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Kommunstyrelsen
Plats och tid

Kommunhuset, plenisalen, kl. 13.00-14.45

Beslutande

Ledamöter

Se närvarolista sidan 2

Övriga närvarande

Ej tjänstgörande ersättare

Se närvarolista sidan 2

Tjänstemän

Se närvarolista sidan 2
Övriga

Se närvarolista sidan 2

Justeringens plats och tid

Kommunhuset, administrativ service 2018-09-28 kl. 10.00

Underskrifter

Paragrafer 111-122

Ordförande

Ulrika Liljeberg (C)
Justerare

Yvonne Ineteg (V)
ANSLAG/BEVIS
Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.
Organ

Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum

2018-09-24

Datum då anslaget sätts upp

2018-09-29

Förvaringsplats för protokollet

Kommunhuset, administrativ service

Datum då anslaget tas ned

Underskrift

Björn Arrias
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Beslutande
Ledamöter

Ulrika Liljeberg (C)
Anne-Lie Stenberg (M)
Mikael Kyller (KD)
Aarno Magnusson (C)
Kenneth Dahlström (C)
Birgitta Jansson (S)
Sebastian Larsson (M)
Karin Byström (C)
Inga Westlund (V)
Viktor Zakrisson (S)

Tjänstgörande ersättare

Åke Arnesson (BP) ers: Jörgen Winther (BP)
Per Wiman (KD) ers: Erica Strid (KD)
Liv Lunde-Andersson (S) ers: Ingrid Rönnblad (S)
Beth Holzmann (S) ers: Jan-Olof Karlsson (S)
Yvonne Ineteg (V) ers: Ella Gyllenhak-Liss (MP)

Övriga närvarande
Ej tjänstgörande ersättare

Rune Bröms (C)
Mats Stenmark (M)
Kerstin Marits (M)
Tintin Löfdahl (KD)

Tjänstemän

Kommundirektör Göran Wigert
Kommunsekreterare Björn Arrias
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§ 111

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


Arbetet med delårsbokslutet pågår och presenteras närmast för allmänna
utskottet den 8 oktober. Delårsbokslutet kommer att visa på minus i
faktiskt resultat. Underskottet finns framför allt inom sektor lärande och
stöd. De åtgärder som vidtas inom skolan har gett resultat, men fler
åtgärder kommer att behöva vidtas. De ökade kostnaderna för familj och
stöd utreds och följs upp.



Melodifestivalen kommer till Leksand den 16 februari 2019. Kommunen
har välkomnat evenemanget, som arrangeras av SVT och eventbolaget
Live Nation. Den enda kostnaden för kommunen är att den köper 1 500
biljetter för sammanlagt 300 000 kronor så att de av kommunens
anställda som vill se genrepet ska få möjlighet att göra det. Kostnaden
för denna personalaktivitet ryms inom budget. Kommunen kommer i
övrigt att samverka med näringslivet för att skapa kringaktiviteter.

Kommunstyrelsens beslut
1. Lägga informationen till handlingarna.

Justeras

Utdrag bestyrks
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§ 112

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


Utskottet hade sammanträde den 3 september och fick då en dragning om
ekonomin. Det finns fortsatt underskott inom sektorn totalt sett.



Ekonomin inom grundskolan går åt rätt håll. De åtgärder som vidtagits
av skolorna ger resultat.



Vid nästa sammanträde kommer gymnasiechefen att föredra
gymnasieskolans situation. Gymnasieskolan har färre inskrivna
ungdomar från egen kommun och nettot är därför sämre än budgeterat.



Familj och stöd kommer vid nästa sammanträde att presentera sin
omorganisation. Det pågår fortsatt utredning och uppföljning av
verksamheten.



Det är fortsatt många som önskar plats i den kommunala förskolan.
Antalet barn i den kommunala förskolan ökar hela tiden. För närvarande
byggs den nya förskolan Myran, men över våren 2019 behöver fler
förskoleplatser komma på plats. Sektorn ser över flera alternativ, både
med nya lokaler och med paviljonger till befintliga förskolor.

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


Kommunen kommer att behöva hantera självriskkostnader uppgående till
600 000 kronor för sommarens bränder.



Simbassängen i Leksandshallen öppnar i veckan efter den renovering
som gjorts under sommaren med anledning av vattenläckage.



Detaljplanearbetet för den nya sporthallen fortsätter. Just nu görs en
dagvattenutredning.



Det har varit goda resultat i sommar för evenemang och näringsliv. Det
har heller inte blivit någon skadegörelse på kommunens anläggningar.

Justeras

Utdrag bestyrks
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Samråd har skett med SPF trafikgrupp och Leksand handel om
trafiksituationen i centrala Leksand.



