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Närvarolista
Beslutande

Ledamöter Ulrika Liljeberg (C), ordf.
Mikael Kyller (KD)
Aarno Magnusson (C)
Jan-Olof Karlsson (S)
Ella Gyllenhak-Liss (MP)
Birgitta Jansson (S)
Sebastian Larsson (M)
Karin Byström (C)
Ingrid Rönnblad (S)
Erika Strid (KD)
Inga Westlund (V)
Viktor Zakrisson (S)

Tjänstgörande ersättare Per Wiman (KD) ers: Anne-Lie Stenberg (M)
Margareta Jobs (KD) ers: Kenneth Dahlström (C)
Tintin Löfdahl (KD) ers: Jörgen Winther (BP) §§ 20-23
David Edin (BP) ers: Jörgen Winther (BP) §§ 24-33

Övriga närvarande

Ej tjänstgörande ersättare Tintin Löfdahl (KD) §§ 24-33
Lars Halvarsson (S)
Beth Holzmann (S)
Yvonne Ineteg (V)

Tjänstemän Kommundirektör Göran Wigert
Kommunsekreterare Björn Arrias
Näringslivsutvecklare Monica Nyberg, § 21 
Sektorschef Carin Fredlin, § 22
Mark- och exploateringsansvarig Martina Hellgren, § 23

Övriga Projektledare Camilla Garbergs, § 21 §
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Ärendelista

§ 20 Val av justerare och fastställande av dagordning
§ 21 Information från projektet F7
§ 22 Grundskolans framtida organisation och arbetsformer i Leksands kommun 

- senaste nytt
§ 23 Markanvisning Hesseborn
§ 24 Kommundirektören informerar
§ 25 Utskottsordförandena informerar
§ 26 Aktier i Leksand Strand AB
§ 27 Naturreservat Bastberg
§ 28 Förvaltningsplan och sektorsplaner 2018
§ 29 Medborgarförslag om belysning vid platsen för förpackningsinsamling i 

Fornby
§ 30 Anmälan av ordförandebeslut - Överklagande till kammarrätt
§ 31 Anmälan av yttranden till förvaltningsrätten
§ 32 Anmälan av inkomna delegeringsbeslut
§ 33 Kommunstyrelsens ordförande informerar
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§ 20

Fastställande av dagordning

Beskrivning av ärendet
Kommunstyrelsen fastställer dagordningen.

Kommunstyrelsens beslut
1. Fastställa dagordningen till de ärenden som anges i kallelsen.
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§ 21

Information från projektet F7 – Företagsutveckling i 
Dalarna

Beskrivning av ärendet
F7 är en gemensam satsning mellan kommunerna i Älvdalen, Orsa, Malung- 
Sälen, Vansbro, Rättvik, Mora och Leksand. Det övergripande målet för 
projektet är att skapa tillväxt hos små företag. Genom rådgivning, 
workshops, företagsbesök, seminarium, föreläsningar och affärsstöd ska 
lokala företag få verktyg, idéer och kunskap för att möjliggöra tillväxt. 
Fokusområden är tillväxt, jämställdhet, regionala företagsfrämjare, 
innovation och internationalisering.

Projektet är finansierat av samverkanskommunerna tillsammans med Region 
Dalarna, Europeiska regionala utvecklingsfonden samt Tillväxtverket.

Vid dagens sammanträde föredras ärendet av projektledare Camilla 
Garbergs, Älvdalens kommun, samt Monica Nyberg, Leksands kommun.

Kommunstyrelsens beslut
1. Lägga informationen till handlingarna.

Beslutet skickas till
Näringslivsutvecklare Monica Nyberg
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§ 22 Dnr 2017/1515

Grundskolans framtida organisation och arbetsformer i 
Leksands kommun - senaste nytt

Beskrivning av ärendet
Utskottet för lärande och stöd uppdrog den 17 oktober 2016 åt förvaltningen 
att under hösten 2017 genomföra en översyn av kommunens 
grundskoleorganisation. Förvaltningen har tagit fram en rekommendation till 
ny grundskoleorganisation som presenterades för utskottet lärande och stöd 
den 19 februari 2018.

