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Närvarolista
Beslutande

Ledamöter Ulrika Liljeberg (C)
Anne-Lie Stenberg (M)
Mikael Kyller (KD)
Karin Byström (C)
Kenneth Dahlström (C)
Jan-Olof Karlsson (S)
Ella Gyllenhak-Liss (MP)
Birgitta Jansson (S)
Sebastian Larsson (M)
Aarno Magnusson (C)
Ingrid Rönnblad (S)
Inga Westlund (V)
Viktor Zakrisson (S)

Tjänstgörande ersättare Margareta Jobs (KD) ers: Erica Strid (KD)
Mats Blomqvist (BP) ers: Jörgen Winther (BP)

Övriga närvarande

Ej tjänstgörande ersättare Rune Bröms (C)
Per Wiman (KD)
Liv Lunde-Andersson (S)
Beth Holzmann (S)
Yvonne Ineteg (V)
Tintin Löfdahl (KD)

Tjänstemän Kommundirektör Göran Wigert
Kommunsekreterare Björn Arrias
Sektorschef Lärande och stöd Carin Fredlin, § 4
Avdelningschef grundskola Annica Sandy-Hedin, § 4
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Ärendelista

§ 1 Fastställande av dagordning
§ 2 Kommundirektören informerar
§ 3 Utskottsordförandena informerar
§ 4 Grundskolans framtida organisation och arbetsformer i Leksands kommun 

- senaste nytt
§ 5 Förvärv av Åkerö 13:13 samt försäljning av mark för verksamheter
§ 6 Ansökan om kommunal borgen för Sätergläntan
§ 7 Ansökan om ändring av tidigare beslut om kommunal borgen för Leksands 

IF - LIF
§ 8 Reglemente för kommunalt partistöd
§ 9 Partistöd 2018
§ 10 Styrdokument Anhörigstöd
§ 11 Samverkansbeslut avseende tillnyktringsverksamhet
§ 12 Projekt Främja Ungt entreprenörskap - RD 2017-126
§ 13 Motion om pensionärsrabatt på Leksandshallen 
§ 14 Första medborgarförslaget om att bygga ut förskolan Igelkotten i Siljansnäs 

med två avdelningar till
§ 15 Andra medborgarförslaget om att bygga ut förskolan Igelkotten i Siljansnäs 

med två avdelningar till
§ 16 Medborgarförslag om att uppmärksamma att Leksand ligger på längdgrad 

15 genom att sätta upp en plakett på majstångsfundamentet
§ 17 Anmälan av inkomna delegeringsbeslut
§ 18 Adress för nya bostäder på fastigheten Korstäppan 2
§ 19 Kommunstyrelsens ordförande informerar
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§ 1

Fastställande av dagordning

Beskrivning av ärendet
Kommunstyrelsen fastställer dagordningen.

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

- ”Adress för nya bostäder på fastigheten Korstäppan 2”

Kommunstyrelsens beslut
1. Fastställa dagordningen med tillägget av ärendet ”Adress för nya 

bostäder på fastigheten Korstäppan 2”.
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§ 2

Kommundirektören informerar

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

- Uppföljning av arbetet enligt mål och budget.

- Jävsnämnden har lämnat klartecken för ny parkering nere vid 
järnvägsstationen. Det kommer även att göras en översyn av hela 
parkeringssituationen vid stationsområdet.

- Arbetet med anledningen av uppsägningen av avtalet med Limsjögården 
fortgår. Avtalet går ut sista december 2020. Tanken är inflyttning i nya 
lokaler vid det särskilda boendet i Tibble ska vara klart till 1 januari 
2021. Arbete pågår med att hitta nya lokaler även för andra verksamheter 
som kommunen idag har i Limsjögården. 

Kommunstyrelsens beslut
1. Lägga informationen till handlingarna.
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§ 3

Utskottsordförandena informerar

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

- Sektorn arbetar vidare enligt tidigare beslut (KS 2017-12-11, § 179) om 
ny- och ombyggnation av särskilda boenden.

- Förändringar har genomförts avseende stationeringen av hemtjänsten i 
Siljansnäs. De som arbetar med hemtjänsten i det ordinära boendet på 
Björkbacken är nu stationerad tillsammans med hemtjänstpersonal inne i 
Leksand. 

- Det kommer att bli uppföljningar till utskottet avseende den nya 
lagstiftningen rörande samverkan för trygg och effektiv utskrivning från 
sluten hälso- och sjukvård. 

- Utskottet har fått redovisat resultatet av brukarundersökningen 2017.

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

- Bokslutet för sektor samhällsbyggnad visar på +6 miljoner kronor.

- Tillsyn enligt tobakslagen har genomförts. 

- Detaljplanearbetet avseende den s.k. Moskogsvägen är påbörjat. 

- Utredningen om kommunal samverkan för gemensam räddningstjänst i 
Siljansregionen 2019 pågår enligt plan.

- Det kommer att genomföras informationsmöten med livsmedelshanterare 
den 30-31 januari 2018.

- Det förs en diskussion om möjligheterna till bättre styrning när det gäller 
användningen av fyrverkerier. 

- Den 14-17 maj kommer elever och tjänstemän från Tobetsu, Japan, på 
besök.

- Arbete med en policy för solenergianläggningar fortgår och diskussioner 
kommer att föras med länsstyrelsen.

- Rekrytering och pensionsavgångar.
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Ordföranden för utskottet för lärande och stöd Tintin Löfdahl (KD) 
informerar om bland annat följande:

- Skolinspektionens tillsyn är avslutad och utskottet har fått ta del av 
resultaten. Tintin Löfdahl (KD) och Lars Halvarson (S) kommer att 
delta på ett uppföljningsmöte med Skolinspektionen. En redogörelse 
för vilka åtgärder som ska vidtas med anledning av besluten 
redovisas för utskottet under våren. 

- Förskolan Berget på Käringberget har fått en vattenskada, vilket 
försenat inskolning av nya barn.

- Kön till förskoleplatser är lång till följd av ökad inflyttning. 

- Kostnaderna för ekonomiskt bistånd vad under december 2017 bland 
de högsta hittills och avdelningen går igenom samtliga ärenden för att 
se om ärenden kan avslutas eller om det krävs särskilda insatser. Ett 
stödteam för familjerna är bildat. 

- Projektet ”Fokus 20–25 i Leksand, Rättvik, Gagnef” har nu startats 
upp och fått uppskattande respons. Projektet handlar om att ge stöd 
till unga vuxna i att hitta jobb eller att börja studera. 

- Konsultkostnaderna för avdelning Familj och stöd minskar till följd 
av rekryteringar.

- Bokslutet per den 31 december 2017 kommer att presenteras för 
utskottet i februari. 