Leksandsbron har försetts med ny belysning.



Parkeringssituationen vid tågstationen i Leksand ses över, bland annat
genom undersöka möjligheten att ta ut parkeringsavgifter efter viss tid.



Rekrytering.

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


Uppföljning görs av kundtiderna i hemtjänsten och kommer att redogöras
för vid utskottsmötena framöver.



Ombyggnationen av det särskilda boendet i Tibble pågår enligt plan.
Projektledaren deltog vid kommunens senaste pensionärsråd.



Det särskilda boendet Solhem och enhetschefen Annika Nordin var
nominerade till White guide senior. Boendet kom på sjunde plats i
kategorin bästa mat och Annika Nordin kom på nionde plats i kategorin
Sveriges bästa äldreboendechef.



Rekrytering.

Kommunstyrelsens beslut
1. Lägga informationen till handlingarna.

Justeras

Utdrag bestyrks
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§ 113

Valet 2018
Beskrivning av ärendet
Valet till riksdag, kommun och landsting kunde genomföras utan rapporter
om incidenter och valkansliet behövde aldrig samverka med polisen under
valdagen om någon händelse.
Leksands kommun hade ett högt valdeltagande även detta val, vilket märktes
i vallokaler och förtidsröstningsställen. Valnämndens ordförande Rune
Bröms (C) besökte alla vallokaler under valdagen.
Valdeltagandet ökade med ca 2 % i Leksands kommun och Leksand är den
kommun i Dalarna som hade högst valdeltagande i årets val. Av Leksands
kommuns 12 352 röstberättigade röstade 89,48 % i riksdagsvalet, att jämföra
med 87,18 % i riket. Även i kommun- och landstingsvalet ökade
röstdeltagandet. Av alla som röstade valde nästan varannan att förtidsrösta.
Ett nytt kommunfullmäktige har därmed valts och det konstituerande
sammanträdet hålls den 16 oktober. Vid detta sammanträde ska presidium
och valberedning väljas. Vid senare sammanträde under hösten ska
kommunstyrelse och övriga nämnder väljas.
Kommunstyrelsens beslut
1. Lägga informationen till handlingarna.

Justeras

Utdrag bestyrks
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§ 114

Dnr 2017/735

Bildande av kommunalförbund för kommunens
räddningstjänstansvar med namnet BRAND
Beskrivning av ärendet
I början av 2017 genomfördes en förstudie för att utreda förutsättningarna till
en fördjupad räddningstjänstsamverkan mellan Leksand, Malung-Sälen,
Mora, Orsa, Vansbro och Älvdalens kommuner.
Senare under 2017 tog Leksand, Mora, Orsa, Vansbro och Älvdalens
kommuner beslut om en gemensam utredningsorganisation som har haft till
uppdrag att undersöka förutsättningarna för en fördjupad samverkan i ett
gemensamt kommunalförbund för kommunernas räddningstjänstansvar,
vilket omfattar olycksförebyggande verksamhet och operativa
räddningsinsatser och ta fram ett konkret förslag till bildande av ett
kommunalförbund med start 1 januari 2019. Målet är att säkerställa en
fungerande räddningstjänst nu och i framtiden genom fördjupad samverkan
mellan kommunerna.
Att bedriva kommunal räddningstjänst innebär ett ständigt arbete mot färre
olyckor samtidigt som kraven på den enskilde kommunens förmåga till
räddningsinsats ökar i takt med att samhället utvecklas och förändras. För att
klara detta samverkar majoriteten av Sveriges kommuner vad det gäller sitt
räddningstjänstansvar genom civilrättsliga avtal, gemensam nämnd eller
kommunalförbund.
Riksdagen har via lagstiftningen sedan 1986 uppmanat kommunerna att
samverka vad det gäller räddningstjänstansvaret. Med erfarenheter från
skogsbranden i Västmanland konstaterar regeringen bland annat att det ser
för olika ut i Sverige och beslutade därför om en översyn av den kommunala
räddningstjänsten. Den statliga utredningen En effektivare kommunal
räddningstjänst” (SOU 2018:54) konstaterar att framtidens olyckor sannolikt
blir större och mer komplexa till följd av klimatförändringar, attentat och ett
mer sårbart samhälle. Därför föreslås författningskrav på exempelvis
utvecklad samverkan mellan kommunerna, skyldighet att upprätthålla
systemledning, säkerställa kompetens och rättssäkerhet i det
olycksförebyggande arbetet samt öka jämställdhet och mångfald inom
räddningstjänstorganisationerna.

