrelsens förslag till beslut i kommunfullmäktige
1. Godkänna rapporteringen.

Beslutet skickas till
Kommunfullmäktige
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§ 181 Dnr 2017/768

Rapportering - Ej verkställda beslut enligt 4 kap. 1 § 
socialtjänstlagen samt 9 § lagen om stöd och service 
inom vård och omsorg - kvartal 3/2017

Beskrivning av ärendet
Individnämnden ansvarar för utredning och beslut i ärenden som avser 
bistånd enligt 4 kap. 1 § socialtjänstlagen (2001:453) och insatser enligt 9 § 
lag (1993:387) om stöd och service (LSS) och har rapporteringsskyldighet 
enligt 16 kapitlet 6 § socialtjänstlagen (SoL) samt enligt § 28 LSS till 
kommunfullmäktige. 

Rapporten ska avse de ärenden som utmynnat i ett gynnande beslut som inte 
verkställts inom tre månader. Rapporten ska även avse de ärenden där 
verkställighet påbörjats men av någon anledning avbrutits och inte 
verkställts på nytt inom tre månader.

Rapporten ska rapporteras kvartalsvis.

Rapportering avseende tredje kvartalet 2017

För tredje kvartalet 2017 finns fem ej verkställda beslut att rapportera: 
Ärende 1 - man
Beslut: SOL, Ledsagning
Datum för gynnande beslut: 2016-11-28

Ärende 2 - man
Beslut: SOL, Ledsagning
Datum för gynnande beslut: 2017-06-12

Ärende 3 - man
Beslut: LSS, Kontaktperson 9 § 4 punkten
Datum för gynnande beslut: 2017-06-01

Ärende 4 - man
Beslut: LSS, Kontaktperson 9 § 4 punkten
Datum för gynnande beslut: 2017-06-09
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Ärende 5 - man
Beslut: LSS, Kontaktperson 9 § 4 punkten
Datum för gynnande beslut: 2017-06-22

Beslutsunderlag
Utdrag ur individnämndens sammanträdesprotokoll, daterat 2017-11-07, 
§ 327

Kommunstyrelsens förslag till beslut i kommunfullmäktige
1. Godkänna rapporteringen.

Beslutet skickas till
Kommunfullmäktige
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§ 182 Dnr 2016/1465

Rapportering - Internkontroll sektor verksamhetsstöd  
2017

Beskrivning av ärendet
Sektor Verksamhetsstöd har utifrån internkontrollplanen gjort följande 
internkontroller 2017:

- Internkontrollrapport IT-avdelningen

- Avtalstrohet livsmedel

- Internkontroll HR-avdelningen

- Internkontroll ekonomiavdelningen

- Stickprov utanordning ekonomiavdelningen

- Näringsriktiga menyer inom förskola och skola

- Näringsriktiga menyer inom äldreomsorgen

- Internkontroll administrativ service

Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande från sektorschef Lennart Ljungemo, daterat 2017-10-25, 
med följande bilagor:

Internkontrollrapport IT-avdelningen

Avtalstrohet livsmedel

Internkontroll HR-avdelningen

Internkontroll ekonomiavdelningen

Stickprov utanordning ekonomiavdelningen

Näringsriktiga menyer inom förskola och skola

Näringsriktiga menyer inom äldreomsorgen

Internkontroll administrativ service

Kommunstyrelsens beslut
1. Lägga informationen till handlingarna.
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Beslutet skickas till
Sektorschef Lennart Ljungemo
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§ 183 Dnr 2017/1389

Handboken för tillämpning av lagen om valfrihet

Beskrivning av ärendet
Kommunfullmäktige beslutade vid sammanträdet den 27 november 2017 
(§ 98, dnr 2017/1389) att avsluta samarbetet med Rättviks kommun gällande 
den gemensamma nämnden för socialtjänst. Den gemensamma nämnden har 
en handbok gällande kravspecifikation, villkor, avtalsunderlag samt ansökan.

Sektorns bedömning
Sektorns bedömning är att den gemensamma nämndes handbok med 
kravspecifikation, villkor, avtalsunderlag och ansökan ska gälla till dess att 
kommunstyrelsen tar ett beslut angående en ny handbok för Leksands 
kommun under våren 2018.

Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande av sektorschef Ulrika Gärdsback

Kommunstyrelsens beslut
1. LOV-handboken för den gemensamma nämnden inom socialtjänst i 

Leksand-Rättvik ska gälla från 1 januari 2018 till dess att 
kommunstyrelsen antar LOV-handbok för Leksands kommun.

Beslutet skickas till
Sektorschef Ulrika Gärdsback

Myndighetschef Katja Vestling

Avdelningschef Marie van Geffen Blomberg

Anneli Omsorg, 
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§ 184 Dnr 2013/943

Delegeringsordning för kommunstyrelsen - område 
lärande och stöd

Beskrivning av ärendet
Enligt kommunallagen får en nämnd 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 en viss grupp av ärenden.

Leksands kommun har en så kallad alternativ politisk organisation. Detta 
innebär att de flesta facknämnder avskaffats och att kommunstyrelsen 
övertagit merparten av de uppgifter som dessa nämnder tidigare ansvarat för. 
För att kommunstyrelsen inte ska belastas med sådant som kan karakteriseras 
som rutinärenden krävs därför en långtgående delegering till främst 
tjänstemän och utskott.

Sektorns bedömning
För att förkorta handläggningstiden av beslut kring tilläggsbelopp för 
förskolan och grundskolan föreslår ledningen för lärande och stöd att 
avdelningschef för grundskolan respektive förskolan ges delegering att 
besluta kring tilläggsbelopp och föreslår därför en revidering av 
delegeringsordningen till tjänstemän med följande förslag till ändringar:

Punkt 35 – Förskolan - Avslag om begäran av tilläggsbelopp – ny delegat 
Avdelningschef förskolan (Nuvarande delegat utskottet lärande och stöd)

Punkt 44 – Grundskolan – Avslå begäran om tilläggsbelopp – ny delegat 
Avdelningschef grundskolan (Nuvarande delegat utskottet lärande och 
stöd)

Punkt 54 – Grundskolan – Tilläggsbelopp till fristående skola – ny delegat 
Avdelningschef grundskolan (Nuvarande delegat utskottet lärande och 
stöd)

Detta föranleder även en ändring i delegeringsordningen till utskottet lärande 
och stöd

Punkt 15 – Tilläggsbelopp till fristående skola – Tas bort

Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande av sektorschef Carin Fredlin, daterat 2017-11-23
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Delegeringsordning KS – utskottet lärande och stöd

Delegeringsordning KS – tjänsteman lärande och stöd

Kommunstyrelsens beslut
1. Anta förslagen till ändringar i kommunstyrelsens delegeringsordning för 

tjänstemän.

2. Anta förslagen till ändring i kommunstyrelsens delegeringsordning för 
utskottet lärande och stöd.

Beslutet skickas till
Sektorschef Carin Fredlin

Avdelningschef förskola Linda Karlsson 

Avdelningschef grundskola Annica Sandy-Hedin

Nämndsekreterare lärande och stöd Anna-Carin Ingels

24



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sida
1(2)

Sammanträdesdatum
2017-12-11

Kommunstyrelsen

Justeras Utdrag bestyrks

§ 185 Dnr 2017/1608

Miljökonsekvensbeskrivning för tillståndsansökan 
Natura 2000-område - Limsjöänget

Beskrivning av ärendet
I samband med uppdraget att ta fram en ny detaljplan för Limsjöänget har 
Leksands kommun och Länsstyrelsen, i ett mycket tidigt skede, genomfört 
samråd angående byggnation på Limsjöänget intill Natura 2000-området 
Limsjön. Platsen för planerad byggnation har tidigare använts som deponi 
och räknas som förorenad mark. Samrådet resulterade i att Länsstyrelsen 
bedömde att lakvatten samt dagvatten i området behövde utredas ytterligare. 
En "Miljöteknisk markundersökning och översiktlig riskbedömning" togs 
fram. Resultatet av markundersökningen visade att grundvattnets 
flödesriktning går från platsen för planerad byggnation mot Limsjön. 