Kommunstyrelsens beslut
1. Lägga informationen till handlingarna.
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§ 4 Dnr 2017/1515

Grundskolans framtida organisation och arbetsformer i 
Leksands kommun - senaste nytt

Beskrivning av ärendet
Under våren 2017 konstaterade utskottet för Lärande och stöd att den 
kommunala grundskolan står inför flera utmaningar de närmaste åren. Det 
handlar om att:

 Förbättra måluppfyllelsen för varje enskild elev. Kommunens barn 
och unga ska ges de bästa förutsättningarna för att må bra, lyckas i 
skolan och, i förlängningen, lyckas i livet. 

 Bibehålla och ständigt förbättra skolans kvalitet.

 Dimensionera skolorna efter det antal elever som finns.

 Använda kommunens ekonomiska resurser på ett klokt sätt. 

För att organisera kommunens grundskolor så bra som möjligt har en 
oberoende konsult anlitats i syfte att se över framtida dimensionering, 
organisation och ekonomiska förutsättningar. Konsulten gjorde hösten 2017 
en utredning och lämnade en rapport med förslag på olika insatser för att 
höja kvalitén i Leksands kommuns grundskolor. 

Frågan har diskuterats på elevråd, brukarråd och stort brukarråd under hösten 
2017. Utskottet för lärande och stöd, sektorchef och avdelningschef 
grundskolan deltog på stora brukarrådet och rektorerna möter elever och 
diskuterar förslaget. Personalen har getts möjlighet till delaktighet under 
december till januari, både genom fackliga representanter och 
personalmöten. Sektorchef och grundskolechef besöker samtliga 
arbetsplatser.

Den rapport som lämnades av konsulten är dock inte ett färdigt förslag, utan 
en rapport som ska granskas och utvärderas med utgångspunkt i vad som är 
möjligt och klokt att genomföra på kort och lång sikt.

Tjänstemän inom sektorn för Lärande och stöd arbetar nu med att ta fram en 
rekommendation från förvaltningens sida. Rekommendationen kommer att 
presenteras för utskottet i februari för vidare beredning. 

8



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sida
2(2)

Sammanträdesdatum
2018-01-29

Kommunstyrelsen

Justeras Utdrag bestyrks

Vid dagens sammanträde föredras ärendet med dess tidsplan av sektorschef 
Carin Fredlin och avdelningschef för grundskola Annica Sandy-Hedin.

Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande av sektorschef Carin Fredlin, daterat 2018-01-03

Kommunikationsplan

Minnesanteckningar stort brukarråd, daterat den 7 december 2017

Kommunstyrelsens beslut
1. Lägga informationen till handlingarna.

Beslutet skickas till
Sektorschef Carin Fredlin

Avdelningschef grundskola Annica Sandy-Hedin
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§ 5 Dnr 2017/1695

Förvärv av Åkerö 13:13 samt försäljning av mark för 
verksamheter

Beskrivning av ärendet
Leksands kommun arbetar aktivt med framtagande av strategisk mark för 
framtida utveckling av mark för bostäder och verksamheter, med avsikt att 
möjliggöra målet att bli 18 000 invånare till år 2025. Som stöd för strategiska 
förvärv finns antagen bostadsförsörjningsplan (2016) och översiktsplan 
(2014). 

Strategiska markförvärv ligger till grund för framtagande av detaljplaner 
som möjliggör etablering av verksamheter och bostäder. I kommunens 
markinnehav finns idag färdig mark för försäljning inom planlagt område, 
och fler områden är under framtagande.

I samband med framtagandet av detaljplan för Åkerö brofäste har samtal 
förts med fastighetsägare inom området för det planprogram som godkändes 
i kommunfullmäktige 2015. Flera förvärv är redan genomförda inom 
planprogramområdet och ytterligare förvärv är lämpliga för att möjliggöra 
ytterligare en framtida detaljplan för bostäder.

I området finns idag flera verksamheter på fastigheten Åkerö 13:13. Samtal 
har förts med fastighetsägarna under en tid avseende möjlighet för 
kommunen att förvärva fastigheten. Ägarna är positiva till framtida 
utveckling av Leksand som ort och vill i möjligaste mån bidra till denna 
utveckling. När området intill blir bebyggt med bostäder enligt pågående 
detaljplanearbete kan det bli svårt för befintliga verksamheter att finnas kvar 
i området. Fastighetsägarna har därmed ställt frågan till kommunen om 
möjlighet att förvärva annan mark för framtida flytt av verksamheterna från 
Åkerö 13:13. 

Kommunen har presenterat olika alternativ för verksamhetsmark och av 
dessa har ägarna framfört önskemål om att förvärva mark intill Tegera Arena 
för att uppföra en ny byggnad för den gym-verksamhet som idag finns på 
Åkerö. De har dessutom framfört önskemål om att förvärva mark på 
Limsjöänget för flytt av den bilservice som idag är på Åkeröfastigheten.
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Under hösten har förhandlingar pågått avseende dessa tre objekt. Slutligen 
har parterna enats om prissättning och huvudsakliga villkor för förvärv 
respektive försäljning av 

 Åkerö 13:13 (”Bilbolaget”)

 Del av Noret 58:1 (invid ”Tegera Arena”)

 Del av Noret 2:27 (del av ”Limsjöänget”)

För Åkerö 13:13 har parterna överenskommit om köpeskilling om 7,3 
miljoner kronor. Priset ligger inom intervallet för den värdering som 
kommunen låtit ta fram för fastigheten.

För del av Noret 58:1 har parterna överenskommit om ett pris om 100 
kronor/kvm. Priset är baserat på kommunens riktlinjer för prissättning av 
kommunal mark (antagna i Kommunfullmäktige 2014-04-28). Området 
uppgår till ca 1900 kvm.

För del av Noret 2:27 har parterna överenskommit om ett pris om 115 
kronor/kvm. Priset är baserat på kommunens riktlinjer för prissättning av 
kommunal mark. Området uppgår till ca 3600 kvm.

Sektorns/avdelningens bedömning
Aktuell part har presenterat planer för byggnation och verksamhet på marken 
vid Tegera Arena samt på Limsjöänget. Parten bedöms som en stabil aktör 
med målsättning att bidra till Leksands utveckling.

Sektorn bedömer att prissättningen är skälig utifrån framtagen värdering och 
kommunens riktlinjer för prissättning av kommunal mark. Sektorn bedömer 
att föreslaget förvärv är en viktig del för fortsatt utveckling av bostäder på 
Åkerö. Sektorn bedömer att försäljning av verksamhetsmark för gym- 
respektive bilserviceverksamhet är gynnsamt för kommunens utveckling 
som attraktiv ort, och föreslagna verksamheter överensstämmer med avsett 
ändamål enligt gällande detaljplaner.

