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Närvarolista
Beslutande
Ledamöter

Ulrika Liljeberg (C), ordf.
Sebastian Larsson (M)
Viktor Zakrisson (S)
Kenneth Dahlström (C)
Karin Byström (C)
Tomas Bergsten (C)
Karin Andersson (C)
Sara Shahryari (M)
Kia Rolands (KD)
Ingrid Rönnblad (S)
Jan-Olof Karlsson (S)
Inga Westlund (V)
Gunnar Fälldin (BP)
Anna-Lena Blomkvist (SD)

Tjänstgörande ersättare

Mats Stenmark (M) ers: Mats Aspemo (M)

Övriga närvarande
Ej tjänstgörande ersättare

Aarno Magnusson (C)
Elisabet Ingels (C)
Kerstin Marits (M)
Pg Gregard (M)
Mikael Kyller (KD)
Per Wiman (KD)
Lotten Kluck (L)
Lars Halvarson (S)
Susanne Albihn (S)
Erik Varghans (S)
Yvonne Ineteg (V)
Håkan Blomkvist (SD)

Tjänstemän

Kommundirektör Göran Wigert
Kommunsekreterare Björn Arrias

Övriga

-
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§ 34

Fastställande av dagordningen
Beskrivning av ärendet
Kommunstyrelsen fastställer dagordningen.
Yrkanden
Ordföranden föreslår att till ärendena som framgår av kallelsen lägga
följande tre ärenden:
-

Grundinsats till Brandkåren Norra Dalarna

-

Kommunal borgen till Brandkåren Norra Dalarna

-

Anmälan av ordförandebeslut om tillfälligt utökad serveringstid

Kommunstyrelsens beslut
1. Fastställa dagordningen till de ärenden som anges i kallelsen med
tillägget av följande ärenden:
-

Grundinsats till Brandkåren Norra Dalarna

-

Kommunal borgen till Brandkåren Norra Dalarna

-

Anmälan av ordförandebeslut om tillfälligt utökad serveringstid

Justeras

Utdrag bestyrks
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§ 35

Dnr 2018/1750

Kommundirektören återrapporterar om arbetet med
ändringsbudget 2019 samt mål och budget 2020-2022
Beskrivning av ärendet
Vid dagens sammanträde återrapporterar kommundirektör Göran Wigert om
arbetet med ändringsbudget 2019 samt mål och budget 2020-2022, i enlighet
med uppdraget beslutat av KS 2019-03-25, § 30.
Förvaltningens tidiga indikation för 2019 pekade på ett underskott på ca 18
mkr. Utifrån den indikationen har åtgärder vidtagits för att begränsa
underskottet.
Trots återhållsamhet inom hela förvaltningen är bedömningen att
underskotten inom sektorerna är så stora att förvaltningen inte kommer att
klara nuvarande budgetram. Ett förslag till ändringsbudget arbetades fram,
men drogs tillbaka på grund av ny prognos per februari. Prognosen per
februari pekar på ytterligare underskott om ca 10 mkr. Avvikelserna finns
inom sektorn lärande och stöd fördelat över avdelningarna familj och stöd,
grundskola och gymnasium.
Förvaltningen arbetar nu fram ett nytt underlag för beslut om
ändringsbudget. Förvaltningen kartlägger och genomför även möjliga
effektiviseringar, besparingar eller strukturförändringar med effekt 2020 och
framåt. En genomgång har gjorts av vad som icke lagstadgad verksamhet
inom samtliga sektorer samt vilka medel som budgeterats för dessa
verksamheter.
Den 3 april 2019 hölls ett extra sammanträde för allmänna utskottet med
anledning av den ekonomiska situationen i Leksands kommun. Det är
planerat att hålla budgetdialog med de politiska partierna den 15 april för att
fortsatt arbeta fram en budget i balans för 2019 samt för åren 2020-2022 för
beslut i KS 20 maj och KF 12 juni.
Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande över prognosavvikelse inom lärande och stöd per februari
2019, daterat 2019-04-05
Förteckning över icke lagstadgad verksamhet, daterad 2019-04-05

Justeras

Utdrag bestyrks
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Kommunstyrelsens beslut
1. Lägga informationen till handlingarna
2. Hålla extra budgetdialog med de politiska partierna i fullmäktige den
15 april 2019 kl. 15.00.
Beslutet skickas till
Kommundirektör Göran Wigert
Ekonomichef Lars Bäcksholm

Justeras

Utdrag bestyrks

6

2(2)

Sida

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2019-04-08
Kommunstyrelsen

§ 36

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

Utskottet kommer under året att besöka verksamheterna inom
sektorn. Vid senaste sammanträdet besöktes HSR på Limsjögården
och personalen informerade om verksamheten.

-

Plomberingen av en avdelning av Edshultsgården är genomförd med
gott resultat.

-

Rekrytering.