På grund av risken för att byggnation kan medföra att förorenat lakvatten 
leds till Limsjön bedömde Länsstyrelsen den 27 juni 2016 att ett tillstånd 
enligt 7 kap. 28 a § miljöbalken (1998:808), s.k. Natura 2000- tillstånd, 
krävs för byggnation intill Limsjön. Länsstyrelsen beslutar även enligt 6 kap. 
5 § andra stycket miljöbalken (1998:808) att planerad byggnation intill 
Natura 2000-området Limsjön i Leksands kommun ska antas medföra en 
betydande miljöpåverkan vilket innebär att en Miljökonsekvensbeskrivning 
(MKB) ska tas fram. 

MKB:ns syfte är att utgöra ett prövningsunderlag där kommunen visar om de 
åtgärder som planeras, leder till att föroreningar sprids från deponin till 
Limsjön i sådan mängd att de riskerar att påverka utpekade bevarandevärden 
i Natura 2000-området.

En sådan MKB har nu tagits fram och ska nu samrådas med berörda.

Sektorns bedömning
Upprättad Miljökonsekvensbeskrivning, underlag för natura 2000-
tillståndsansökan, Limsjöänget kan sändas ut för samråd med berörda.

Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande av planchefen Malin Bengtsson, daterat 2017-12-04

Miljökonsekvensbeskrivning, underlag för natura 2000-tillståndsansökan, 
Limsjöänget, daterad 2017-12-08
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Länsstyrelsen Dalarnas beslut om betydande miljöpåverkan angående 
byggnation intill Natura 2000-området Limsjön, Leksands kommun, daterat 
2016-11-07

Kommunstyrelsens beslut

1. Sända ut miljökonsekvensbeskrivningen för tillståndsansökan Natura 
2000-område – Limsjöänget för samråd.

Beslutet skickas till
Planchefen Malin Bengtsson

Mark- och exploateringsansvarig Martina Hellgren
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§ 186 Dnr 2017/1588

Årsberättelse för Leksands naturvårdsfond 2016

Beskrivning av ärendet
I stadgarna för Leksands naturvårdsfond står att stiftelsens verksamhets-/ 
årsberättelse ska delges kommunfullmäktige. 

Stiftelsen Leksands naturvårdsfond har till uppgift att verka för skyddet av 
värdefull natur i Leksands kommun.

Beslutsunderlag
Årsberättelse för Leksands naturvårdsfond 2016, registrerad 2017-11-06

Kommunstyrelsens förslag för beslut i kommunfullmäktige
1. Ta årsberättelsen för Stiftelsen Leksands naturvårdsfond 2015 som en 

information till protokollet.

Beslutet skickas till
Kommunfullmäktige
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§ 187 Dnr 2016/1365

Svar på medborgarförslag om stiftelser i Leksands 
kommun

Beskrivning av ärendet
Leksands kommun har mottagit ett medborgarförslag daterat 23 november 
2016 där skriftställaren önskar att Leksands kommun återöppnar stipendierna 
B11, B52 och B62 alternativt att Leksands kommun ändrar villkoren för 
stiftelse A20 så att gymnasieelever från Leksand som utbildas i de gröna 
näringarna på naturbruksgymnasiet kan ansöka om stipendier.

Bakgrund
Leksands kommun, kommunstyrelsen, förvaltade ett trettiotal stiftelser. I de 
flesta fall är det privatpersoner som skänkt pengar att användas för ett visst 
ändamål. Kommunstyrelsen ansökte år 2011 hos Länsstyrelsen om att 
förändra tjugo av dessa stiftelser. Anledningarna var flera. I ett antal fall var 
villkoren för utdelning så föråldrade att det inte längre var möjligt eller 
mycket svårt att verkställa utdelning (främja ändamålet). I några fall var den 
årliga avkastningen alltför liten för att kunna delas ut, i några fall gick till 
och med stiftelsen med ett negativt resultat. 