Justeras

Utdrag bestyrks
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Det är framför allt tre motiv bakom viljan att samverka i ett gemensamt
kommunalförbund:
 Stärka ledningsorganisationen så att de blir robusta och uthålliga med
förmåga att leda framtidens alltmer komplexa räddningsinsatser.
 Öka slagkraften och möjliggöra systematisk resursförstärkning vid
stora och komplexa insatser.
 Öka förmågan att rekrytera och attrahera kompetent personal, både
inom den olycksförebyggande och operativa
räddningstjänstverksamheten.
Uppdraget till räddningstjänstförbundet
Det uppdrag som medlemskommunerna lämnar över till kommunalförbundet
är att i förbundsmedlemmarnas ställe fullfölja de skyldigheter som åvilar
kommunerna enligt lagen (2003:778) om skydd mot olyckor samt enligt
förordningen (2003:789) om skydd mot olyckor.
Det innebär i praktiken att det är den s.k traditionella brandkårsverksamheten
som lämnas över till förbundet. Denna verksamhet finansieras av
kommunernas medlemsbidrag till förbundet. Därutöver kan kommunerna
uppdra åt förbundet att lösa andra uppgifter som förbundet och
medlemskommunen kommer överens om och förbundet ersätts för dessa
arbeten utöver medlemsbidraget.
Organisation
Den politiska ledningen för förbundet ska utgöras av en direktion och
förbundet kommer att ledas av en förbundsdirektör, tillika räddningschef.
Med anledning av nuvarande riskbild och geografiska utbredning av
förbundet kommer samtliga brandstationer som finns idag även finnas i
förbundet.
Ekonomi
För att beräkna medlemmarnas andelar i förbundet har budgeten för 2017
varit en utgångspunkt. För att säkerställa att dessa kostnader redovisats på ett
likartat sätt har de olika kostnadsslagen genomlysts och det har gjorts
justeringar för att få fram jämförbara ekonomiska uppställningar. Likaså har
kommuncentrala poster för räddningstjänsten identifierats samt
kapitalkostnaderna ensade vad det gäller avskrivningstider och internränta.
Med detta som underlag kan medlemsandelarna fastställas och
fördelningsnyckeln utgöra grund för fördelning av kostnaderna och
förbundsmedlemmarnas andel i kommunalförbundets tillgångar och skulder.

Justeras

Utdrag bestyrks

9

2(4)

Sida

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2018-09-24
Kommunstyrelsen

Medlem
Leksand
Mora
Orsa
Vansbro
Älvdalen
Summa

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

Bidrag 2019 exkl hyra, tkr
9 600
19 085
5 927
6 940
13 406
54 958

Under de tre första åren har parterna möjlighet att påkalla omförhandling av
medlemsandelarnas fördelning. En omförhandling ska följa den ordinarie
budgetprocessen.
I händelse av större förändringar vid exempelvis investering i ny
brandstation, behov av att utöka beredskapen eller andra betydande
avtalsmässiga förändringar vars nytta inte kan tillgodogöras samtliga
medlemskommuner, är detta grund för förhandling av medlemmarnas andel.
Beslutsunderlag
Förslag till förbundsordning, daterat 2018-08-15
Förslag till reglemente för direktionen, daterat 2018-08-15
Överenskommelse avseende medlemsavgift daterad 2018-08-16
Tjänsteutlåtande, daterat 2018-08-16
Kommunstyrelsens förslag till beslut i kommunfullmäktige
1. Fastställa förbundsordning för Brandkåren Norra Dalarna, i enlighet med
förslag daterat 2018-08-15.
2. Fastställa reglemente för direktionen Brandkåren Norra Dalarna, i
enlighet med förslag daterat 2018-08-15.
3. Utse kommunstyrelsens ordförande till ledamot och oppositionsrådet till
ersättare i interimsdirektionen Brandkåren Norra Dalarna för perioden
2018-11-01—2018-12-31.
4. Utse kommunstyrelsens ordförande till ledamot och oppositionsrådet till
ersättare i förbundsdirektionen Brandkåren Norra Dalarna för perioden
2019-01-01—2022-12-31.
5. Kommunfullmäktige utser revisor till Brandkåren Norra Dalarna för
perioden 2019-01-01 – 2022-12-31.
6. Beslutet gäller under förutsättning att samtliga deltagande kommuner
fattar likalydande beslut.