Ordföranden för utskottet för samhällsbyggnad, Sebastian Larsson (M),
informerar om bland annat följande:
-

Länsstyrelsen i Dalarna och Dalarnas museum har besökt kommunen
med anledning av arbetet med nytt kulturmiljöprogram och ny
översiktsplan för Leksands kommun.

Ordföranden för utskottet för lärande och stöd, Tomas Bergsten (C),
informerar om bland annat följande:
-

Fokus är ekonomin inom sektorn och hur det säkerställs
budgetramarna hålls.

-

Dialog förs med Rättviks kommun angående fördjupat samarbete
mellan gymnasieskolorna.

Kommunstyrelsens beslut
1. Lägga informationen till handlingarna.

Justeras

Utdrag bestyrks
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§ 37

Dnr 2019/241

Årsredovisning för Leksands kommun 2018
Beskrivning av ärendet
Det ekonomiska resultatet för 2018 uppgick till -9,8 miljoner kronor (mkr).
Det motsvarar -1,1 procent (%) av skatter och bidrag. Budgeten för året var
+3,9 och därmed blev avvikelsen -13,7
Årets resultat efter balanskravsjusteringar uppgår till -14,7 mkr, motsvarande
-1,7 % av skatter och bidrag. Någon disponering från
resultatutjämningsreserven är inte möjlig då ökningen av skatteunderlaget
2018 inte understiger snittet för de senaste 10 åren. Det negativa
balanskravsresultatet skall därmed återställas inom 3 år.
Av de fem finansiella målen nås ett delvis, medan resterande inte nås.
För planperioden 2016-2020 uppgår det genomsnittliga överskottet med årets
resultat och budgeterade resultat (enligt beslut november 2018) för
kommande år till 1,5 %. Målet är att resultatet under en femårsperiod i
genomsnitt ska uppgå till 2 % av skatter och bidrag.
Soliditeten inklusive ansvarsförbindelsen sjönk till 10,7 % från 11,7 %.
Självfinansieringsgraden för året var 41 %, trots att cirka 50 mkr istället
investeras kommande år. Orsaken är framförallt underskottet, men även
investeringsnivån. För målperioden 2018-2021 beräknas
självfinansieringsgraden också bli 41 %.
Verksamhetens nettokostnad ökade med 5,3 %, medan skatterna ökade med
0,8 %. Båda ökningarna hölls ner som en följd av skatteväxlingen, men
sammantaget innebär det att målet inte nåddes då kostnaderna ökade
snabbare än intäkterna. Sektorerna hade bland annat som följd av denna
snabba kostnadsutveckling en avvikelse mot budget med totalt 25,7 mkr.
2018 nettoinvesterades 68,8 mkr av budgeterade 127,9 mkr.
Trots resultatet och en självfinansieringsgrad på 41 % så ökade likvida
medel med 7,2 mkr, det beror på en minskning av fordran på
Migrationsverket med 26,5
Kommunkoncernens resultat uppgick till 4,0 mkr och 240,1 mkr
investerades under året.

Justeras
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Huvudförklaringarna till kommunens resultat 2018 är:
-

Ökade kostnaderna inom Familj och stöd (-13,0) för framförallt
placeringar.

-

Ökade kostnader i form av interkommunala kostnader inom
framförallt grundskolan, men även gymnasiet och förskolan, total
nettoavvikelse mot budget -10,2 mkr. Kombinerat med svårigheter att
ställa om de interna kostnaderna.

-

Vård och omsorg hade ett underskott på -3,3 mkr, framförallt ordinärt
boende (-3,8 mkr). Sektorns underskott beror på framförallt
personalkostnader, inklusive sjuklönekostnader och vikarier.

-

Samhällsutveckling (+2,1) varav reavinster (1,8 mkr) och inte
utbetalt bidrag (+1,0 mkr). Underskott på bl a Räddningstjänst.

-

Verksamhetsstöd (+2,0 mkr) – framförallt vakanser och övrigt kring
personal och onyttjade konsultmedel. Kostavdelningen hade ett
underskott (-1,3 mkr) som till största del fördelades ut på Lärande
och stöd och Vård och omsorg, orsaken var ökade personal- och
livsmedelskostnader.

-

Finanssektorn hade ett överskott (11,9 mkr) framförallt tack vare
försäkringsersättningar (5,0 mkr) och försäljningar (2,6 mkr).