Som skriftställaren beskrev i sitt medborgarförslag så avvecklades bland 
annat tre stiftelser som riktade sig mot lantbruket: 

B11 – Anders och Anna Ingers stiftelse: ”Disponibel avkastning skall i första hand 
utdelas till jordbrukarsöner och jordbrukardöttrar från avlägsna byar i Leksands kommun 
som visat lämplighet för fortsättningsskolor med företrädesrätt för lantmannaskolor. I 
andra hand till ungdomar vars föräldrar ej är jordbrukare.” 

Medlen i stiftelsen överfördes 2011 till A20 med motiveringen: ”Har ej 
kunnat utdelas enligt ändamål pga. föråldrat ändamål.”

B52- Anders Fischers stiftelse för diakoni: ”Disponibel avkastning ska utdelas 
såsom stipendier till inom Leksands kommun födda och mantalsskrivna manliga personer 
som i första hand bevistar Fornby folkhögskola eller en av svenska staten understödd 
lantbruks- eller lantmannaskola. Vissa personliga egenskaper krävdes: Utrustade med god 
fattningsförmåga, äga god karaktär, iakttaga ett nyktert levnadssätt. Företrädesvis den 
mindre hemmansägarklassen”.

Medlen i stiftelsen överfördes 2011 till A20 med motiveringen: ”Har ej 
kunnat utdelas enligt ändamål p.g.a. föråldrat ändamål”
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B62- Nygårds Brita Ersdotters stipendiestiftelse: ”Disponibel avkastning ska 
användas till premier åt i Leksands kommun mantalsskriven ungdom vilka undervisats vid 
statsunderstödd lantmannaskola eller jämförlig undervisningsanstalt för utbildning i 
jordbruk eller lanthushållning. Avkastningen ska också gå till betalning av inackordering av 
ungdomar, i första hand flickor, med företräde för barn från hem med eget lantbruk”

Medlen i stiftelsen överfördes 2011 till A20 med motiveringen ”Har ej 
kunnat utdelas enligt ändamål p.g.a. föråldrat ändamål. Ytterst få sådana 
ungdomar. Alltför ringa belopp”.

Stiftelsen A20 – kommunstyrelsens stipendiestiftelse är en samfond. 

Disponibel avkastning ska användas till förmån för elever mantalsskrivna i 
kommunen som genomgår fortsatt utbildning utöver grundskola, dock ej 
gymnasieelever. Avkastningen får ej användas för att täcka behov som enligt 
lag skall tillgodoses med utdebiterade medel. 

Bedömning
Såsom sägs i medborgarförslaget har ändringar gjorts i ett antal fonder som 
tidigare möjliggjorde utdelning till elever från Leksand som gick på 
gymnasieutbildningar inom jord- och skogsbruk. Dessa fonder har dock 
permuterats till att endast avse eftergymnasial utbildning. 

Då en stor del av kapitalet i den nya stipendiefonden består av medel från 
dessa nu nedlagda fonder bör det göras en utredning om möjligheter att ändå 
från den nya fonden kunna dela ut medel till denna inte stora, men för 
bygden, viktiga grupp elever.

Beslutsunderlag
Utdrag ur allmänna utskottets sammanträdesprotokoll, daterat 2017-11-20, 
§ 130

Tjänsteutlåtande av utredaren Maria Skalk, daterat 2017-11-22

Medborgarförslag, daterat 2016-10-23

Kommunstyrelsens förslag till beslut i kommunfullmäktige
1. Utreda möjligheterna att kunna dela ut medel från kommunstyrelsens 

stipendiefond A20 även till gymnasieelever inom gröna näringar.

2. Därmed anse medborgarförslaget besvarat.

Beslutet skickas till
Kommunfullmäktige
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§ 188 Dnr 2017/1117

Svar på medborgarförslag om projekt för att motverka 
spridning av lupiner

Beskrivning av ärendet
Det har inkommit att medborgarförslag angående bekämpning och 
omhändertagande av lupiner. Förslaget går främst ut på att kommunen och 
ÅVC ska samarbeta med personer/byar och andra som är engagerade i 
frågan genom att tillhandahålla förpackningsmaterial och ”hämtservice”. 