Försäljningen av mark vid Limsjöänget kommer att genomföras enligt 
gällande ”Detaljplan för norra Riksvägsinfarten Noret 2:30 mfl” från år 2005 
eftersom avsett ändamål bilservice överensstämmer med gällande detaljplan. 
Denna försäljning är således inte beroende av den nya detaljplan för området 
som är under framtagande.

En grov exploateringskalkyl finns framtagen för området i sin helhet 
inkluderande tidigare förvärv (Åkerö 13:11) samt preliminära kostnader för 
rivning, sanering, framtagande av detaljplan mm. 
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Med hänsyn tagen till svårigheter att bedöma framtida pris på mark görs 
dock bedömningen att kalkylen kan ge ett svagt underskott, d.v.s. att 
intäkterna för försäljning av framtida bostadsmark inte fullt ut täcker 
kostnaderna.  

Sektorns bedömning är dock att värdet av detta strategiska förvärv för 
framtida utveckling av bostäder väger upp den eventuella nettokostnad som 
kan uppstå av projektets genomförande.

Beslutsunderlag
Utdrag ur allmänna utskottets sammanträdesprotokoll, daterat 2018-01-22, 
§ 6

Tjänsteutlåtande från mark- och exploateringsansvarig Martina Hellgren, 
daterat 2017-12-22 med bilaga innehållande kartskisser på:

 Området för planprogram Åkerö brofäste, godkänt i KS 2015

 Fastigheten Åkerö 13:13

 Område för försäljning gymverksamhet

 Området för försäljning bilservice

Yrkanden
Viktor Zakrisson (S), Sebastian Larsson (M) och Mats Blomqvist (BP) yrkar 
bifall till förslaget.

Kommunstyrelsens beslut
1. Delegera till förvaltningen att under 2018 genomföra förvärv av Åkerö 

13:13 enligt detta beslut upp till en summa av 7,3 miljoner kronor. 

2. Förvärvet enligt första punkten ska ske under förutsättning att avtal 
upprättas avseende försäljning under 2018 av verksamhetsmark vid 
Limsjöänget och intill Tegera Arena. Försäljningen ska ske till 
Bilbolaget i Leksand AB (organisationsnummer 556605-6627).

Beslutet skickas till
Mark- och exploateringsansvarig 

Chef för sektor samhällsutveckling

Näringslivschef

Ekonomichef
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§ 6 Dnr 2017/207

Ansökan om kommunal borgen för Sätergläntan

Beskrivning av ärendet
Sätergläntan, institutet för slöjd och hantverk, har sedan tidigare beviljats 
kommunal borgen på en miljon kronor som går ut den 30 mars 2018. 

I en skrivelse ansöker nu Sätergläntan om en förlängning av tidigare beviljad 
borgen på en miljon kronor fram till och med den 30 maj 2019.

Huvudmän för Sätergläntan är Sveriges Hemslöjdföreningars Riksförbund, 
SHR, och Leksands kommun.

Sektorns/avdelningens bedömning
De villkor som ställdes för borgensåtagandet ifjol om att en regelbunden 
ekonomisk rapportering skulle ske har efterlevts och de flesta åtgärderna i 
den handlingsplan som lämnades in har också verkställts.

Under året som gått har Sätergläntan lämnat god information om sin 
ekonomi och verksamhet som ger en bild av en verksamhet som jobbar hårt i 
vardagen för att få ekonomin att gå ihop.

Likviditetssituationen verkar vara under kontroll. I december och januari 
månader kommer man att nyttja delar av lånekapitalet från Leksands 
Sparbank som denna borgensförbindelse avser. Verksamheten har i princip 
lyckats uppnå sin budget åtminstone fram till och med november månads 
utfall.

Förutsättningarna för verksamheten att stå på egna ben för att klara av sin 
kostym i form av fastigheter med underhåll och lånefinansiering är fortsatt 
oklar. Det är viktigt att ägare och ledning återkommer med en långsiktig plan 
som beskriver hur verksamhetens lönsamhet kan höjas ytterligare så att man 
klarar de ekonomiska åtagandena både nu och i framtiden.

Eftersom Sätergläntan har en offentlig ägare som äger mer än 25 % av 
verksamheten gick det inte att få statsbidragsstöd på 500 000 kronor för 
ombyggnad av Smedjan. Detta gjorde att hela investeringen på 800 000 
kronor fick bekostas av verksamheten.

I syfte att ge verksamheten på Sätergläntan möjlighet att få till en långsiktigt 
ekonomisk hållbar plan för sin verksamhet så föreslås en successiv 
nedtrappning på borgensförbindelsen under de kommande fem åren med 
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200 000 kronor per år med början i år, 2018. Förslaget om nedtrappning 
finner ledningen på Sätergläntan vara ett väl avvägt förslag även om deras 
önskemål är att ligga kvar med hela borgensåtagandet på 1 miljon till och 
med den 31 maj 2019.

Förvaltningen föreslår att en ny borgen på 800 000 kronor tecknas att gälla 
under ett år till och med den 31 mars 2019. D.v.s. ett år från utgången av 
tidigare borgen på 1 miljon kronor.

Eftersom större delen av det inlånade kapitalet finns intakt så borde det inte 
innebära några större likviditetsproblem under det kommande året för 
Sätergläntans verksamhet.

Beslutsunderlag
Utdrag ur allmänna utskottets sammanträdesprotokoll, daterat 2018-01-22, 
§ 9

Tjänsteutlåtande av kommundirektör Göran Wigert, daterat 2018-01-24

Ansökan om förlängt borgensåtagande från Säterglänta, inklusive bilagor, 
daterat 2017-12-20

Yrkanden
Viktor Zakrisson (S) yrkar bifall till förvaltningens förslag till beslut.

Kommunstyrelsens förslag till beslut i kommunfullmäktige
1. Avslå Sätergläntans ansökan om förlängd borgen med 1 miljon kronor 

till och med den 30 maj 2019.

2. Bevilja ny borgen till Sätergläntan med 800 000 kronor till och med den 
31 mars 2019 i enlighet med den nedtrappning som är tänkt att ske.

Beslutet skickas till
Kommunfullmäktige

14



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sida
1(2)

Sammanträdesdatum
2018-01-29

Kommunstyrelsen

Justeras Utdrag bestyrks

§ 7 Dnr 2018/39

Ansökan om ändring av tidigare beslut om kommunal 
borgen för Leksands IF - LIF

Beskrivning av ärendet
Kommunfullmäktige beslutade vid sammanträdet den 26 november 2012, se 
§ 108, att ge borgenslöfte till Leksands IF Ishockey om maximalt 8 miljoner 
kronor för att göra betongplattor. Som motprestation lämnade Leksands IF 
LRF-hallen (idag Weda skog arena) som säkerhet.