Efter att rekommendationen presenterats för utskottet har den presenterats 
för Alliansen den 21 februari 2018, för Socialdemokraterna, Vänsterpartiet 
och Miljöpartiet den 7 mars 2018 och för Bygdepartiet är en presentation 
inplanerad till den 14 mars 2018.

Brukarråd på Gärde skola och Djura skola är inplanerade till 20 respektive 
21 mars 2018.

Vid dagens sammanträde föredras ärendet av sektorschef Carin Fredlin.

Kommunstyrelsens beslut
1. Lägga informationen till handlingarna.

Beslutet skickas till
Sektorschef Carin Fredlin
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§ 23 Dnr 2017/1789

Markanvisning Hesseborn

Beskrivning av ärendet
Leksands kommun förvärvade år 2010 fastigheterna Nygård 3 och Nygård 5, 
kallade Hesseborns. Hesseborns är mycket centralt beläget i Leksand, öster 
om Hemköp efter Hantverkargatan. Syftet med förvärvet var att möjliggöra 
för byggnation av bostäder. Byggnaderna revs under år 2014-2015 och år 
2015 inleddes arbetet med framtagande av ny detaljplan och erforderliga 
utredningar genomfördes.

Detaljplanen vann laga kraft i oktober 2017. Parallellt med detaljplanens 
slutförande inleddes en markanvisningsprocess för att hitta lämplig 
byggherre att sälja marken till för bostadsutveckling. Ett 20-tal byggbolag 
och fastighetsutvecklare såväl lokala som regionala och rikstäckande inbjöds 
att lämna intresseanmälan för markanvisning. Fyra intressenter anmälde sitt 
intresse varav tre inlämnade material enligt kriterier ställda i inbjudan. Dessa 
tre byggherrar inbjöds till dialogmöten under hösten 2017 med 
representanter för kommunen. Vid dessa dialogmöten presenterade 
byggherrarna sina förslag till bebyggelse och kommunens representanter 
kunde ställa frågor. Därefter hade byggherrar möjlighet att komplettera sina 
förslag fram till 15 januari 2018.

Efter genomgång av inkomna förslag och presentationer i en mindre 
arbetsgrupp tillsattes en utvärderingsgrupp som sammanträtt och poängsatt 
de olika kriterierna i byggherrarnas förslag. Poängsättningen har sedan 
viktats och gett ett slutresultat som lyfter ett förslag över de andra (se 
byggherre ”B2” i beslutsunderlaget). Detta resultat överensstämmer även 
med gruppens helhetsbedömning av förslagen och denna byggherre förordas 
för beslut om markanvisning.

Grundförutsättningen för denna markanvisning är att byggherrens förslag 
stämmer överens med gällande detaljplan. Markanvisningen kommer 
villkoras av att byggnation ska ha påbörjats inom 1 år från tecknande av 
markanvisningsavtal och att marköverlåtelseavtal ska vara tecknat under 
samma period. Kommunstyrelsen fattar beslut om markanvisning enligt 
kommunens riktlinjer för markanvisning. Markanvisningsavtalet ger 
byggherren ensamrätt att förhandla med kommunen om köp av området, 
med hänvisning till det förslag som byggherren inlämnat.
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Sektorns/avdelningens bedömning
Näringslivsavdelningen förordar byggherren Byggnadsingenjör Nils 
Skoglund AB för denna markanvisning, mot bakgrund av genomförd 
utvärdering av inkomna förslag enligt beskrivning ovan. Bolaget och 
projektet bedöms som trovärdigt och genomförbart med en lämplig 
exploateringsgrad och ekonomi. 

Bolaget redovisar i sitt förslag (se beslutsunderlaget) en byggnation om 40 
lägenheter och 32 bostadsparkeringar vilket överensstämmer med 
kommunens p-norm (0,8). Dessutom redovisar de även en alternativ 
möjlighet med 33 parkeringar i garage som kan nyttjas för uthyrning. Detta 
alternativ är dock inte en förutsättning för markanvisning utan ska ses som 
en möjlighet. Bolaget erbjuder 8,7 mkr för marken, vilket motsvaras av 1500 
kr/kvm BTA baserat på 5800 kvm BTA enligt max i detaljplanen.