Medborgarförslaget konkretiserar hur man kan arbeta med omhändertagande 
av lupiner och föreslår kontakter med grannkommunerna. 

Sektorns bedömning
Leksands kommun har under tre års tid, 2015-2017, drivit LONA-projektet 
”Varning för lupiner”. Huvudsyftet med projektet var information om att 
lupinerna sprider sig på oönskat vis och på bekostnad av många andra arter. 
Projektet har uppmärksammats i medierna och fått visst genomslag hos 
allmänheten. Engagemang för lupinbekämpning har kommit igång på flera 
platser och många har frågor och funderingar på hur man ska göra med 
bekämpade lupiner. Det finns information på kommunens hemsida men det 
räcker inte. Det är en naturlig fortsättning på lupinprojektet att jobba med 
hur man kan bekämpa och omhänderta lupiner och andra arter med oönskad 
spridning. 

Medborgarförslaget är bra med goda idéer om hur man kan jobba vidare med 
lupinproblematiken. Lokalt engagemang är mycket betydelsefullt, det kan 
vara hela skillnaden för hur man ska lyckas med att hålla områden lupinfria. 
Det finns all anledning att inleda kontakter med Dala Vatten och Avfall och 
grannkommunerna för att utröna hur vi kan samarbeta och gå vidare med 
detta förslag. Nu har lupinengagemanget väckts och växt – då gäller det att 
var med. Det kan även vara en mening att ta med arter som jättebalsamin och 
jätteloka (bägge finns på EUs lista över invasiva främmande arter som det är 
förbjudet att sälja eller överlåta) och kanadensiskt gullris.  

Finansiering m.m.
Kostnader – En grov uppskattning är 50 000 kronor för säckar, hämtservice, 
informationsmaterial och till det kommer arbetstid. 
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Finansiering – en möjlighet är att söka nytt LONA-projekt som innebär 50 % 
bidrag och där man kan använda arbetstid som medfinansiering.

Beslutsunderlag
Utdrag ur utskottet för samhällsbyggnads sammanträdesprotokoll, daterat 
2017-10-24, § 177

Tjänsteutlåtande av sektorschef Åke Sjöberg, daterat 2017-09-25

Medborgarförslag, daterat 2017-07-03

Kommunstyrelsens beslut
1. Uppdra till kommunekologen att fortsätta arbeta med frågan, ta kontakter 

med Dala Vatten och Avfall AB och grann-kommunerna, samt med 
länsstyrelsen angående nytt LONA-projekt.

2. Därmed anse medborgarförslaget besvarat.

Beslutet skickas till
Kommunekolog Åsa Rydell

Förslagsställaren
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§ 189 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:

Sektor verksamhetsstöd 
 Personalärende, 3/2017, fattade av kundtjänstchef Emmi Enoksson

 Beslut om delvis avslag på utlämnande av allmän handling, 
dnr 2017/8630, fattat av administrativ chef Andriette Ivarsson

Sektor vård och omsorg:

Personalärenden enligt följande
 Enhetschef Anna Löf, lista nr 2, 4/2017

 Enhetschef Marie Hultén, lista nr 5-7/2017

 Enhetschef Ingmari Hansson, lista nr 8/2017

 Enhetschef Cecilia Gregard, lista nr 8-9/2017

 Enhetschef Annika Nordin, lista nr 4-7/2017

 Enhetschef Camilla Carnö, lista nr 4/-52017

 Enhetschef Patricia Gustafsson, lista nr 5/2017

 Enhetschef Eva Mans, lista nr 9/2017

 Enhetschef Kristina Ollén, lista nr 6-7/2017

 Enhetschef Eva Mans, lista nr 8/2017

 Enhetschef Torbjörn Lund, delegnr 17-24/2017

 Enhetschef Jessica Lissollas, lista nr 2/2017

 Enhetschef Margareta Larsjos, lista nr 1-2/2017
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 Enhetschef Adrienne Domeij, lista nr 1/2017