Leksands IF har efter borgenslöftet tagit lån och investerat i en ny 
betongplatta som förbättrat driftsekonomin och minskat energiåtgången i 
Tegera arena.

Leksands IF Ishockey har i skrivelse inkommen den 12 januari 2018 ansökt 
om ändrade villkor för det borgenslöfte som Leksands kommun lämnat. 

Avdelningens bedömning
Arenan används inte enbart av Leksands IF, utan även bland annat av 
kommunen som köper istid för skolor, hockeygymnasium, allmänhetens 
åkning och föreningar. Det är därmed även i allmänhetens intresse att det 
görs investeringar i arenan som minskar dess energiförbrukning och 
klimatpåverkan samt att driftskostnaderna i stort minskar. Det bedöms därför 
som rimligt att borgenslöftet ändras.  

De ändrade villkoren kräver ingen särskild finansiering. Leksands IF har 
under en längre tid arbetat för att få ekonomin i balans och följer den 
amorteringsplan som finns för betalning av lånen för betongplattan. 

Det har inte sedan borgenslöftet lämnades blivit aktuellt för kommunen att 
betala avbetalningar av de lån som Leksands IF kunnat ta med stöd av 
borgenslöftet. I dagsläget finns inget som tyder på att föreningen inte kan 
fullfölja sina åtaganden i förhållande till de lån som tagits utifrån det 
borgenslöfte som lämnades i november 2012. 

Beslutsunderlag
Utdrag ur allmänna utskottet sammanträdesprotokoll, daterat 2018-01-22, 
§ 16

Tjänsteutlåtande från administrativ service, daterat 2018-01-29
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Skrivelse från Leksands IF Ishockey, inkommen 2018-01-12

Yrkanden
Mikael Kyller (KD) och Sebastian Larsson (M) yrkar bifall till 
förvaltningens förslag till beslut.

Kommunstyrelsens förslag till beslut i kommunfullmäktige
1. Bevilja ändrade villkor på tidigare lämnat borgenslöfte till Leksands IF 

Ishockey ideell förening om 8 miljoner kronor (KF 2012-11-26, § 108) 
till att avse åtgärder som förbättrar driftsekonomin avseende fastigheten 
Tegera arena genom minskade driftskostnader, lägre energiförbrukning, 
högre säkerhet, bättre arbetsmiljö och/eller minskad belastning på miljö 
och klimat.

2. Borgenslöftet gäller till och med den 31 december 2025.

Beslutet skickas till
Kommunfullmäktige
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§ 8 Dnr 2017/1780

Reglemente för kommunalt partistöd

Beskrivning av ärendet

I 4 kap. 2932 §§ kommunallagen (2017:725) finns bestämmelser som ger 
kommunerna möjlighet att ge ekonomiskt bidrag till politiska partier för att 
stärka deras ställning i den kommunala demokratin (partistöd). Motsvarande 
bestämmelser fanns även i den nu upphävda kommunallagen (1991:900)
Leksands kommunfullmäktige har vid sammanträdet den 15 februari 2016, 
se § 6, antagit Reglemente för kommunalt partistöd. I reglementet finns 
närmare bestämmelser om stödberättigade, partistödets omfattning, 
utbetalning och krav på redovisning av användning av partistödet. 

Enligt Bestämmelser om ekonomisk kompensation (arvoden) till 
förtroendevalda i Leksands kommun 2015-2018, kan varje parti per år i 
ekonomiskt stöd få ¼ prisbasbelopp i grundstöd samt ¼ prisbasbelopp per 
mandat i kommunfullmäktige.

Avdelningens bedömning
Nuvarande reglemente för kommunalt partistöd bedöms av flera skäl vara i 
behov av revidering. Dels behöver reglementet revideras redaktionellt och 
uppdateras med hänvisningar till den nya kommunallagen, dels finns det 
anledning att se över kraven på redovisning av användning av partistödet.

I jämförelse med andra kommuner har Leksands en hög detaljeringsgrad i 
kraven. Flera av kraven kan sägas gå utöver att besvara hur partistödet 
använts för att stärka partiernas ställning i den kommunala demokratin. 
Tanken med lagstiftningen är inte att partierna i det här sammanhanget ska 
redovisa sina samtliga ekonomiska förehavanden, utan redovisa att själva 
partistödet använts för sitt ändamål. 

Den närmare utformningen redovisningen är inte lagreglerad. Istället finns 
vägledning i förarbetena till lagen genom bland annat följande uttalanden. 

Det väsentliga är att redovisningen är utformad på ett sådant sätt att den ger en 
rättvisande bild av hur mottagaren har använt partistödet. Det innebär bl.a. att 
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redovisningen bör omfatta allt det partistöd som har använts, både det som har 
mottagits för det senaste året och det som eventuellt sparats från tidigare år.1

…
För att redovisningen ska visa att partistödet har använts för att stärka partiets 
ställning i den kommunala demokratin är det dock nödvändigt att redovisningen 
innehåller något mer än ett uttalande att stödet har använts på det sättet. Ett sådant 
uttalande innebär endast ett påstående om hur stödet har använts. Det ger emellertid 
inte något som helst stöd för att påståendet är riktigt. För detta krävs något fler 
detaljer.

Redovisningen ska som nämnts visa att partistödet har använts för att stärka partiets 
ställning i den kommunala demokratin. Därför bör det av redovisningen bl.a. framgå 
i vilken mån överföringar har gjorts till delar av partiorganisationen utanför den 
utbetalande kommunen eller landstinget samt vilka motprestationer som i så fall har 
erhållits.

Det får antas att allmänhetens och mediernas granskning kommer att leda till att det 
bland mottagarna av partistöd utvecklas en praxis med mer detaljerade krav på 
redovisningens utformning, en form av god sed vid redovisning av partistöd.2

Andra kommuner som vi jämfört med ställer i regel inte särkrav på 
redovisningen. Vissa kommuner, exempelvis Eskilstuna, Hedemora och 
Nykvarn, tillhandahåller däremot särskilda mallar som kan ge stöd till 
partierna i redovisningen och för den granskningsrapport som ska bifogas 
redovisningen. 

Genom att plocka bort detaljerade krav blir kopplingen till syftet med lagen 
tydligare. Genom att ge bättre stöddokument till partierna är det sannolikt att 
redovisningarna blir mer likartade och lättare att förstå för bland annat 
allmänheten. Det bedöms även vara en lättnad för partierna. I förslaget på 
nytt reglemente är därför flera av detaljkraven på redovisningen inte med 
och det bedöms vara lämpligt att en särskild mall för redovisning och 
granskning tas fram. Reglementet bör även få tillämpas vid nästkommande 
redovisning av användning av partistöd, det vill säga det partistöd som 
utbetalades 2017 och vars användning ska redovisas senast 30 juni 2018.

Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande av kommunsekreterare Björn Arrias, daterat 2017-12-20

Förslag till Reglemente för kommunalt partistöd.

Yrkanden
Mikael Kyller (KD) yrkar bifall till förvaltningens förslag till beslut.

1 jfr. prop. 2013/14:5, s. 77
2 jfr. prop. 2013/14:5, s. 79
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Kommunstyrelsens förslag till beslut i kommunfullmäktige
1. Anta Reglemente för kommunalt partistöd, i enlighet med förslaget.

2. Reglemente för partistöd, antaget av kommunfullmäktige 2016-02-15 § 
6, upphör att gälla i samband med beslutet enligt första punkten.

3. Reglementet enligt första punkten får tillämpas för 2018 års redovisning 
av partistöd.

Kommunstyrelsens beslut
1. Uppdra till förvaltningen att tillhandahålla en mall för redovisning och 

granskning av partistöd.

Beslutet skickas till
Kommunfullmäktige

Administrativ service
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§ 9 Dnr 2017/1782

Partistöd 2018

Beskrivning av ärendet

Tillämpliga bestämmelser 
I 4 kap. 2932 §§ kommunallagen (2017:725) finns bestämmelser som ger 
kommunerna möjlighet att ge ekonomiskt bidrag till politiska partier för att 
stärka deras ställning i den kommunala demokratin (partistöd).

Beslut om partistöd ska, enligt 4 kap. 32 § KL, bland annat innehålla ett krav 
på att mottagaren av partistödet årligen ska lämna en skriftlig redovisning 
som visar hur partistödet hur använts.

Leksands kommunfullmäktige har vid sammanträdet den 15 februari 2016, 
se § 6, antagit Reglemente för kommunalt partistöd. Av reglementet följer 
bland annat att grundstöd ska ges till de partier som finns representerade i 
fullmäktige samt att mandatstöd ska ges för mandat för vilket en vald 
ledamot är fastställd enligt vallagen (2005:837).

Enligt Bestämmelser om ekonomisk kompensation (arvoden) till 
förtroendevalda i Leksands kommun 2015-2018 kan varje parti per år i 
ekonomiskt stöd få ¼ prisbasbelopp i grundstöd samt ¼ prisbasbelopp per 
mandat i kommunfullmäktige.

Avdelningens bedömning
Det finns idag nio partier representerade i fullmäktige och som därmed är 
berättigade grundstöd. Det finns vidare 48 mandat i fullmäktige där en 
ledamot är fastställd enligt vallagen och som därmed berättigar mandatstöd. 
Mot bakgrund av att samtliga partier lämnat in skriftlig redovisning av 
användning av tidigare utbetalat partistöd är partierna berättigade nytt 
partistöd.

Prisbasbeloppet för 2018 är 45 500 SEK. Grundstödet ska därmed vara 
11 375 SEK och samma belopp i mandatstöd.
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Utifrån grundstöd och antalet mandat med fastställd ledamot i fullmäktige 
föreslås därför att utbetala partistöd för 2018 enligt följande.

Parti Mandat Partistöd (SEK)
Socialdemokraterna 12 147 875   
Centerpartiet 11 136 500   
Moderaterna 6 79 625   
Kristdemokraterna 6 79 625   
Bygdepartiet 4 56 875   
Miljöpartiet 3 45 500   
Vänsterpartiet 3 45 500   
Sverigedemokraterna 2 34 125   
Liberalerna 1 22 750   

Totalt (SEK):         648 375

Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande av kommunsekreterare Björn Arrias, daterat 2017-12-20

Kommunstyrelsens förslag till beslut i kommunfullmäktige
1. Utbetala kommunalt partistöd för 2018 om totalt 648 375 kr i enlighet 

med förslaget.

2. Ställa kravet att respektive mottagande parti senast den 31 juli 2019 ska 
lämna en skriftlig redovisning om hur partistödet enligt första punkten 
använts. 

Beslutet skickas till
Kommunfullmäktige
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§ 10 Dnr 2018/29

Styrdokument Anhörigstöd

Beskrivning av ärendet
2017 års politiska mål 5 var att Stärka och utveckla stödet till anhöriga och 
familjer till personer med omfattande vård- och omsorgsbehov framförallt 
till anhöriga som är unga. 

En indikator utifrån målet var att utarbeta ett övergripande styrdokument för 
hur arbetet ska bedrivas gällande anhörigstöd i kommunen.

Sektorns/avdelningens bedömning
Sektorerna vård och omsorg samt lärande och stöd har gemensamt tagit fram 
ett arbetsdokument gällande anhörigstöd i Leksands kommun. 

Anhörigstödets målgrupp är de personer som inom familjen, släkten eller 
vänkretsen hjälper en närstående som på grund av ålder, sjukdom eller 
handikapp inte längre kan klara sig på egen hand. Anhörigstödet ska 
eftersträva att erbjuda individuellt anpassat stöd så som enskilda samtal, 
hembesök, telefonstöd, rekreation, anhöriggrupper, anhörigskola, 
föreläsningar och olika temakvällar. Det ska förekomma samverkan internt 
och externt med olika verksamheter så som andra kommuner, primärvården 
och olika brukarorganisationer. Inom alla verksamheter ska all personal vara 
informerade om att Leksands kommun erbjuder anhörigstöd. 
Barnperspektivet ska lyftas fram i de ärenden/utredningar där det finns barn.

Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande av sektorschef Ulrika Gärdsback, daterat 2018-01-11

Anhörigstöd i Leksands kommun, daterad 2017-12-12.

Yrkanden
Kenneth Dahlström (C) yrkar bifall till förvaltningens förslag.

Kommunstyrelsens beslut
1. Anta styrdokumentet Anhörigstöd i Leksands kommun.

Beslutet skickas till
Sektorschef för vård och omsorg Ulrika Gärdsback
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Sektorchef för lärande och stöd Carin Fredlin

Avdelningschef Marie van Geffen-Blomberg

Avdelningschef Joacim Andersson

Avdelningschef Zilha Fific

Myndighetschef Katja Vestling
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§ 11 Dnr 2017/1534

Samverkansbeslut avseende tillnyktringsverksamhet

Beskrivning av ärendet
När lagen (1976:511) om omhändertagande av berusade personer m.m. 
(LOB) trädde i kraft i Sverige var syftet att det skulle medföra ett mer 
humant omhändertagande av berusade personer där merparten av dessa 
skulle beredas vård och omsorg vid sjukhus eller annan sjukvårdsinrättning. 
Att kvarhålla en omhändertagen i polisens arrest skulle endast ske i 
undantagsfall då de vårdinriktade alternativen i lagtexten skulle ges företräde 
och prioritet.