Markanvisningen sker i linje med av kommunfullmäktige antagen 
bostadsförsörjningsplan, översiktsplan, kommunens vision samt tidigare 
beslut om förvärv av fastigheter i området för bostadsexploatering.

Beslutsunderlag
Utvärderingstabell med utvärderingsgrupp, daterad 2018-01-19

Byggherrens förslag ”Förstudie Hesseborns 2017-12-01”, registrerad 2018-
02-26

Byggherrens förslag ”Förstudie Hesseborns - Komplettering 2017-12-28 
Alternativ fasad- och volymindelning”, registrerad 2018-02-26

Byggherrens förslag ” Komplettering Hesseborns 2018-01-15”, registrerad 
2018-02-26

Sammanställning av övriga förslag, registrerad 2018-03-12

Yrkanden
Inga Westlund (V) yrkar att ärendet återremitteras för att se över möjligheten 
att bygga både bostadsrätter och hyresrätter på Hesseborns.

Viktor Zakrisson (S), Mikael Kyller (KD), Sebastian Larsson (M) och Ulrika 
Liljeberg (C) yrkar bifall till förvaltningens förslag till beslut.

Propositionsordning
Ordföranden ställer först yrkandet om återremittering mot att ärendet tas upp 
idag och finner att ärendet ska tas upp idag. Ordföranden finner därefter att 
kommunstyrelsen beslutar att bifalla förvaltningens förslag till beslut. 
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Kommunstyrelsens beslut
1. Anvisa marken för Hesseborns (fastigheterna Nygård 3 och Nygård 5) 

till Byggnadsingenjör Nils Skoglund AB med avsikten att sälja marken 
för 8,7 mkr och i enlighet med det förslag som byggherren presenterat 
och redovisat för kommunen under markanvisningsprocessen.

2. Ge förvaltningen uppdraget att senast den 30 juni 2018 upprätta ett 
markanvisningsavtal mellan parterna i enlighet med beslutet enligt första 
punkten.

Beslutet skickas till
Sektorschef Åke Sjöberg

Stadsarkitekt Anna Ograhn

Plan- och kartchef Malin Bengtsson

Mark- och exploateringsansvarig Martina Hellgren
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§ 24

Kommundirektören informerar

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

- Det ekonomiska läget och uppföljning av budget.

- Behovet av barnomsorgsplatser har ökat.

- Arbetet med att förbereda det utgående avtalet med Limsjögården samt 
inflyttningen till nya lokaler i Tibble pågår enligt plan. 

- Kommunen ligger långt fram i planeringen med avseende på mark- och 
exploateringsfrågor. För närvarande bereds bland annat förvärv av 
fastigheten med bensinstationen ST1 vid brofästet, Åkerö.

Kommunstyrelsens beslut
1- Lägga informationen till handlingarna.
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§ 25

Utskottsordförandena informerar

Beskrivning av ärendet
Ordföranden för utskottet för lärande och stöd Tintin Löfdahl (KD) 
informerar om bland annat följande:

- De tre stora utmaningarna för lärande och stöd är för närvarande 
grundskolan, förskolan och det stora antalet som lämnar etableringsstöd.

- Preliminära siffror pekar på ett underskott för 2017 om 30 miljoner för 
lärande och stöd, där cirka 15 miljoner är med avseende på skolan och 15 
miljoner med avseende på stöd.

Vice ordföranden för utskottet för samhällsbyggnad Aarno Magnusson (C) 
informerar om bland annat följande:

- Rättviks kommuns översiktsplan är för närvarande på remiss.

- Leksand Resort AB har ansökt om att bygga ut stugbyn.

- Medborgarförslag.

Vice ordföranden för utskottet för vård och omsorg Per Wiman (KD) 
informerar om bland annat följande:

- Det undersöks hur antalet korttidsplatser kan öka.