Av tolv verksamhetsmässiga mål nåddes två helt, nio stycken delvis och ett
nåddes inte. Målen ”att stödja utvecklingen av besöksnäring i handeln” och
”stärka positionen som kulturkommun och fortsätta vara en av landets
främsta sport- och friluftskommuner” nåddes. Målet som inte nåddes var
kommunens hållbarhetsarbete inom klimat och miljö.
Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande av Kristian Koivumäki, daterat 2019-03-15
Årsredovisning 2019 för Leksands kommun
Kommunstyrelsens förslag till beslut i kommunfullmäktige
1. Godkänna årsredovisning och bokslut 2018 för Leksands kommun.
Kommunstyrelsens beslut
1. Översända årsredovisning och bokslut 2018 för Leksands kommun till
kommunens revisorer för granskning.
Beslutet skickas till
Kommunfullmäktige
Revisionen

Justeras

Utdrag bestyrks

9

2(2)

Sida

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2019-04-08
Kommunstyrelsen

§ 38

Dnr 2019/378

Årsredovisning Leksandsbostäder AB 2018
Beskrivning av ärendet
Leksandsbostäder AB äger (vid utgången av 2018) 974 lägenheter, 41 lokaler samt
fyra äldreboenden. Bolaget har även ansvar för administration och teknisk
förvaltning av Leksands kommuns fastigheter. Förvaltningsuppdraget med skötsel
av kommunens gator, vägar och parker ingår också i bolagets verksamhet.
Uppdraget innefattar totalt ca 39 mil gator och vägar, varav ca 33 mil är enskilda
vägar samt därutöver ca 3 mil gång- och cykelvägar.
Bolagets resultat 2018 efter finansiella poster är positivt och uppgår till 17,2 mkr.
Det fortsatt låga ränteläget liksom lägre uppvärmningskostnader bidrar positivt till
resultatet. Därutöver kan nämnas att redovisningsreglerna (K3) ger en förskjutning
av kostnader över till investeringar.
Vad gäller måluppfyllelse har 99,8% av lägenheterna varit uthyrda under året.
Nybyggnad av 20 lägenheter i Kv. Sandgärdet i centrala Insjön har färdigställts
under året och dessutom pågår byggnation av 45 lägenheter i Kv. Snedkanten i
centrala Leksand med planerad inflyttning i juli 2019. Planeringen för ytterligare
framtida nyproduktion har fortsatt under året.
Under 2018 höjdes bolagets bostadshyror med 0,65 %. Höjningen i snitt för hela
landet var 0,88 %. Antalet outhyrda lägenheter i hela beståndet uppgick vid årets
slut till 3 stycken eller 0,3 %, vilket är en låg nivå. Ränteläget har även under 2018
varit fortsatt lågt vilket har möjliggjort att renoveringar och underhåll inom det egna
fastighetsbeståndet har kunnat ligga kvar på en fortsatt hög nivå.

Beslutsunderlag
Årsredovisning Leksandsbostäder AB
Kommunstyrelsens förslag till beslut i kommunfullmäktige
1. Godkänna årsredovisning 2018 för Leksandsbostäder AB
2. Instruera kommunens ombud att på Leksandsbostäder AB:s årsstämma
rösta i enlighet med revisorernas rekommendationer
Beslutet skickas till
Kommunfullmäktige

Justeras

Utdrag bestyrks
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§ 39

Dnr 2018/1583

Ansökan om årligt bidrag - Stiftelsen m/s Gustaf Wasa
Beskrivning av ärendet
Stiftelsen m/s Gustaf Wasa har ansökt om ett årligt driftbidrag på 80 000
kronor från vardera Leksand, Mora och Rättviks kommuner. Bidraget är
tänkt att användas till löpande underhåll och för att bygga upp ett eget
kapital för att klara framtida större reparationer.
Avdelningens bedömning
M/s Gustaf Wasa är en viktig attraktion i sig och en del av besöksnäringen
runt Siljan och i Leksand i synnerhet. Tillsammans med övriga båtar är m/s
Gustaf Wasa en bärande symbol från Siljans storhetstid med en omfattande
sjötrafik. Den gör det möjligt för alla att få åka båt på Siljan och att det går
att förhöja upplevelsen med att äta en bit mat på båten. Avdelningens
bedömning är att m/s Gustaf Wasa är väl värd att bevara och värna om.
Stiftelsens begäran skulle dock kunna vara bättre underbyggd med mera
bakgrund och med en tydligare plan för framtiden. Båtens historia och den
upplevelse som den levererar bedöms ha en potential som är underutnyttjad.
Intresset för m/s Gustaf Wasas framtid borde ha ett så stort intresse hos
allmänheten och hos näringslivet att andra former för finansiering än enbart
offentliga borde kunna finnas.
Långsiktigt borde båten kunna bära sina egna kostnader och inte vara
beroende av offentliga bidrag.
Beslutsunderlag
Utdrag ur allmänna utskottet sammanträdesprotokoll, daterat 2019-03-12,
§ 27
Tjänsteutlåtande av näringslivschef Per Strid, daterat 2019-03-15
Skrivelse från Stiftelsen m/s Gustaf Wasa
Kommunstyrelsens beslut

