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Närvarolista
Beslutande

Ledamöter Ulrika Liljeberg (C), ordförande
Sebastian Larsson (M)
Viktor Zakrisson (S) (via länk)
Kenneth Dahlström (C)
Karin Byström (C)
Tomas Bergsten (C)
Karin Mikkonen (C)
Kerstin Marits (M)
Kia Rolands (KD)
Ingrid Rönnblad (S)
Jan-Olof Karlsson (S)
Inga Westlund (V)
Jimmy Karlsson (BP)
Anna-Lena Blomkvist (SD) (via länk)

Tjänstgörande ersättare Mats Stenmark (M) ers: Sara Shahryari (M) (via länk)

Övriga närvarande

Ej tjänstgörande ersättare Aarno Magnusson (C) (via länk)
Elisabet Ingels (C) (via länk)
Björn Larsson (C) (via länk)
Pg Gregard (M) (via länk)
Liselott Holmgren (M) (via länk)
Per Wiman (KD) (via länk)
Margareta Jobs (KD) (via länk)
Per Florén (L) (via länk)
Erik Varghans (S)
Yvonne Ineteg (V) (via länk)
Ella Gyllenhak-Liss (C) (via länk)

Tjänstemän Ekonomichef Lotta Zakrisson, § 78
Näringslivschef Per Strid, § 79
Kommundirektör Göran Wigert
Kommunsekreterare Björn Arrias

Övriga -
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Ärendelista

§ 75 Fastställande av dagordning
§ 76 Kommundirektören informerar
§ 77 Utskottsordförandena informerar
§ 78 Rapportering avseende delårsbokslut per den 31 augusti 2020 med 

helårsprognos samt budget 2021-2023
§ 79 Markanvisning del av Noret 2:27
§ 80 Förlängning av samverkansbeslut avseende tillnyktringsverksamhet
§ 81 Dataskyddsombud för överförmyndaren
§ 82 Rapportering av ej verkställda beslut enligt 4 kapitlet 1 § socialtjänstlagen - 

biståndshandläggningen kvartal 2/2020
§ 83 Rapportering av ej verkställda beslut enligt 4 kapitlet 1 § socialtjänstlagen - 

individ- och familjeomsorgen kvartal 2/2020
§ 84 Anmälan av fattade delegationsbeslut
§ 85 Avsägelser och fyllnadsval - kommunala handikapprådet och 

pensionärsrådet
§ 86 Kommunstyrelsens ordförande informerar
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§ 75

Fastställande av dagordning

Beskrivning av ärendet
Ordföranden föreslår att till ärendena som anges i kallelsen lägga ärendet 
Avsägelser och fyllnadsval.

Kommunstyrelsens beslut
1. Fastställa dagordningen till de ärenden som anges i kallelsen med tillägg 

av ärendet Avsägelser och fyllnadsval.
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§ 76  

Kommundirektören informerar

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

- Förvaltningen genomför förtätningar av arbetsplatserna i 
kommunhuset. Bland annat innebär detta att kommunen inte längre 
kommer att ha kommunal verksamhet i Stationshuset. 

- Förvaltningens förslag till budget 2021-2023 är framtaget och lämnas 
till de politiska partierna. 

Kommunstyrelsens beslut
1. Lägga informationen till handlingarna.
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§ 77

Utskottsordförandena informerar

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

- Kommun förlänger det tillfälliga besöksförbudet inomhus på 
kommunens särskilda boenden till och med den 7 oktober. Detta i 
enlighet med rekommendation från Region Dalarnas 
smittskyddsenhet. Omprövning kommer att ske varje vecka. Besök 
kan fortsatt ske utomhus enligt särskilda rutiner.

- Den tillfälligt plomberade avdelningen på Edshultsgården ska öppnas 
upp igen och planeras med vissa förändringar bli en psykogeriatrisk 
avdelning.

- En ny kravspecifikation gällande externa hemtjänstutförare kommer 
att behandlas på utskottet i oktober.

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

- Det har varit hög sjukfrånvaro i skolan under förhösten.
- Ett nytt lokalt skolskjutsreglemente är under framtagande. 