 År 2011 kom socialdepartementet med ett slutbetänkande från 
missbruksutredningen, Bättre insatser vid missbruk och beroende (SOU 
2011:35). Utredningen visar att endast nio procent av de som blivit 
omhändertagna i enlighet med LOB förts till en sjukvårdsinrättning, vilket 
därmed visar på att de flesta omhändertagna blir placerade i arrest.

Socialdepartementet föreslog i missbruksutredningen att huvudansvaret för 
förvaring och tillsyn vid polisens omhändertagande i enlighet med LOB bör 
ligga hos landstinget som har den kompetens som krävs för att erbjuda en 
trygg medicinsk tillsyn och vård. Regeringen valde dock att behålla den 
rådande ansvarsfördelningen mellan landsting och kommuner. Det ansågs att 
huvudmännen själva ska avgöra, i samverkan med polismyndigheten, hur 
tillnyktringsverksamheten gällande omhändertagna personer i enlighet med 
LOB bör utformas genom regionala överenskommelser.

Mellan åren 2014–2016 har ett lokalt och regionalt utvecklingsarbete pågått 
för att förbättra stöd- och behandlingsinsatser vid omhändertaganden av 
berusade personer. Syftet är att förbättra den medicinska säkerheten och 
omsorgen av de personer som omhändertas enligt LOB. Arbetet innebar att 
landsting och kommuner tillsammans med polisen gemensamt utvecklar 
alternativa lösningar till förvaring i arrest av de personer som omhändertas 
enligt LOB.

I Dalarna tecknades 2014 en överenskommelse mellan landstinget, 
kommunerna och polisen. Det övergripande målet med samverkans-
överenskommelsen är att landsting och kommunerna tillsammans med 
polisen gemensamt utvecklar alternativa lösningar till förvaring i arrest så att 
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den medicinska säkerheten och omvårdnaden förbättras för de personer som 
omhändertas enligt LOB. 

Att tillskapa tillnyktringsplatser har av parterna bedömts vara den viktigaste 
åtgärden för att utveckla omhändertagandet av berusade personer. 
Möjligheten till tidig upptäckt och tidiga insatser anses öka på ett högst 
påtagligt sätt. Den högsta målsättningen är att förhindra dödsfall i arrest.

Tillnyktringsplatserna beräknas finnas tillgängliga från och med 1 april 
2018.

Sektorns bedömning
Missbruks- och beroendevården regleras genom hälso- och sjukvårdslagen 
(HSL) och socialtjänstlagen (SoL) samt av lagen om vård av missbrukare i 
vissa fall (LVM). HSL och SoL på en mycket övergripande nivå. Det finns 
inget i dessa lagutrymmen som beskriver ansvaret för tillnyktrings-
verksamhet. Kommunerna och landstinget ska enligt 5 kap.§ 9 a och HSL 16 
kap. § 3 ingå en överenskommelse med varandra om ett samarbete kring 
missbruk och beroende. 

Idag har polisen tillnyktringsplatser men de har ingen sjukvårdsutbildning. 
Det har förekommit att personer som varit omhändertagna enligt LOB har 
avlidit i arresten. Om något händer, måste den omhändertagna snabbt kunna 
få sjukvård. Om människors missbruk upptäcks i tidigt stadium kan 
samhället hjälpa individen snabbare, vilket även genererar i lägre kostnader. 

Med tillnyktringsplatser kan polisen transportera personer dit för att få en 
medicinsk bedömning i de fall det behövs. Själva tillnyktringsplatsen, skiljer 
sig inte från de som polisen har att tillgå.  Däremot kommer det vara viss 
skillnad vad gäller vilka personer som vistas där.

Sjukvården kommer inte att ta in några utåtagerande eller aggressiva 
personer, utan det blir sannolikt arresten även i framtiden. För att stärka den 
medicinska kontrollen även för dessa finns planer om ett mer formaliserat 
samarbete mellan polisen och ambulansen. Vi ser fram emot att säkerheten 
kring berusade personer ökar. Tillnyktringsplatser är en viktig del i detta. 

Parternas gemensamma ambition är att humanisera omhändertagandet och 
att öka den medicinska säkerheten för berusade personer genom att tillskapa 
särskilda platser för tillnyktring.

Beslutsunderlag
Utdrag ur allmänna utskottets sammanträdesprotokoll, daterat 2018-01-22, 
§ 12

Tjänsteutlåtande av avdelningschef Zihla Fific, daterat 2017-11-07
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Samverkansbeslut avseende tillnyktringsverksamhet, Region Daarna, 
inkommet 2017-10-25

Missiv, inkommet 2017-10-25

Utdrag ur Region Dalarnas direktions sammanträdesprotokoll, daterat 2017-
09-13, § 210 

Kommunstyrelsens beslut
1. Tillsammans med övriga kommuner i Dalarnas län öppna 

tillnyktringsplatser som är tillgängliga från och med den 1 april 2018.

2. Finansiering för 2018 med 90 000 kronor sker genom omfördelning i 
befintlig budget för sektor lärande och stöd.

3. Behovet av utökad ram med 200 000 kronor för sektor lärande och stöd 
från och med 2019 för tillnyktringsplatser arbetas in i mål och budget 
2019-2021.

Beslutet skickas till
Sektorschef Lärande och stöd Carin Fredlin

Avdelningschef Familj och stöd Zilha Fific

Enhetschef Öppenvård Helén Solarfs

Per Andersson Ekonomiavdelningen 

Helena Hanno Enochsson, Region Dalarna
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§ 12 Dnr 2017/1582

Projekt Främja Ungt entreprenörskap - RD 2017-126

Beskrivning av ärendet
Ung Företagsamhet, UF, är en ideell och politiskt obunden organisation med 
målet att skapa förutsättningar för unga människor att bli företagsamma för 
att på bästa sätt vara rustade för vuxenlivet. Verksamheten funnits i Dalarna i 
25 år. Leksands gymnasium har de senaste åren varit mycket framgångsrika 
där flera UF-företag nått nationella och internationella framgångar när de 
varit med och tävlat. 

UF i Dalarna finansieras idag av 14 av de 15 kommunerna i Dalarna 
tillsammans i ett INTEREG projekt. Denna finansiering upphör den 30 juni 
2018 och då kommer kommunernas del inte att räcka för att upprätthålla 
verksamheten. Region Dalarna har beslutat att medfinansiera 
utvecklingsprojektet Främja Ungt entreprenörskap Dalarna med 
560 000 kronor. Detta under förutsättning att Dalarnas kommuner bidrar 
med motsvarande summa fördelat enligt modellen fyra (4) kronor per 
invånare. Det gemensamma stödet ska ligga till grund för fortsatt utveckling 
av ungt entreprenörskap i regionen och i respektive kommun.