1. Bevilja stiftelsen m/s Gustaf Wasa ett bidrag för 2019 med 60 000 kronor
under förutsättning att Mora och Rättviks kommuner beslutar om lägst
samma belopp.
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2. Innan ytterligare bidrag ges uppmana stiftelsen m/s Gustaf Wasa att
tillsammans med utsedda tjänstemän (en från respektive ägarkommun)
arbeta fram och presentera planer för att:
a. Ha en långsiktigt hållbar finansiering av underhåll och drift.
b. I samarbete med arrendator ta fram en plan för hur verksamheten
kan utvecklas och generera ett bättre överskott till underhåll och
drift.
c. Visa på hur en finansiering av båten kan se ut utan att behöva
uppbära offentligt bidrag.
3. Framtagandet av föreslagna planer enligt punkt 2 ska presenteras för
respektive ägarkommun senast den 31 oktober 2019.
Beslutet skickas till
Stiftelsen m/s Gustaf Wasa
Näringslivschef Per Strid
Rättviks kommun
Mora kommun

Justeras

Utdrag bestyrks
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§ 40

Dnr 2018/1724

Önskemål om utbyggnad av barackdel Sparbankshallen
Beskrivning av ärendet
Leksands gymnastikförening har ett önskemål om en utbyggnad av den
barackdel som sitter ihop med Sparbankshallen. För närvarande är befintlig
barackdel för trång för föreningens utövare.
Leksands gymnastikförenings verksamhet består av utövande av gymnastik
för båda könen i alla åldrar. Hösten 2018 hade föreningen runt 400 aktiva
utövare varav merparten är barn och ungdomar. Det är övervägande flickor
och kvinnor som är aktiva gymnaster, men det finns även parkourgrupper
som lockat pojkar till verksamheten.
Leksands gymnastikförening bedriver sin verksamhet i Sparbankshallen som
ligger på Lugnetområdet. Sparbankshallen ägs och drivs av kommunen.
Gymnastikverksamheten bedrivs inne i Sparbankshallen medan entré, kök
och omklädningsrum består av en tillbyggd barack.
Det saknas i dag en hallsektion där man kan hänga av sig ytterkläder och
ställa sina skor samt något förrådsutrymme där man kan förvara bord och
stolar. Idag ställer man skor och ytterkläder i köket. Bord och stolar förvaras
i omklädningsrum, kontor och inne i gymnastikhallen.
Sparbankshallen är en kommunalägd fastighet som färdigställdes 2005.
Sedan 2005 har Leksands gymnastikförening bedrivit sin verksamhet i
Sparbankshallen och betalat en hyra för nyttjande av fastigheten. Från
2011-01-01 ligger detta hyresbelopp på 200 000 kronor per år.
Leksands gymnastikförening är en väl fungerande förening som de senaste
åren kontinuerligt ökat antal medlemmar och utövare. Föreningen har
ambitioner att växa ytterligare och många står i kö för att få börja i någon av
de grupper som finns. De flesta ledare och tränare kommer från den egna
verksamheten och månar om att få behålla sina aktiva ungdomar så länge
som möjligt.
Fritidsavdelningen förfogar över en modul, med de ungefärliga måtten 7,5 x
2,5 meter som kan användas till en utbyggnad av barackdelen.

Justeras

Utdrag bestyrks
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Användande av denna modul täcker behovet av en större entré och till viss
del ett större förrådsutrymme. Avdelningen har gjort en kostnadsberäkning
på om denna modul ska nyttjas. Kostnaden beräknas till cirka 400 000
kronor.
Sektorns/avdelningens bedömning
Sektorns bedömning är att förutsättningarna att bedriva själva
gymnastikverksamheten inne i Sparbankshallen är goda. Den nuvarande
barackdelen med kök, omklädningsrum och entré är dock väldigt trång för
att bedriva en så pass stor verksamhet som Leksands gymnastikförening
bedriver.
Sektorn bedömer att en utbyggnad av ytterligare en barackdel skulle
förbättra logistiken i fastigheten, förbättra förutsättningarna för
förrådsutrymme samt öka attraktiviteten och trivseln för föreningens utövare.
Beslutsunderlag
Utdrag ur allmänna utskottets sammanträdesprotokoll, daterat 2019-03-12,
§ 26
Tjänsteutlåtande av Torkel Holst, daterat 2019-02-01
Kostnadsberäkning utbyggnad av befintlig modul
Skrivelse från Leksands gymnastikförening, daterad 2018-11-30
Kommunstyrelsens beslut
1. Ta med behovet på 400 000 kronor för utbyggnad av en barackdel som
sitter ihop med Sparbankshallen i budgetprocessen för 2020 – 2022.
Beslutet skickas till
Leksands gymnastikförening
Fritidschef Torkel Holst
Ekonomichef Lars Bäcksholm
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§ 41

Dnr 2018/1648

Svar på motion om utökad insyn i utskotten
Beskrivning av ärendet
Bygdepartiet har inkommit med motion om att utöka insynen i utskotten.
Bygdepartiet anser att mindre partier som inte lyckas samverka valtekniskt
har begränsad insyn i utskotten. För att utöka insynen och höja kompetensen
vill Bygdepartiet ge alla förtroendevalda närvarorätt i samtliga utskott.
Närvarorätten ska inte gälla när känsliga frågor behandlas.
Sektorns/avdelningens bedömning
Utskottssammanträden är i grunden slutna för de som valts till respektive
utskott. Fördelningen av mandat speglar valresultatet och överenskommelser
mellan partierna.
Det finns flera möjligheter till insyn i utskotten idag:


Protokollen från utskotten är offentliga och lättillgängliga.