- Det finns statsbidrag för att öka bemanningen inom äldreomsorgen och 
detta är något som sektorn bereder.

- Rekrytering.

Kommunstyrelsens beslut
1. Lägga informationen till handlingarna.
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§ 26 Dnr 2017/1545

Aktier i Leksand Strand AB

Beskrivning av ärendet
Leksands kommun sålde 2007, efter anbud, 90 % av aktierna i Leksands 
camping och stugby AB till Leksands IF Holding AB. Köpeskillingen 
uppgick till 30 miljoner kronor. I januari 2011 förändrades ägarstrukturen av 
dessa aktier då de såldes till det nybildade bolaget Leksand Resort AB. I 
januari 2013 förvärvade Leksand Resort AB Leksand sommarland AB och i 
december 2015 förvärvades 49 % av aktierna i Mat vid Siljan AB. 

Omsättningen i Leksand Strand AB har sedan förvärvet ökat från 18 
miljoner kronor till 43 miljoner kronor. Antalet bäddar har ökat från 1 500 
till 3 000 och antalet campingplatser har ökat från 250 till 417. Sedan 
övertagandet har vidare två nya servicehus byggts. Merparten av övriga 
servicehus och receptionen har renoverats. Det har också byggts en bana för 
äventyrsminigolf och restaurangverksamheten har utvecklats.

Leksand Resort AB har nu kommit in med en ansökan om att förvärva 
kommunens aktier i Leksand strand AB. Aktierna har av ett oberoende 
värderingsföretag värderats till 2 634 000 kronor. Enligt värdering för 
hembud i aktieägaravtalet är aktierna värderade till 1 907 800 kronor. Det 
bokförda värdet för aktierna i kommunen är 10 000 kronor.

Huvudsyftet med att kommunen behöll 10 % av aktierna var att vid obestånd 
för bolaget genom hembud kunna köpa tillbaka anläggningen. Med den 
utveckling bolaget haft och med den ägarstruktur bolaget har finns inte 
längre det behovet. För bolagets fortsatta utveckling är det bättre att 
kommunen säljer sina aktier. Den framtida användningen av anläggningen 
för allmänt bad m.m. säkerställs genom detaljplan.

Beslutsunderlag
Utdrag ur allmänna utskottet sammanträdesprotokoll, daterat 2018-02-20, § 
22

Valuation värderingsrapport

Indikativ värdering av aktier i Leksand Strand AB

Årsredovisning Leksand strand 2016
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Yrkanden
Inga Westlund (V) yrkar avslag till allmänna utskottets förslag till beslut.

Viktor Zakrisson (S), Aarno Magnusson (C), Mikael Kyller (KD) och Per 
Wiman (KD) yrkar bifall till allmänna utskottets förslag till beslut.

Propositionsordning
Ordföranden ställer yrkandena mot varandra och finner att kommunstyrelsen 
beslutar i enlighet med allmänna utskottets förslag till beslut.

Kommunstyrelsens förslag till beslut i kommunfullmäktige
1. Erbjuda Leksand Resort AB att köpa kommunens aktier i Leksand Strand 

AB för 2 634 000 kronor.

2. Ge förvaltningen uppdraget att genomföra försäljningen av aktierna i 
enlighet med beslutet enligt första punkten.

Beslutet skickas till
Kommundirektör Göran Wigert
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§ 27 Dnr 2018/31