Justeras

Utdrag bestyrks
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Beslutet skickas till
Kommunfullmäktige

Justeras

Utdrag bestyrks
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§ 115

Dnr 2018/1251

Marköverlåtelseavtal - Söder om Sang
Beskrivning av ärendet
Leksandsbostäder uttryckte 2016 önskemål om att få bygga hyresrätter och
därmed förvärva del av fastigheterna Leksand Övre Heden 3:7, 5:8 och 7:64
av Leksands kommun, även kallat ”söder om Sang”. För fastigheterna fanns
en gällande detaljplan med en outnyttjad byggrätt för bostäder i 2 våningar.
En diskussion initierades med Leksandsbostäder angående försäljning av
marken för ändamålet. Parterna kom tidigt överens om prissättning, utifrån
en bedömning av det då rådande marknadsläget, och med utgångspunkt från
den återstående byggrätten i den vid tidpunkten gällande detaljplanen. För att
tillgängliggöra marken har en del ansvarsfrågor behövt belysas och avtalas,
såsom flytt av ledningar, återvinningsstation, boulebana och bussvändplats.
Nu är alla markfrågor lösta och parterna har undertecknat
marköverlåtelseavtalet.
Köpeskillingen för marköverlåtelsen uppgår till 1 480 000 kronor och
överskrider därmed tjänstemännens delegation. Av denna anledning måste
avtalet godkännas av kommunstyrelsen för att bli giltigt.
Beslutsunderlag
Marköverlåtelseavtal
Tjänsteutlåtande av Martina Hellgren, daterat 2018-09-06
Kommunstyrelsens beslut
1. Godkänna marköverlåtelseavtal avseende försäljning och exploatering av
fastigheterna Övre Heden 3:7 och 5:8 samt del av Övre Heden 7:64,
Leksands kommun, i enlighet med upprättat avtal.
Beslutet skickas till
Sektorschef samhällsutveckling
Mark- och exploateringsansvarig
VD, Leksandsbostäder

Justeras

Utdrag bestyrks
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§ 116

Dnr 2017/1389

LOV-boken - Nytt förfrågningsunderlag för upphandling
enligt lagen om valfrihet
Beskrivning av ärendet
Leksand och Rättviks kommun beslutade 2011 att införa ett gemensamt
valfrihetsystem (LOV) inom ordinärt boende för personer som beviljades
hemtjänst.
I samband med att den gemensamma nämnden upplöstes i december 2017
behöver förfrågningsunderlaget uppdateras, justeras och förnyas.
Förfrågningsunderlaget omfattar nu endast Leksands kommun.
Sektorns/avdelningens bedömning
Det finns behov av att förfrågningsunderlaget uppdateras, justeras och
förnyas för att säkra kommuns ansvar och stärka upp riktlinjerna i hur det
ska fungera.
Beslutsunderlag
Utdrag ur utskottet för vård och omsorgs sammanträdesprotokoll, daterat
2018-08-31, § 34
Tjänsteutlåtande, daterat 2018-08-15
LOV-boken – Leksands kommun, daterad 2018-04-26
Kommunstyrelsens beslut
1. Anta LOV-boken i Leksands kommun, i enlighet med förslaget.
Beslutet skickas till
Myndighetschef vård och omsorg Katja Vestling
Sektorschef för vård och omsorg Ulrika Gärdsback

Justeras

Utdrag bestyrks
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§ 117

Dnr 2018/1191

Ersättning till utförare inom hemtjänsten 2018 enligt
kundvalsmodellen LOV
Beskrivning av ärendet
Kommunstyrelsen ska årligen fastställa ersättningen till utförarna.
Ersättningen baseras på en schablonmässigt framräknad timkostnad.
Utföraren ersätts i efterskott för sina utförda uppdrag efter att faktura har
skickats till och godkänts av administrativa funktion för avgiftshantering.
Faktureringsavgifter, räntefakturor eller liknande anspråk accepteras inte.
Beslutsunderlag
Utdrag ur utskottet för vård och omsorgs sammanträdesprotokoll, daterat
2018-08-31, § 35
Kommunstyrelsens beslut
1. Fastställa kundvalsmodellens ersättning för 2018 till 415 kr per timme.
Beslutet skickas till
Myndighetschef Katja Vestling

Justeras

Utdrag bestyrks
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§ 118

Dnr 2018/1028

Verksamhetschef för elevhälsan
Beskrivning av ärendet
Elevhälsans hälso- och sjukvårdsverksamhet regleras i hälso- och sjukvårdslagen
(2017:30). För all hälso- och sjukvård ska det finnas en tydligt definierad
vårdgivare. Vårdgivaren för skolhälsovården är kommunstyrelsen
(kommunfullmäktiges reglemente, KF 2015-02-16, § 8).
Kommunstyrelsen har genom 9 § i kommunfullmäktiges reglemente för
kommun-styrelsen, tilldelats ansvar för att ledningen av den medicinska och den
psykologiska delen av elevhälsan organiseras så att den tillgodoser kraven på hög
patientsäkerhet och god kvalitet samt främjar kostnadseffektivitet. Enligt 29 §
hälso- och sjukvårdslagen (HSL) ska det finnas en verksamhetschef avseende den
medicinska och psykologiska delen av elevhälsan. Verksamhetschefen för den
medicinska och psykologiska delen av elevhälsan har det samlade
ledningsansvaret, vilket inte kan överlåtas till annan befattningshavare. Denne
har dock möjlighet att uppdra enskilda uppgifter till befattningshavare inom
verksamheten som har tillräcklig kompetens.
Sektorns/avdelningens bedömning
Verksamhetschef för elevhälsan