Alla förtroendevalda har tillgång till alla handlingar i politikerportalen.



Ärenden av större vikt går vidare till kommunstyrelsen eller
kommunfullmäktige och där är alla partier representerade.



Kommunstyrelsen bjuder in alla partier till informationsmöten när det
gäller övergripande ärenden som exempelvis budget.

Beslutsunderlag
Utdrag ur allmänna utskottets sammanträdesprotokoll, daterat 2019-03-12,
§ 30
Tjänsteutlåtande av Lotta Arnesson, daterat 2019-02-11
Motion från Bygdepartiet gällande utökad insyn i utskotten, daterad
2018-11-21
Yrkanden
Gunnar Fälldin (BP) och Anna-Lena Blomkvist (SD) yrkar bifall till
motionen.
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Propositionsordning
Ordföranden ställer allmänna utskottets förslag till beslut, som är att
kommunstyrelsen ska föreslå fullmäktige att avslå motionen, mot
bifallsyrkandena och finner att kommunstyrelsen beslutar i enlighet med
allmänna utskottets förslag till beslut.
Kommunstyrelsens förslag till beslut i kommunfullmäktige
1. Avslå motionen.
Reservationer
Gunnar Fälldin (BP) och Anna-Lena Blomkvist (SD) reserverar sig mot
ovanstående beslut till förmån för egna yrkanden.
Beslutet skickas till
Kommunfullmäktige
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§ 42

Dnr 2018/1488

Svar på motion om delning av utskott
Beskrivning av ärendet
Bygdepartiet har inkommit med motion om att dela utskottet för lärande och
stöd i två utskott, ett för lärande och ett för stöd.
Skälen till att dela utskottet är bland annat att det blir lättare för
förtroendevalda att sätta sig in i verksamheten. Idag är det omfattande
beslutsunderlag som ska läsas inför utskottets möten och det kan vara svårt
att följa ekonomin för alla verksamheter som ingår i utskottet. Med två
utskott blir det enklare att sätta sig in i beslutsunderlag och
ekonomiuppföljningen blir tydligare.
Sektorns/avdelningens bedömning
Syftet med nuvarande organisation med en förvaltning är bland annat att
skapa helhetssyn i kommunens verksamheter samt att medborgare, kunder,
klienter och besökare ska vara i fokus.
För att underlätta för de förtroendevalda behöver förvaltningen förenkla
beslutsunderlag och andra redovisningar och göra dem mer pedagogiska. Det
krävs även utbildningsinsatser för de förtroendevalda eftersom det är en
kvalificerad verksamhet som är svår att förenkla för mycket.
Ur demokratisk synvinkel är det positivt med två utskott eftersom det
innebär fler politiskt aktiva, men ur ekonomisk synvinkel är det inte
försvarbart med ytterligare en utskottsordförande.
Lösningen är snarare kommunikativ med förenklade beslutsunderlag och
ökade utbildningsinsatser än att skapa en ny politisk organisation med
ytterligare ett utskott.
Beslutsunderlag
Utdrag ur allmänna utskottets sammanträdesprotokoll, daterat 2019-03-12,
§ 29
Tjänsteutlåtande av Lotta Arnesson, daterat 2019-01-22
Motion från Bygdepartiet gällande delning av utskott, daterad 2018-10-21
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Yrkanden
Gunnar Fälldin (BP) och Anna-Lena Blomkvist (SD) yrkar bifall till
motionen.
Propositionsordning
Ordföranden ställer allmänna utskottets förslag till beslut, som är att
kommunstyrelsen ska föreslå fullmäktige att avslå motionen, mot
bifallsyrkandena och finner att kommunstyrelsen beslutar i enlighet med
allmänna utskottets förslag till beslut.
Kommunstyrelsens förslag till beslut i kommunfullmäktige
1. Avslå motionen.
Reservationer
Gunnar Fälldin (BP) och Anna-Lena Blomkvist (SD) reserverar sig mot
ovanstående beslut till förmån för egna yrkanden.
Beslutet skickas till
Kommunfullmäktige
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§ 43