Naturreservat Bastberg

Beskrivning av ärendet

Inför omarrondering i norra/östra Leksand åtog kommunen att bilda 
naturreservat intill Bastbergs fäbodar. Inlösen av marken skulle ske med 
ekonomiskt stöd från Leksands naturvårdsfond och statens bidrag för 
markåtkomst vid reservatsbildning. Nu är omarronderingen klar och marken 
ägs av länsstyrelsens jordfond. Inför reservatsbildning ska marken, Tibble 
1:21 (se bilagd kartbild), köpas in av kommunen. 
Inför omarronderingsprocessen i norra och östra Leksand för över 10 år 
sedan fick kommunen frågan av länsstyrelsen om vilka områden kommunen 
skulle kunna ta ett naturvårdsansvar för. Av de förslag som presenterades 
beslutades att ett område i Plintsberg och ett område vid Bastberg var 
lämpliga områden. I Plintsberg äger kommunen marken efter 
omarronderingen, men vid Bastberg är det länsstyrelsens jordfond som äger 
marken. Området som kommunen ska bilda naturreservat för ligger vid 
Bastbergs fäbodar och består främst av äldre naturskogsartad barrskog som 
ska ”sköta sig själv” för att skapa livsmiljöer för skogens arter. Genom 
skogen går Siljansleden och bedömningen är att det är ett område som är 
tilltalande och lättillgängligt för många människor.

När kommuner vill bilda naturreservat kan man ansöka om 50-procentiga 
markåtkomstbidrag från naturvårdsverket via länsstyrelsen. Svaret om 
markåtkomstbidrag från staten var positivt och stiftelsen Leksands 
naturvårdsfond beslutade om bidrag för resterande kostnad.  
Omarronderingen drog ut många år på tiden och när den slutligen vunnit laga 
kraft var det ändå inte klart för att bilda naturreservat. Ägogränserna mot 
fäboden var otydliga och markägaren behövde åtgärda ett antal riskträd inom 
området. Detta är nu åtgärdat och reservatsprocessen kan sätta igång. 

Då det endast är kommunen som kan få markåtkomstbidraget är det 
kommunen som måste köpa fastigheten. Sedan kan naturvårdsfonden betala 
sin andel men Naturvårdsverket betalar ut ersättning först när reservatet är 
bildat och har vunnit laga kraft. Bästa tillvägagångssätt är därför att 
kommunen nu köper fastigheten av jordfonden och att naturvårdsfonden 
betalar till kommunen. När reservatet vunnit laga kraft kan kommunen 
ansöka om utbetalning av bidraget.
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Avdelningens bedömning
Avdelningen anser att detta är bästa tillvägagångssättet. Naturreservatet har 
varit på gång i många år och kan äntligen bildas. Naturreservatsbildningen 
bidrar till att uppfylla flera av målen i naturvårdsplanen, Leksands miljömål. 
Vidare att uppfylla mål som finns i avdelningens målsättningar för arbetet 
2018.

Ekonomi
Kostnader – fastigheten kostar 182 105 kr och därtill kommer en avgift på 
1,5 % för stämpelskatt/lagfart = 2732 kr och en lagfartsavgift = 825 kr

Finansiering – Leksands naturvårdsfond betalar 91 052 kr och när reservatet 
är bildat ansöks om utbetalning från naturvårdsverket av 91 052 kr. 

Lagfartsavgifterna 3557 kr betalas av kommunen.

Beslutsunderlag
Utdrag ur utskottet för samhällsbyggnads sammanträdesprotokoll, daterat 
2018-01-25, § 11

Tjänsteutlåtande av kommunekologen Åsa Rydell, daterat 2018-01-09

Kartbild

Yrkanden
Ulrika Liljeberg (C) yrkar att förslaget till beslut i handlingarna justeras 
enlighet med följande.

”Ge markansvarig uppdraget att köpa fastigheten Tibble 1:21 med syfte och 
finansiering i enlighet med förslaget.”

Kommunstyrelsens beslut
1. Ge markansvarig uppdraget att köpa fastigheten Tibble 1:21 med syfte 

och finansiering i enlighet med förslaget.

Beslutet skickas till
Mark- och exploateringsansvarig Martina Hellgren

Kommunekolog Åsa Rydell

Skriv här.
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§ 28 Dnr 2018/57

Förvaltningsplan och sektorsplaner 2018

Beskrivning av ärendet
Förvaltningsplanen är det styrdokument som förvaltningen arbetar efter mot 
den politiska visionen och målen. Förvaltningsplanen visar även vad 
förvaltningen ska prioritera under året för att nå vision, mål och 
fokusområden. 