 Enhetschef Charlotte Mattsson, delegnr 16-19/2017

 Myndighetschef Katja Vestling, lista nr 7/2017

 Avd-chef LSS samt särskilt boende Joacim Andersson, lista nr 
2/2017

Sektor samhällsutveckling

Byggchef, byggnadsinspektör, bygglovhandläggare och 
bostadsanpassare:
 Bostadsanpassningsärenden enligt bostadsanpassningslagen 2017-10-

01 till och med 2017-10-31
 Byggärenden enligt plan- och bygglagen 2017-10-01 till och med 

2017-10-31

Miljöchef, alkoholhandläggare och miljöinspektörer:
 Tillsynsärenden enligt livsmedelslagen, miljöbalken och 

alkohollagen 2017-10-01 till och med 2017-10-31

Räddningschef och Brandförman:
 Tillsynsärenden enligt LSO, offentliga tillställningar, förelägganden,

brandfarliga och explosiva varor och bygglovremisser 2017-10-01 till
och med 2017-10-31

Trafik:
 Parkeringstillstånd
 Yttrande gällande tillstånd enligt ordningslagen och lokala 

föreskrifter, byggcontainer på Norsgatan, dnr 2017/1486

Övrigt:
 Yttrande lämnat till Lantmäteriet gällande fastighetsreglering, dnr 

2017/1521. Leksands kommun har ingen erinran på sökt 
fastighetsreglering.

Sektor lärande och stöd
 Beslut 47-51/17 fattade av rektor Helen Häljebo

 Beslut 1-9/2017 fattade av avdelningschef grundskolan Annica 
Sandy Hedin

 Beslut 13/2017 fattat av enhetschef Helén Solarfs

 Beslut 1-19/2017 fattade av avdelningschef förskolan Linda Karlsson

 Beslut 9/2017 fattat av enhetschef Johan Jobs

33



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sida
3(3)

Sammanträdesdatum
2017-12-11

Kommunstyrelsen

Justeras Utdrag bestyrks

Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande av kommunsekreteraren Björn Arrias, daterat 2017-11-30.

Kommunstyrelsens beslut
1. Godkänna redovisning av de delegeringsbeslut som förtecknas i 

protokoll den 30 november 2017.

Beslutet skickas till
Administrativ service
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§ 190 Dnr 2017/735

Val av interimsförbundsdirektör - Kommunalförbund 
för samordnad räddningstjänst

Beskrivning av ärendet
Den 12 juni 2017 tog kommunstyrelsen beslut om att ställa oss bakom 
förstudien om fördjupad räddningstjänstsamverkan och att fortsätta utreda 
bildandet av ett kommunalförbund.

Parallellt med utredningen bör en projektorganisation tillsättas med 
representanter från deltagande kommuners räddningstjänster. Vid sidan av 
projektorganisationen rekommenderas att en interimsförbundsdirektör 
förordnas för att under projekttiden bygga upp den nya organisationen.

Förslag till organisationens interimsförbundsdirektör under projekttiden är 
Mora kommuns räddningschef Johan Szymanski.

Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande av kommundirektör Göran Wigert, daterat 2017-12-07

Kommunstyrelsens beslut
1. Utse Johan Szymanski till interimsförbundsdirektör i kommunal-

förbundet.

2. Beslutet gäller underförutsättning att samtliga deltagande kommuner 
fattar likalydande beslut.

Beslutet skickas till
Orsa, Älvdalen, Mora, Vansbro och Malung-Sälens kommuner

Räddningschef Krister Ejeros

Sektorschef Åke Sjöberg

Myndighetschef inom sektor samhällsbyggnad Jonas Slars
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§ 191

Kommunstyrelsens ordförande informerar

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

- Den 12 december 2017 tas första spadtaget för byggnationen av kvarteret 
Snedkanten.

- Det pågår nu en process med intresserade exploatörer för området 
Hesseborns, kvarteret Nygård. Förslagen kommer att redovisas till 
kommunstyrelsens allmänna utskott. 

- Sveriges kommuner och landsting, SKL, har funnits i sin nuvarande form 
i 10 år. Detta kommer att uppmärksammas på SKL-dagarna i veckan. 

Kommunstyrelsens beslut
1. Lägga informationen till handlingarna.
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