Dnr 2018/1701

Svar på medborgarförslag om anslagstavlor
Beskrivning av ärendet
Ett medborgarförslag har inkommit angående att återskapa alla anslagstavlor
som tagit ner i Noret under ombyggnationen i centrum.
Sektorns bedömning
Analoga anslagstavlor har tidigare fyllt en viktig funktion med att sprida
information men i dagens samhälle har de analoga anslagstavlornas behov
ersatt till stor del av digitala alternativ och sociala medier.
Sektor samhällsutveckling gör bedömningen tillsammans med avdelningen
Gata/Park, som ansvarar för skötseln, att det finns tillräckligt antal analoga
anslagstavlor kvar i Noret. Det finns en i närheten av Kulturhuset, det
kommer att placeras en ny anslagstavla på Torget i samband med
ombyggnationen där och det planeras även att sättas upp en anslagstavla nere
vid resecentrum. Bedömningen är därmed att det inte behöver återskapas fler
analoga anslagstavlor.
Beslutsunderlag
Utdrag ur utskottet för samhällsbyggnads sammanträdesprotokoll, daterat
2019-03-21, § 35
Tjänsteutlåtande av stadsarkitekt Anna Ograhn, daterat 2019-02-28
Medborgarförslag, inkommet 2018-12-04
Kommunstyrelsens beslut
1. Med hänvisning till ärendets beskrivning och bedömning anse
medborgarförslaget besvarat.
Beslutet skickas till
Samhällsutvecklingschef, Åke Sjöberg
Stadsarkitekt, Anna Ograhn
Förslagsställaren
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§ 44

Dnr 2018/1588

Svar på medborgarförslag - Skyltar med information
om tomgångskörning förbjuden
Beskrivning av ärendet
Det har inkommit ett medborgarförslag om att kommunen åter sätter upp
informationsskyltar om att tomgångskörning längre än en minut är
förbjuden.
Tomgångskörning regleras i kommunens lokala hälsoskyddsföreskrifter.
Sektorns/avdelningens bedömning
Miljöenheten anser att förslaget ska bifallas. Informationsskyltar är en
lämplig del i ett förebyggande miljö-och hälsoskyddsarbete i syfte att minska
onödig klimatpåverkan och försämrad luftkvalité i våra tätorter.
Beslutsunderlag
Utdrag ur utskottet för samhällsbyggnads sammanträdesprotokoll, daterat
2019-03-21, § 36
Tjänsteutlåtande av miljöchef Olle Ryberg, daterat 2019-03-11
Yttrande från trafikingenjör, daterat 2019-03-11
Medborgarförslag, daterat 2018-11-12
Kommunstyrelsens beslut
1. Bifalla medborgarförslaget.
Beslutet skickas till
Trafikingenjör Lars Lindblom
Miljöchef Olle Ryberg
Förslagsställaren
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§ 45

Dnr 2019/27

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

Byggchef, byggnadsinspektör, bygglovhandläggare och
bostadsanpassare:


Bostadsanpassningsärenden enligt bostadsanpassningslagen 2019-01-01
till och med 2019-02-28



Byggärenden enligt plan- och bygglagen 2019-01-01 till och med 201902-28



Bostadsanpassningsärenden enligt bostadsanpassningslagen 2019-01-01
till och med 2019-02-28



Byggärenden enligt plan- och bygglagen 2019-01-01 till och med 201902-28



Miljöchef och miljöinspektörer:



Tillsynsärenden enligt alkohollagen, livsmedelslagen och miljöbalken
2019-01-01 till och med 2019-03-28



Tillsynsärenden enligt alkohollagen, livsmedelslagen och miljöbalken
2019-01-01 till och med 2019-03-28

Trafik


Parkeringstillstånd 2019-01-01 till och med 2019-02-31



Förordnande av parkeringsvakter 2019, dnr 2019/55
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Trafik - yttrande tillstånd, ansökan om tillstånd enligt ordningslagen och
lokala föreskrifter. Remiss Melodifestivalen 2019 A013.191/2019, dnr
2019/47



Trafik - tillstånd transportdispens, ansökan om transportdispens - bred
transport, dnr 2019/92



Trafik - yttrande tillstånd, ansökan om tillstånd enligt ordningslagen och
lokala föreskrifter. Remiss valborgsfirande. A030.675/2019, dnr
2019/104



Trafik - yttrande tillstånd, ansökan om tillstånd enligt ordningslagen och
lokala föreskrifter. Torgmöte mot att melodifestivalen hålls i Israel.
Remiss A056.945/2019, dnr 2019/155



Trafik – tillstånd transportdispens. Ansökan om transportdispens - tung
transport över bro vid Limsjöns utlopp, dnr 2019/221



Trafik - yttrande tillstånd, ansökan om tillstånd enligt ordningslagen och
lokala föreskrifter. Remiss Trädgårdsmässa, dnr 2019/147



Trafik - yttrande tillstånd, ansökan om tillstånd enligt ordningslagen och
lokala föreskrifter. Hundutställning Leksand dog show. Remiss
A031.484/2019, dnr 2019/157