Sektorerna har tagit fram sektorsplaner där målen bryts ner. Förvaltnings- 
och sektorsplaner samt enhets- och avdelningsplaner tas upp på 
arbetsplatsträffar och ligger till grund för måluppfyllelse i mål- och 
uppdragsdialog och uppföljnings- och resultatsamtal.

Beslutsunderlag
Förvaltningsplan 2018

Sektorsplan Samhällsbyggnad 2018

Sektorsplan Vård och omsorg 2018 med bilagor

Sektorsplan Lärande och stöd 2018

Sektorsplan Verksamhetsstöd 2018

Kommunstyrelsens beslut
1. Lägga informationen till handlingarna.

Beslutet skickas till
Kommundirektör Göran Wigert

Sektorschef Carin Fredlin

Sektorschef Lennart Ljungemo

Sektorschef Åke Sjöberg

Sektorschef Ulrika Gärdsback
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§ 29 Dnr 2017/1518

Medborgarförslag om belysning vid platsen för 
förpackningsinsamling i Fornby

Beskrivning av ärendet
Ett medborgarförslag har inkommit till Leksands kommun där skribenten 
önskar belysning vid förpackningsinsamlingen i Fornby, Siljansnäs. 

Skribenten meddelar att denne varit i kontakt med FTI (Förpacknings- och 
Tidnings Insamlingen), som i sin tur ,eddelar att de endast arrenderar mark 
och inte har möjlighet att sätta upp belysning. 

Skribenten föreslår i sitt medborgarförslag att det skyndsamt sätts upp 
belysning, alternativt att platsen flyttas till bättre upplyst plats. Detta för att 
underlätta möjligheterna för medborgare att bättre nyttja 
förpackningsinsamlingen morgon- och kvällstid under vintern.

Sektorns/avdelningens bedömning
Vid den aktuella geografiska platsen för förpackningsinsamlingen är det 
enligt fastighetsregistret Dala Vatten och Avfall AB som är markägare. Vid 
flertalet av förpackningsinsamlingsplatser i Leksands kommun är det dålig 
belysning vintertid. Några platser har ingen belysning alls. Andra platser 
ligger i närheten av ordinarie gatubelysning. 

Leksands kommun är inte markägare vid den aktuella platsen och kan därför 
inte sätta upp belysning.

Beslutsunderlag
Utdrag ur allmänna utskottet sammanträdesprotokoll, daterat 2018-02-20, § 
24

Tjänsteutlåtande från utredare Maria Skalk, daterat 2018-01-31

Medborgarförslag inkommet 2017-11-09

Kommunstyrelsens beslut
1. Uppdra till förvaltningen att arbeta vidare med frågan tillsammans med 

Dala Vatten och Avfall AB och utreda belysningssituationen vid alla 
förpackningsinsamlingar i kommunen och därefter samverka med 
aktuella markägare med målet att förbättra belysningen.
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2. Medborgarförslag anses därmed besvarat.

Beslutet skickas till
Förslagsställaren
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§ 30 Dnr 2018/212

Anmälan av ordförandebeslut - Överklagande till 
kammarrätt

Beskrivning av ärendet
Utskottet för samhällsbyggnads beslutade vid sammanträdet den 4 juli 2017 
(§ 126) att delvis avslå ansökan om servering av alkoholdrycker vid Jobs 
Bodega för tillståndshavare RJ restauranger AB. Avslaget avsåg servering på 
balkongen.

Förvaltningsrätten i Faluns biföll i mål nr 3123-17 den 30 januari 2018 
överklagande från tillståndshavaren.

I samråd med miljöchef Olle Ryberg och utskottet för samhällsbyggnads 
ordförande Anne-Lie Stenberg bedömdes att domen bör överprövas i 
kammarrätten då förvaltningsrätten bifallit överklagan från tillståndshavaren 
trots att både polis och miljöenheten avstyrkt alkoholservering på balkong.

Beslut att överklaga till Kammarrätten i Sundsvall rapporteras härmed.

Beslutsunderlag
Beslut att överklaga, daterat 2018-02-21

Överklagandeskrivelse, daterad 2018-02-16

Kommunstyrelsen beslut
1. Godkänna redovisning av ordförandebeslut fattat den 20 februari 2017 

avseende överklagande till Kammarrätten i Sundsvall.