Avdelningschef för grundskola, Annica Sandy Hedin, föreslås som
verksamhetschef för den medicinska och den psykologiska delen av elevhälsan i
Leksand med ansvar enligt 29 och 29 a §§ i hälso- och sjukvårdslagen.
Verksamhetschefen


Har det samlade ansvaret för verksamheten men kan och bör uppdra
enskilda arbetsuppgifter åt annan mot bakgrund av sin kompetens. I
dessa fall ska verksamhetschefen tydligt ange uppdragens omfattning
och eventuella inskränkningar i uppdragstagarens befogenheter.



Ansvarar för dokumentation av hur det organisatoriska ansvaret för
patientsäkerhetsarbetet är fördelar inom verksamheten och ansvarar
för att en årlig patientsäkerhetsberättelse upprättas.



Ansvarar för att systematiskt och fortlöpande utveckla och säkra att
verksamhetens kvalitet dokumenteras.

Justeras

Utdrag bestyrks
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Ansvarar för att det finns ett ledningssystem för kvalitet inom
elevhälsan.



I övrigt säkerställa och följa upp verksamhetens kvalitet samt vid
allvarliga avvikelser agera och i förekommande fall göra anmälan
enlig gällande lagstiftning för elevhälsan.

Anmälningsansvariga för lex Maria

Annica Sandy Hedin, avdelningschef grundskola och Britt Gidlöf,
skolsköterska, föreslås svara för anmälningsskyldigheten enligt 3 kap. 5 §
patientsäkerhetslagen (lex Maria)
Anmälan till vårdgivarregistret hos Inspektionen för vård och omsorg

Anmälan till vårdgivarregistret hos Inspektionen för vård och omsorg, vem
som är verksamhetschef och vilka som är anmälningsansvariga enligt 3 kap.
5 § (lex Maria) sker genom expediering av föreliggande beslut.
Beslutsunderlag
Utdrag ur utskottet för lärande och stöds sammanträdesprotokoll, daterat
2018-09-03, § 45
Tjänsteutlåtande, daterat 2018-08-23
Kommunstyrelsens beslut
1. Utse Annica Sandy Hedin, avdelningschef grundskola, till
verksamhetschef för elevhälsan i Leksands kommun.
2. Utse Annica Sandy Hedin, avdelningschef grundskola och Britt Gidlöf,
skolsköterska, att svara för anmälningsskyldigheten enligt 3 kap. 5 §
patientsäkerhetslagen (lex Maria).
Beslutet skickas till
Vårdgivarregistret hos Inspektionen för vård och omsorg
Annica Sandy Hedin, avdelningschef grundskola
Britt Gidlöf, skolsköterska
Carin Fredlin, sektorchef
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§ 119