Trafik - yttrande tillstånd, Ansökan om tillstånd enligt ordningslagen och
lokala föreskrifter. Remiss penninginsamling: A066.653/2019, dnr
2019/252

Övrigt


Förfrågan om kommunal skötsel av enskilda vägar i
Västanvik/Karlsarvet, dnr 2019/43

Personalärenden fritid


Enhetschef Markus Andersson, anställningsbeslut 3-20/2018

Sektor lärande och stöd



Avdelningschef familj och stöd Zilha Fific, beslut nr 3-4/2018



Rektor Johan Nilsson, beslut nr 1-2/2019



Förskolechef Silva Christmann, beslut nr 26-39/2018, 26-28/2018,
1-3/2019



Förskolechef Helen Häljebo, beslut nr 3/2019



Förskolechef Maria Granath-Nilsén, beslut nr 4-5/2019

Sektor vård och omsorg

Personalärenden enligt följande
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Enhetschef Torbjörn Lund, lista nr 1/2019



Enhetschef Torbjörn Lund, lista nr 2/2019



Enhetschef Anna Löf, lista nr 2/2019



Enhetschef Anna Löf, lista nr 3/2019



Enhetschef Cecilia Gregard, lista nr 2/2019



Enhetschef Adrienne Sirks Domeij, lista nr 2/2019



Enhetschef Patricia Gustafsson, lista nr 2/2019



Enhetschef Jessica Eriksson, lista nr 1/2019



Enhetschef Marie-Louise Jonsson, lista nr 2/2019

Utskotten



Delegationsbeslut av utskottet för samhällsbyggnad enligt
sammanträdesprotokoll daterat 2019-02-21



Delegationsbeslut av utskottet för vård och omsorg enligt
sammanträdesprotokoll daterat 2019-03-19



Delegationsbeslut av utskottet för lärande och stöd enligt
sammanträdesprotokoll daterat 2019-03-18



Delegationsbeslut av allmänna utskottet enligt sammanträdesprotokoll
daterat 2019-03-12

Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande av kommunsekreterare Björn Arrias, daterat 2019-03-27
Delegeringslistor och protokoll
Kommunstyrelsens beslut
1. Godkänna redovisning av de delegeringsbeslut som förtecknas i
protokoll per den 27 mars 2019.
Beslutet skickas till
Administrativ service
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§ 46

Dnr 2019/283

Grundinsats till Brandkåren Norra Dalarna (BRAND)
Sammanfattning av ärendet
Brandkåren Norra Dalarna är ett kommunalförbund som bildades
2019-01-01 efter beslut av förbundsmedlemmarna hösten 2018.
Kommunalförbundet ägs av förbundsmedlemmarna Leksand, Mora, Orsa,
Vansbro och Älvdalens kommuner.
Av underlagen till beslutet framgår bland annat att den totala budgeten för
kommunalförbundet 2019 uppgår till 54 958 tkr, exklusive hyra, och fördelar
sig till respektive kommun enligt följande:

Mora
Orsa
Älvdalen
Leksand
Vansbro
Summa

Fördeln
34,7%
10,8%
24,4%
17,5%
12,6%
100,0%

Bidrag

Bidrag

inkl hyra

exkl hyra

20 057
6 417
15 121
11 163
8 940
61 698

19 085
5 927
13 406
9 600
6 940
54 958

Förbundsdirektören har tillsammans med ekonomiavdelningen i Mora
kommun utarbetat ett förslag till budget 2019 och plan för 2020 - 2021.
Därefter har ekonomigruppen gått igenom förslaget och kompletterat med ett
förslag till grundinsats på totalt 1,2 mkr. Grundinsatsen är avsedd att stärka
förbundets egna kapital och bedömningen i ekonomigruppen är att det skulle
hjälpa förbundet i uppstarten. Insatsen påverkar inte resultatet men stärker
balansräkningen och förbundets möjligheter till finansiering. Direktionen i
förbundet har tagit ställning budget till 2019 och plan för 2020 - 2021 och
där ingår förslaget till grundinsats.
Förslaget till grundinsats har inte behandlats tidigare i respektive
kommunfullmäktige.

Justeras

Utdrag bestyrks

24

1(2)

Sida

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2019-04-08
Kommunstyrelsen

Grundinsatsen fördelar sig enligt följande för respektive kommun:
Mora
Orsa
Älvdalen
Leksand
Vansbro
Summa