Beslutet skickas till
Ulrika Liljeberg (C)

Administrativ service

19



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sida
1(1)

Sammanträdesdatum
2018-03-12

Kommunstyrelsen

Justeras Utdrag bestyrks

§ 31 Dnr 2016/716

Anmälan av yttranden till förvaltningsrätten

Beskrivning av ärendet
Kommunstyrelsens beslut §§ 70 och 71 om de enskilda vägarna i Leksands 
kommun, fattade vid sammanträdet den 22 maj 2017, har överklagats till 
Förvaltningsrätten i Falun, mål 2753-17. 

Efter föreläggande om att yttra sig över överklagandet har kommunstyrelsen 
yttrat sig den 28 augusti 2017 (§ 116). Därefter har kommunstyrelsen getts 
möjligheten att yttra sig över två ytterligare inlagor från klaganden. 

Med hänsyn till att beslut om att avge yttranden varit brådskande har 
kommunstyrelsens ordförande Ulrika Liljeberg (C) yttrat sig till 
förvaltningsrätten den 5 december 2017 samt 14 februari 2018. Dessa 
yttranden har inte ändrat kommunstyrelsens inställning i sak och anmäls 
härmed.

Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande av kommunsekreterare Björn Arrias, daterat 2018-02-27

Yttrande mål 2753-17, daterat 2017-12-05

Yttrande mål 2753-17, daterat 2018-02-14

Kommunstyrelsens beslut
1. Godkänna redovisningen av de beslut att avge yttranden som förtecknas i 

protokoll daterat den 27 februari 2018. 

Beslutet skickas till
Ulrika Liljeberg (C)

Administrativ service
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§ 32 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 
 Beslut om avslag på begäran om utlämnande allmän handling, 

1/2018, fattat av administrativ chef Andriette Ivarsson.

Sektor samhällsutveckling
Fritidsavdelningen

 Lotteriärenden, 4-7/2017, fattade av fritidschef Torkel Holst
 Personalärenden, 8-19, fattade av enhetschef Markus Andersson

Byggchef, byggnadsinspektör, bygglovhandläggare och bostadsanpassare:
 Bostadsanpassningsärenden enligt bostadsanpassningslagen 

2018-01-01 till och med 2018-01-31
 Byggärenden enligt plan- och bygglagen 2018-01-01 till och med 

2018-01-31

Miljöchef och miljöinspektörer:
 Tillsynsärenden enligt livsmedelslagen och miljöbalken

2018-01-01 till och med 2018-01-31

Räddningschef och Brandförman
 Tillsynsärenden enligt LSO, offentliga tillställningar, 

förelägganden, brandfarliga och explosiva varor och 
bygglovremisser 2018-01-01 till och med 2018-01-31

Trafik
 Parkeringstillstånd
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Kultur
 Beslut 1-2/2018 av kulturchef Pär Ohlsson

Övrigt:
 Remissvar, avverkning som berör höga naturvärden Laknäs 1:25. 

Diarienummer 2018/115

Sektor lärande och stöd
 Beslut 10-12/2017, fattade av IFO-chef Zilha Fific

 Beslut 14-26/2017 samt 1-4/2018, fattade av avdelningschef 
grundskolan Annica Sandy Hedin

 Beslut 110-121/2017, fattade av rektor Helena Persson

 Beslut 40/2016, fattade av Linda Carlsson

Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande av kommunsekreterare Björn Arrias, daterat 2018-02-28

Delegeringslistor

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

protokoll den 28 februari 2018.

Beslutet skickas till
Administrativ service
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§ 33

Kommunstyrelsens ordförande informerar

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

- Det kommer att hållas en workshop om skötseln av Leksands enskilda 
vägar den 26 mars 2018. Samtliga partier i fullmäktige har genom 
gruppledarna bjudits in att delta med två representanter per parti. 

Kommunstyrelsens beslut
1. Lägga informationen till handlingarna.
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