Dnr 2018/262

Svar på motion om att förbjuda fyrverkerier
Beskrivning av ärendet
Socialdemokraterna yrkar i en motion att förändra de lokala
ordningsföreskrifterna så att fyrverkerier endast blir tillåtna att maximalt
användas på två ställen i kommunen och att tiden dessa får användas
minskas ned. Leksands kommun ska vara en kommun där fyrverkerier är
något ovanligt.
I de nuvarande allmänna lokala ordningsföreskrifterna för Leksands
kommun gäller följande:
För användning av fyrverkerier och andra pyrotekniska varor inom
kommunens tätorter och byar med sammanhållen bebyggelse krävs
tillstånd av polismyndigheten, dock med undantag för följande tider:
Nyårsafton: från kl. 20.00 och därpå följande dag till kl. 01.00
Valborgsmässoafton: från kl.18.00 till kl.24.00
Tillstånd av polismyndighet krävs alltid för att anordna organiserade
större fyrverkerier
Enligt 3 kap 7 § ordningslagen (1993:1617) får användandet av
pyrotekniska varor inte innebära någon risk för skada på eller ge
upphov till någon beaktningsvärd olägenhet för person eller egendom.
Smällare är förbjudna sen flera år och att förbud mot fyrverkerier av rakettyp är att vänta från Myndigheten för samhällsskydd och beredskap under
2019.
Det är polismyndigheten som har tillsynsansvar för att de lokala
ordningsföreskrifterna efterlevs.
Sektorns/avdelningens bedömning
Miljöenheten har genom åren mottagit klagomål på fyrverkerier vid ett
flertal tillfällen. I stort sett alla av de klagande anför att deras husdjur, främst
hund och häst, blir skrämda av ljudet och att det förorsakar betydande
lidande för djuret. För en del hästar finns även en risk att de skadar sig om de
försöker fly från ljudet. Enligt 3 kap 7 § ordningslagen (1993:1617) får
användandet av pyrotekniska varor inte innebära någon risk för skada på
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eller ge upphov till någon beaktningsvärd olägenhet för person eller
egendom. I juridisk mening är husdjur egendom. Det bör därför finnas skäl
för vissa utsatta djurägare att i förväg vända sig till Polisen och åberopa detta
så att tillsynen av fyrverkerianvändningen skärps kring, till exempel,
häststallar.
Övriga nackdelar med fyrverkerier är att de kan ge upphov till ett visst mått
av tungmetallutsläpp, även om detta allmänt anses som ett litet problem,
samt nedskräpning. En risk att den som avfyrar fyrverkerier skadar sig själv
eller andra finns också, olyckor inträffar varje år i Sverige. En tendens att
skjuta mot byggnader och andra människor verkar också finnas, även om
detta tycks vara ett problem i vissa större städer, det har inte förekommit i
vår kommun vad vi på miljöenheten känner till. Vi avråder från den del i
motionen som åberopar att all fyrverkerianvändning borde koncentreras till
två platser. Vi gör bedömningen att detta skulle öka risken för skador och
incidenter.
Fördelarna med fyrverkerier är naturligtvis en känsla av fest och tradition
samt att det är vackert att titta på.
Andra kommuner

Användandet av fyrverkerier regleras inte i miljöbalken då störningen är helt
tillfällig och inte stadigvarande. Istället är det ordningslagen och
kommunernas egna lokala ordningsföreskrifter som ger möjlighet att reglera
användandet av fyrverkerier.
De flesta kommuner har ett undantag från krav på polistillstånd nyårsafton,
påskafton och valborgsmässoafton. Klockslagen är ofta något generösare än
Leksands. Istället är det, i större städer, vanligt förekommande med
totalförbud i vissa stadsdelar eller till exempel närmare än 200 meter från
skolor och vårdhem.
Ett antal kommuner har försökt att helt förbjuda fyrverkerianvändning inom
sina kommungränser men fått besluten upphävda i högre instans när de
överklagats. Besluten har ansetts vara för långt gående.
Beslutsunderlag
Utskottet för samhällsbyggnads sammanträdesprotokoll, daterat 2018-08-30,
§ 100
Tjänsteutlåtande av miljöchefen Olle Ryberg, daterat 2018-08-21
Motion av Socialdemokraterna, daterad 2018-02-28
Yrkanden
Viktor Zakrisson (S) yrkar bifall till förslaget till beslut.
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Kommunstyrelsens förslag till beslut i kommunfullmäktige
1. Bifalla motionen.
2. Ändra 18 § i de lokala ordningsföreskrifterna enligt följande:
För användning av fyrverkerier och andra pyrotekniska varor inom
kommunens tätorter och byar med sammanhållen bebyggelse krävs
tillstånd av polismyndigheten, dock med undantag för följande tider:
Nyårsafton: från kl. 23.00 och därpå följande dag till kl. 01.00
Valborgsmässoafton: från kl. 20.00 till kl. 23.00
Tillstånd av polismyndighet krävs alltid för att anordna organiserade
större fyrverkerier.
Enligt 3 kap. 7 § ordningslagen (1993:1617) får användandet av
pyrotekniska varor inte innebära någon risk för skada på eller ge upphov
till någon beaktningsvärd olägenhet för person eller egendom.
Beslutet skickas till
Kommunfullmäktige
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§ 120

Dnr 2018/1130

Sammanträdesordning 2019
Beskrivning av ärendet
En sammanträdesordning för kommunstyrelsen behöver antas för 2019.
Kommunstyrelsens beslut
1. Fastställa sammanträdestider för 2019 i enlighet med följande


Måndagen den 28 januari



Måndagen den 11 mars



Måndagen den 8 april



Måndagen den 20 maj



Torsdagen den 13 juni



Måndagen den 26 augusti



Tisdagen den 24 september



Måndagen den 4 november



Måndagen den 9 december

2. Samtliga sammanträden börjar kl. 13.00 om inte annat anges i kallelsen.
Beslutet skickas till
Administrativ service för vidarebefordran till berörda.
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§ 121

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 lärande och stöd
 Beslut 1-29/2018 fattade förskolechef Helen Häljebo