416
130
293
210
151
1 200

Grundinsatsen finansieras genom likvida medel och bokförs som en fordran
på Brandkåren Norra Dalarna.
Sektorns/avdelningens bedömning
Grundinsatsen är endast till för att förbundet skall ha ett positivt eget kapital
och att mindre underskott inte skall behöva behandlas av respektive
kommunfullmäktige. Skulle ett mindre underskott uppstå behöver beslut då
tas om att tillskjuta medel som kan vara av obetydliga belopp. Så länge
förbundet inte gör underskott får detta ingen resultatpåverkan hos
kommunen, utan är en tillgång.
Finansiering
Finansiering sker genom att kassan minskar med 210 tkr och det istället blir
en tillgång för kommunen gentemot förbundet.
Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande av Kristian Koivumäki, daterat 2019-02-28
Kommunstyrelsens förslag till beslut i kommunfullmäktige
1. Tillskjuta en grundinsats till kommunalförbundet Brandkåren Norra
Dalarna motsvarande 17,5 % av 1,2 mkr, vilket motsvarar 210 000
kronor.
2. Beslutet gäller under förutsättning av att samtliga medlemskommuner
fattar motsvarande beslut.
Beslutet skickas till
Kommunfullmäktige
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§ 47

Dnr 2019/286

Kommunal borgen för Brandkåren Norra Dalarna
(BRAND)
Beskrivning av ärendet
Brandkåren Norra Dalarna är ett kommunalförbund som bildades 2019-0101 efter beslut av förbundsmedlemmarna hösten 2018. Kommunalförbundet
ägs av förbundsmedlemmarna Leksand, Mora, Orsa, Vansbro och Älvdalens
kommuner.
Kommunerna har sedan tidigare genomfört investeringar för de olika
brandkårerna och i samband med bildandet av förbundet ska överföring ske
av anläggningstillgångarna, detta sker genom ett köp av respektive kommun.
Finansieringen av köpet kommer att ske genom upplåning av medel från
Kommuninvest.
Bedömningen är att anläggningstillgångarna uppgår till ca 30 (varav 7 för
Leksand) mkr för samtliga kommuner men för att garantera förbundet
möjlighet till upptagande av ytterligare lån för investeringar i framtiden
föreslår ekonomigruppen för förbundsbildandet (ekonomichefer/ekonomer
från respektive kommun) att borgensnivån sätts till 40 mkr.
I grunden fördelas borgensåtagandet enligt fördelningen av medlemsbidraget
men Kommuninvest kräver att respektive kommun beslutar om borgen
såsom för egen skuld.
Ingen borgensavgift ska tas ut av förbundet då det skulle innebära att
medlemsbidraget måste höjas med motsvarande nivå vilket är en onödig
administration.
Eventuell återbäring från Kommuninvest för lån som avser Brandkåren i
Norra Dalarna ska tillfalla förbundet.
Sektorns/avdelningens bedömning
De lån förbundet har kommer att fördelas på Leksands kommun efter del i
förbundet (idag 17 %) och räknas mot kommunkoncernens lånelimit.
Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande av Kristian Koivumäki, daterat 2019-02-28
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Kommunstyrelsens förslag till beslut i kommunfullmäktige
1. Såsom för egen skuld ingå borgen för Brandkåren Norra Dalarnas
låneförpliktelser upp till ett totalt högsta lånebelopp om 40 000 000
kronor jämte därpå löpande ränta och kostnader.
2. Det totala högsta lånebeloppet ska beräknas på skuldebrevens respektive
ursprungliga lånebelopp.
3. Beslutet gäller under förutsättning av att samtliga ägarkommuner fattar
likalydande beslut.
Beslutet skickas till
Kommunfullmäktige
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§ 48

Dnr 2019/484

Anmälan av ordförandebeslut om tillfälligt utökad
serveringstid
Beskrivning av ärendet
Gårdscaféet i Leksand har ansökt om tillfälligt utökad tid för servering av
alkoholhaltiga drycker till kl. 03.00 i anslutning till de avgörande matcherna
i SHL-kvalet för Leksands IF. De matchdagar som kan bli aktuella för
utökad serveringstid är fredagen den 5 april 2019, söndagen den 7 april 2019
eller tisdagen den 9 april 2019 och endast om det blir vinst för Leksands IF.
Polismyndigheten och miljöenheten tillstyrker utökad serveringstid.
Med hänsyn till att frågan varit brådskande har kommunstyrelsens
ordförande fattat beslut i fråga om ansökan, vilket härmed redovisas.
Beslutsunderlag
Ordförandebeslut, daterat 2019-04-05
Tjänsteutlåtande daterat 2019-04-05
Kommunstyrelsens beslut
1. Godkänna redovisning av ordförandebeslut, daterat 2019-04-05.
Beslutet skickas till
Ulrika Liljeberg (C)
Alkoholhandläggare Anette Blomqvist
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§ 49

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

Fokus nu är budgetprocessen och arbetet med att få en budget i
balans.

-

Ett nytt delbeslut är på gång i ärendet om de enskilda vägarna i
Leksands kommun. Ärendet handlar om regelverket för när
kommunen ska erbjuda skötsel. Planen är att ärendet ska behandlas
vid fullmäktiges sammanträde den 12 juni 2019. Partierna i
fullmäktige bjuds in till ett möte i frågan den 17 april kl. 17.00-20.00.

Kommunstyrelsens beslut
1. Lägga informationen till handlingarna.
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