Sektorns/avdelningens bedömning
Ungt företagande, UF, är en framgångsrik aktivitet som engagerar många 
elever, lärare och företag. Tack vare UF-modellen har Leksand under många 
år skapat en tradition med att lära unga människor att bli företagsamma och 
stå bättre rustade i vuxenlivet. Samverkan mellan skola och näringsliv har 
stärkts tack vare UF. Avdelningens bedömning är att aktiviteten måste 
fortsätta för att vara ett bidrag till framtida fortsatt tillväxt i kommunen. 

Inför UF:s verksamhetsår 2019 ska näringslivsavdelningen involvera det 
lokala näringslivet i aktiviteten i syfte att tillsammans med kommunen vara 
medfinansiär.

Beslutsunderlag
Utdrag ur allmänna utskottets sammanträdesprotokoll, daterat 2017-01-22, 
§ 11

Tjänsteutlåtande av näringslivschef Per Strid, daterat 2017-11-27
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Missiv från Region Dalarna – Beslut om projektet Främja ungt 
entreprenörskap Dalarna, inkommet 2017-11-03

Utdrag ur Region Dalarnas direktions sammanträdesprotokoll, daterat 2017-
10-25, § 263 

Kommunstyrelsens beslut
1. Bevilja projekt Främja ungt entreprenörskap Dalarna ett stöd med fyra 

(4) kronor per invånare för 2018 enligt förslaget till fördelningsmodell 
för finansieringen.

Beslutet skickas till
Kommundirektör Göran Wigert

Sektorchef Lärande och stöd Carin Fredlin

Näringslivschef Per Strid
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§ 13 Dnr 2017/1258

Motion - Pensionärsrabatt på Leksandshallen 

Beskrivning av ärendet
Vänsterpartiet Leksand har lämnat in en motion gällande införande av 
pensionärsrabatter på bad- och gymkort som gäller för alla pensionärer, 19 år 
och äldre. 

Målgruppen som avses är de personer som har aktivitetsersättning, 19-29 år 
och sjukersättning från 30 år och äldre. Denna målgrupp pensionärer 19 år 
och äldre har en hundraprocentig stadigvarande fysisk eller psykisk 
nedsättning som hindrar dem att arbeta. 

Sedan 4 september 2017 har pensionärer över 65 år 20 % pensionärsrabatt på 
bad- och gymkort mot uppvisande av legitimation. 

Avdelningens bedömning
Motionen att införa en rabatt på bad- och gymkort för denna målgrupp är 
befogad. Avdelningen ser en vinst att Leksands kommun visar i sin strävan 
att möjliggöra för en bättre hälsa för målgruppen människor med sjuk- och 
aktivitetsersättning. 

Rabatten blir densamma som den tidigare införda pensionärsrabatten för 
personer över 65 år vilket innebär 20 % rabatt vid tecknande av 1-, 3-, 6-, 9- 
eller 12 månaders bad- eller gymkort. På priset för en endagsbiljett bad eller 
gym införs inte rabatten. Ingen rabatt införs heller på Relaxavdelningen.

Rabatt medges vid uppvisande av legitimation och ett giltigt intyg som 
berättigar pensionärsrabatt enligt Försäkringskassans bedömning. 

Beslutsunderlag
Utdrag ur allmänna utskottets sammanträdesprotokoll, daterat 2018-01-22, § 
 13

Tjänsteutlåtande av fritidschef Torkel Holst, daterat 2017-10-23

Motion Vänsterpartiet Leksand, inkommen 2017-08-28.

Kommunstyrelsens förslag till beslut i kommunfullmäktige
1. Bevilja motionen.
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2. Ändra i taxan för Leksandshallen i enlighet med ovanstående beslut med 
start från och med 1 april 2018.

Beslutet skickas till
Kommunfullmäktige
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§ 14 Dnr 2017/1509

Första medborgarförslaget om att bygga ut förskolan 
Igelkotten i Siljansnäs med två avdelningar till

Beskrivning av ärendet
Genom detta medborgarförslag önskas att Leksands kommun tar ställning till 
en utbyggnation av Förskolan Igelkotten med två avdelningar, vilket skulle 
innebära att förskolan Igelkotten skulle bestå av fyra avdelningar.  

Förskolans verksamhet består idag av Förskolan Igelkotten (2- till 4-åringar) 
som är två avdelningar och som kan ta emot cirka 40 barn. I Björkbackens 
lokaler finns även förskolan Trollet (4- till 5-åringar) med en avdelning och 
som kan emot cirka 25 barn. Därutöver finns förskolan Lissgården (1- till 2-
åringar) som är belägen i Siljansnäs skola och som kan ta emot cirka 15 
barn. 

Avdelningens bedömning
Avdelning förskolan gör den bedömningen att utbyggnationen av Förskolan 
Igelkotten bör utredas då eventuella vinster kan tänkas uppstå utifrån olika 
perspektiv, ekonomi, pedagogik, vårdnadshavare och barn. 

I nuläget är förskolan Siljansnäs fördelade på tre olika lokaler, vilket 
försvårar samarbetet på många punkter. 

Beslutsunderlag
Utdrag ur utskottet för lärande och stöds sammanträdesprotokoll, daterat 
2017-12-12, § 50

Tjänsteutlåtande av förskolechef Linda Karlsson, daterat 2017-11-30

Medborgarförslag, daterat 2017-10-09

Kommunstyrelsens beslut
1. Med hänvisning till ärendets beskrivning och bedömning anse 

medborgarförslaget besvarat.

Beslutet skickas till
Sektorchef Lärande och stöd Carin Fredlin

Avdelningschef förskolan Linda Karlsson
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Förslagsställaren
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§ 15 Dnr 2017/1510

Andra medborgarförslaget om att bygg ut förskolan 
Igelkotten i Siljansnäs med två avdelningar till

Beskrivning av ärendet
Genom detta medborgarförslag önskas att Leksands kommun tar ställning till 
en utbyggnation av Förskolan Igelkotten med två avdelningar, vilket skulle 
innebära att förskolan Igelkotten skulle bestå av fyra avdelningar.  

Förskolans verksamhet består idag av Förskolan Igelkotten (2- till 4-åringar) 
som är två avdelningar och som kan ta emot cirka 40 barn. I Björkbackens 
lokaler finns även förskolan Trollet (4- till 5-åringar) med en avdelning och 
som kan emot cirka 25 barn. Därutöver finns förskolan Lissgården (1- till 2-
åringar) som är belägen i Siljansnäs skola och som kan ta emot cirka 15 
barn. 

Avdelningens bedömning
Avdelning förskolan gör den bedömningen att utbyggnationen av Förskolan 
Igelkotten bör utredas då eventuella vinster kan tänkas uppstå utifrån olika 
perspektiv, ekonomi, pedagogik, vårdnadshavare och barn. 