Beslut 11-17/2018 fattade av förskolechef Maria Granath Nilsén



Beslut 20-37/2018 fattade av förskolechef Maria Granath-Nilsén



Beslut 12-29/2018 fattade av rektor Johan Nilsson

Sektor samhällsutveckling
Byggchef, byggnadsinspektör, bygglovhandläggare och
bostadsanpassare:
 Bostadsanpassningsärenden enligt bostadsanpassningslagen 2018-06-01
till och med 2018-07-31


Byggärenden enligt plan- och bygglagen 2018-06-01 till och med 201807-31

Miljöchef, alkoholhandläggare och miljöinspektörer:
 Tillsynsärenden enligt livsmedelslagen, miljöbalken och alkohollagen
2018-06-01 till och med 2018-07-31
Räddningschef och Brandförman
 Tillsynsärenden enligt LSO, offentliga tillställningar, förelägganden,
brandfarliga och explosiva varor och bygglovremisser 2018-06-01 till
och med 2018-07-31
Trafik
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Parkeringstillstånd 2018-06-01 till och med 2018-07-31



Transportdispens tunga fordon, Norsbro – avslag, dnr 2018/918



Trafik yttrande. Ansökan om tillstånd enligt ordningslagen och lokala
föreskrifter. Putte i Parken musikfestival med tivoli, dnr 2018/839



Trafik - yttrande. Ansökan om tillstånd enligt ordningslagen och lokala
föreskrifter. Remiss Krökbacken rockfestival, dnr 2018/803



Trafik - yttrande transportdispens Giltig till och med 2019-06-14, dnr
2018/913



Trafik - yttrande transportdispens, dnr 2018/934



Trafik - yttrande transportdispens, dnr 2018/935



Tillfälliga lokal trafikföreskrift om förbud mot trafik med fordon på
Faluvägen, dnr 2018/937



Tillfällig lokal trafikföreskrift om förbud mot trafik med fordon på
Kyrkallén, dnr 2018/938



Lokal trafikföreskrift om högsta tillåten bruttovikt på väg 929, Bro 389
över Limsjönsutlopp, dnr 2018/939



Tillfällig lokal trafikföreskrift om förbud mot trafik med fordon på
Faluvägen, mellan Sparbanksgatan och Fiskgatan, dnr 2018/752



Trafik - yttrande. Remiss Leksandsrodden, avstängning väg
A291.501/2018, dnr 2018/947



Lokal trafikföreskrift om förbud mot trafik med fordon på Fiskgatan
vardagar kl 07.30-16.00 under 15/8-15/6, dnr 2018/977



Ansökan om tillstånd enligt ordningslagen och lokala föreskrifter.
Brådskande remiss: gatupratare Glashuset Optik, Leksand, dnr 2018/974



Transportdispens tungt fordon över bro 389, Norsbro, dnr 2018/980



Ansökan om tillstånd enligt ordningslagen och lokala föreskrifter.
Remiss; Classic car week, uppvisning på väg samt lokala
trafikföreskrifter. Dnr 2018/948



Ansökan om transportdispens tungt fordon över bro 389, Norsbro, dnr
2018/981



Ansökan om transportdispens tunga fordon över bro 389, Norsbro, dnr
2018/988



Ansökan om tillstånd enligt ordningslagen och lokala föreskrifter,
Begagnande av offentlig plats: Uppställning av skylift på Leksandsvägen
och Bygatan (A340.826/2018), dnr 2018/1020
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Ansökan om tillstånd enligt ordningslagen och lokala föreskrifter.
Ansökan om tillstånd till tävling på väg Leksandsrundan 6-12 augusti
2018 i Leksands och Rättviks kommun, dnr 2018/384



Ansökan om tillstånd enligt ordningslagen och lokala föreskrifter.
Remiss Leksandsrodden, avstängning väg A291.501/2018, dnr 2018/947



Ansökan om tillstånd enligt ordningslagen och lokala föreskrifter. Putte i
Parken musikfestival med tivoli, Hembygdsgårdarna enligt skiss,
Leksand A243.426/2018, dnr 2018/839



Transportdispens, tung, lång och bred transport; Förfrågan – Leksands
kommun (TRV 2018/77253), dnr 2018/1053



Transportsdispens tung, bred och lång transport: Förfrågan – Leksands
kommun (TRV 2018/77261), dnr 2018/1055



Transportdispens tung och bred transport; Förfrågan - Leksands kommun
TRV2018_77267, dnr 2018/1056



Transportdispens tung och bred transport: Förfrågan - Leksands kommun
(TRV 2018/77271), dnr 2018/1057



Ansökan om tillstånd enligt ordningslagen och lokala föreskrifter;
Politiska kampanj moderaterna (remiss A353.482/2018), dnr 2018/1060