I nuläget är förskolan Siljansnäs fördelade på tre olika lokaler, vilket 
försvårar samarbetet på många punkter. 

Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande av förskolechef Linda Karlsson, daterat 2017-11-30

Medborgarförslag, daterat 2017-10-16

Kommunstyrelsens beslut
1. Med hänvisning till ärendets beskrivning och bedömning anse 

medborgarförslaget besvarat.

Beslutet skickas till
Sektorchef Lärande och stöd Carin Fredlin

Avdelningschef förskolan Linda Karlsson

Förslagsställaren
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§ 15 Dnr 2017/1544

Medborgarförslag om att uppmärksamma att Leksand 
ligger på längdgrad 15 

Beskrivning av ärendet
Det har inkommit ett medborgarförslag om att uppmärksamma att den 15:e 
längdgraden passerar genom Leksand. Förslaget är att kommunen bör sätta 
upp en plakett på majstångsfundamentet vid Carl Ohlson samt markera en 
linje ner mot älven med mörkare plattor.

Sektorns bedömning
Det har även tidigare kommit in medborgarförslag för att uppmärksamma 
den 15:e längdgraden. I samband med ombyggnationen av Z-torget 2015 
togs detta med i utformningsförslaget. Det resulterade i en informationsskylt 
på platsen samt markering med 15 stycken mässingspuckar i en linje i exakt 
rätt koordinater enligt meridianen. I och med detta finns inget behov av att 
ytterligare uppmärksamma den 15:e längdgraden på andra platser. 

Beslutsunderlag
Utdrag ur utskottet för samhällsbyggnads sammanträdesprotokoll, daterat 
2017-12-12, § 205

Tjänsteutlåtande av stadsarkitekten Anna Ograhn, daterat 2017-11-23

Medborgarförslag, daterat 2017-10-23

Kommunstyrelsens beslut
1. Med hänvisning till ärendets beskrivning och bedömning anse 

medborgarförslaget besvarat.

Beslutet skickas till
Förslagsställaren

Anna Ograhn Chef Strategisk planering, Stadsarkitekt
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§ 17 Dnr 2018/44

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, 9/2017, fattade av administrativ chef Andriette 

Ivarsson

Sektor vård och omsorg:
Personalärenden enligt följande

 Enhetschef Marie Hultén, lista nr 8/2017
 Enhetschef Eva Mans, lista nr 10/2017
 Enhetschef Kristina Ollén, lista nr 8/2017
 Enhetschef Ingmari Hansson, lista nr 9/2017
 Enhetschef Anna Löf, lista nr 5/2017
 Enhetschef Cecilia Gregard, lista nr 10/2017
 Myndighetschef Katja Vestling, lista nr 8/2017

Sektor samhällsutveckling
Näringslivschef

 Bidrag till bystuga, 1/2017
Byggchef, byggnadsinspektör, bygglovhandläggare och

bostadsanpassare:
 Bostadsanpassningsärenden enligt bostadsanpassningslagen 

2017-11-01 till och med 2017-11-30
 Byggärenden enligt plan- och bygglagen 2017-11-01 till och med 

2017- 11-30
Miljöchef, alkoholhandläggare och miljöinspektörer:

 Tillsynsärenden enligt livsmedelslagen, miljöbalken och 
alkohollagen 2017-11-01 till och med 2017-11-30
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Räddningschef och Brandförman:
 Tillsynsärenden enligt LSO, offentliga tillställningar, 

förelägganden brandfarliga och explosiva varor och 
bygglovremisser 2017-11-01 till och med 2017-11-30

Trafik:
 Parkeringstillstånd

 Yttrande gällande tillstånd enligt ordningslagen och lokala 
föreskrifter, byggcontainer Trädgårdmässa, dnr 2017/1561

Sektor lärande och stöd
 Beslut 45-66/2017 fattade av förskolechef Maria Granath-Nilsén

 Beslut 71-109/2017 fattade av rektor Helena Persson

 Beslut 14/2017 fattat av enhetschef Helen Solarfs

 Beslut 10-13/2017 fattade av avdelningschef grundskolan Annica

Sandy Hedin

 Beslut 2/2017 fattat av avdelningschef Zilha Fific

 Beslut 9/2017 fattat av IFO-chef Zilha Fific

 Beslut 9-11/2017 fattade av enhetschef Johan Jobs

Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande av kommunsekreteraren Björn Arrias, daterat 2018-01-14

Delegeringslistor

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

protokoll den 14 januari 2018.

Beslutet skickas till
Administrativ service
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§ 18 Dnr 2018/114

Adress för nya bostäder på fastigheten Korstäppan 2

Beskrivning av ärendet
Det nya området för bostäder på fastigheten Korstäppan 2 saknar adresser 
och adressättning behöver göras.

Sektorns/avdelningens bedömning
Aktuellt område har sin infart från väg som saknar namn. Vägen är en kort 
väg som ansluter mot Hjortnäsvägen. Vägen ingår i planområdet som 
kvartersmark och är alltså inte allmänplats. Det innebär att det inte är 
lämpligt att sätta nytt namn på vägen. Dessutom har skolan Excel sin infart 
från samma väg och de har adress Hjortnäsvägen.

Korstäppans herrgård har adress Hjortnäsvägen 33 och skolan Excel har 
adress Hjortnäsvägen 35. Det saknas därför nummer att sätta adress som 
hänvisar till Hjortnäsvägen på det nya området.

Det nya bostadsområdet utgörs helt av bostadsrättsföreningen ”Stäppan” 
med 3 huskroppar.Totalt finns 21 entréer som ska adressättas.

Plan- och kartavdelningen gör bedömningen att området kan adressättas med 
namnet Stäppan med egen numrering på huskropparna och bokstavstillägg 
för varje entré.

Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande av Elsie Ullbors, daterat 2018-01-26

Kommunstyrelsens beslut
1. Att bostäderna på fastigheten Korstäppan 2 får adressen Stäppan med 

egen numrering på huskropparna och bokstavstillägg för varje entré.

Beslutet skickas till
Plan- och kartavdelningen
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§ 19

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

- Region Dalarna går in på sista året i sin nuvarande organisationsform, 
innan det blir en länsregion. Direktionen har verksamhetsdagar i Tällberg 
den 78 februari 2018.

- Kommunens åttondeklassare kommer att få information i plenisalen de 
kommande veckorna om Leksands kommun, verksamheten i kommunen 
och vilka yrkeskategorier som finns i verksamheten. 

- Den 14 februari 2018 är det beredskapsövning i kommunen och övningar 
pågår i kommunikationssystemet RAKEL. 

- Kommande möte med Sätergläntan. 

Kommunstyrelsens beslut
1. Lägga informationen till handlingarna.
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