Ansökan om tillstånd enligt ordningslagen och lokala föreskrifter.
Ansökan om tillstånd till tävling på väg Leksandsrundan 6-12 augusti
2018 i Leksands och Rättviks kommun, dnr 2018/384



Ansökan om tillstånd enligt ordningslagen och lokala föreskrifter.
Ansökan om tillstånd till tävling på väg Leksandsrundan 6-12 augusti
2018 i Leksands och Rättviks kommun, dnr 2018/384



Trafik tillstånd blomlådor, dnr 2018/1110



Transportdispens tung och bred transport, dnr 2018/1111



Ansökan om tillstånd enligt ordningslagen och lokala föreskrifter.
Remiss Kristdemokraterna valtal. A353.803/2018, dnr 2018/1113



Ansökan om tillstånd enligt ordningslagen och lokala föreskrifter.
Remiss politisk info A385.805/2018, dnr 2018/1125



Ansökan om tillstånd enligt ordningslagen och lokala föreskrifter.
Tällberg halvmaraton. Ansökan A387.187/2018, dnr 2018/1126



Ansökan om tillstånd enligt ordningslagen och lokala föreskrifter. Fly-in
med flygplansträff, Siljansnäs flygfält, Leksands kommun.
394.536/2018, dnr 2018/1134
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Ansökan om tillstånd enligt ordningslagen och lokala föreskrifter.
Valinformation (v) A375.827/2018, dnr 2018/1128



Ansökan om tillstånd enligt ordningslagen och lokala föreskrifter.
Valinformation (sd). A372.728/2018, dnr 2018/1127



Ansökan om tillstånd enligt ordningslagen och lokala föreskrifter.
Partirepresentation Bygdepartiet, Kulturkalaset 2018-09-01.
A394.491/2018, dnr 2018/1153



Ansökan om tillstånd enligt ordningslagen och lokala föreskrifter.
Valinformation (sd). A372.728/2018, dnr 2018/1127



Transportdispenser, tungafordon, dnr 2018/913

Sektor vård och omsorg
Personalärenden enligt följande



Enhetschef Eva Mans, lista nr 5/2018



Enhetschef Patricia Gustafsson, lista nr 6/2015



Enhetschef Patricia Gustafsson, lista nr 5/2018



Enhetschef Camilla Carnö, lista nr 4/2018



Enhetschef Camilla Carnö, lista nr 5/2018



Enhetschef Torbjörn Lund, lista nr 6/2018



Enhetschef Torbjörn Lund, lista nr 7/2018



Enhetschef Johan Karén, lista nr 4/2018



Enhetschef Margareta Larsjos, lista nr 6/2018



Enhetschef Margareta Larsjos, lista nr 7/2018



Enhetschef Madelene Berg, lista nr 1/2018



Enhetschef Marie-Louise Jonsson, lista nr 3/2018



Enhetschef Marie-Louise Jonsson, lista nr 4/2018



Enhetschef Marie-Louise Jonsson, lista nr 5/2018



Enhetschef Anna Löf, lista nr 5/2018



Enhetschef Anna Löf, lista nr 6/2018



Avdelningschef Joacim Andersson, lista nr 1/2018



Myndighetschef Katja Vestling, lista nr 3/2018
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Avdelningschef/verksamhetschef Marie van Geffen Blomberg, lista nr
2/2017



Avdelningschef/verksamhetschef Marie van Geffen Blomberg, lista nr
1/2018



Avdelningschef/verksamhetschef Marie van Geffen Blomberg, lista nr
2/2018

Utskotten
 Delegationsbeslut av utskottet för samhällsbyggnad enligt
sammanträdesprotokoll daterat 2018-08-30


Delegationsbeslut av utskottet för vård och omsorg enligt
sammanträdesprotokoll daterat 2018-08-28



Delegationsbeslut av utskottet för lärande och stöd enligt
sammanträdesprotokoll 2018-09-03

Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande av kommunsekreterare Björn Arrias, daterat 2018-09-13
Delegeringslistor och sammanträdesprotokoll
Kommunstyrelsens beslut
1. Godkänna redovisning av de delegeringsbeslut som förtecknas i
protokoll den 13 september 2018.
Beslutet skickas till
Administrativ service
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§ 122

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


Delårsbokslutet och den pågående budgetprocessen.



Den kommande valberedningens arbete.



Förvaltningsrätten i Falun har i mål 2753-17 avslagit överklagandet av
kommunstyrelsens beslut §§ 70 och 71 om de enskilda vägarna i
Leksands kommun, fattade vid sammanträdet den 22 maj 2017.

Kommunstyrelsens beslut
1. Lägga informationen till handlingarna.
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