Ordföranden i gemensam nämnd för vuxenutbildning, Karin Mikkonen (C), 
informerar om bland annat följande:

- Antalet inskrivna vid vuxenutbildningen har ökat och är drygt 800 
idag, Leksand och Rättvik sammantaget.

- Delutredningar pågår för att uppdatera avtal och reglemente för 
vuxenutbildningen

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

- Vid senaste sammanträdet genomfördes en dragning inför fortsatt 
detaljplanearbete för det planerade bostadsområdet norr om 
Käringberget. 

- Arbetet med kulturmiljöprogram fortsätter med nya inventeringar 
som redovisas för utskottet som delrapporter.
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- Jävsnämnden har beviljat bygglov för ny sporthall i anslutning till 
den befintliga Leksandshallen.

- Fullmäktiges beslut om antagande av detaljplan för Åkerö brofäste 
(Åkerö 19:4 m.fl.) har upphävts av Mark- och miljödomstolen vid 
Nacka tingsrätt.

- En ny detaljplan för Torget (Noret 61:1), med ändringar avseende 
norra delen, är färdigberett av utskottet för antagande.

- Leksand kom på plats 61 i Svenskt näringslivsklimat ranking över 
företagsklimatet i Sveriges kommuner.

Kommunstyrelsens beslut
1. Lägga informationen till handlingarna.
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§ 78 Dnr 2020/266

Rapportering avseende delårsbokslut per den 31 
augusti 2020 med helårsprognos samt budget 2021-
2023

Beskrivning av ärendet
Vid dagens sammanträde rapporterar kommundirektör Göran Wigert och 
ekonomichef Lotta Zackrisson om delårsbokslutet per 31 augusti 2020 med 
helårsprognos. Bland annat rapporteras följande:

- 2020 års prognostiserade resultat för kommunen är + 3,3 miljoner 
kronor mot budgeterat resultat -11,6 miljoner kronor

- Resultatet motsvarar ett överskott på 0,3 % av skatter och generella 
statliga bidrag, mot budgeterat -1,2 %. 

- Verksamheternas (driften) utfall och prognos har totalt sett låg 
avvikelse mot budget. 

- De ca 7 miljoner kronor som erhållit som kompensation för 
sjuklönekostnader har fördelats ut i verksamheterna och sänkt 
nettokostnaderna.

- De stora avvikelserna och osäkerheterna framöver gäller 
skatteunderlaget. Prognosen bygger på SKR:s senaste scenario. 

- Utfallet av den uppskjutna lönerörelsen har prognostiseras mot 
budget på 2 % löneökning inom hela kommunen. 

- Ansökan om ersättning för merkostnader covid-19 har tagits med till 
2,7 miljoner kronor (ansökt ca 4 miljoner kronor) och justerats mot 
total prognos för sociala sektorn.

Delårsbokslutet färdigställs nu och lämnas till fullmäktige och revisorerna 
vid ett senare sammanträde för kommunstyrelsen. 
Vid sammanträdet informeras även om förvaltningens förslag till budget 
2021-2023. Förslaget kommer nu att beredas politiskt. Partierna i 
fullmäktige får ta del av samma underlag och erbjuds möjligheten att partivis 
träffa förvaltningen för frågor kring förslaget. 
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Fullmäktiges beslut om skattesats samt budget 2021-2023 med 
investeringsbudget 2021-2024 är planerat till fullmäktiges sammanträde den 
30 november 2020.

Kommunstyrelsens beslut
1. Godkänna rapporteringen.

Beslutet skickas till
Ekonomichef Lotta Zackrisson
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§ 79 Dnr 2020/258

Markanvisning del av Noret 2:27

Beskrivning av ärendet
ICA Fastigheter AB, org.nr 556033–8518, har tillsammans med ägaren till 
Leksandsmålet AB, 556778–3146 (ICA Mårtas i Leksand) till Leksands 
kommun framställt en begäran om att få etablera en dagligvarubutik på del 
av fastigheten Leksand Noret 2:27, kallat Limsjöänget.
Etableringen är endast möjlig genom att detaljplanen för området görs om. 
Kommunfullmäktige beslutade 2014-06-09 (dnr 2014/050 § 52) att ge 
näringslivsavdelningen i uppdrag att söka planbesked för ändring av 
detaljplan så att dagligvaruhandel kan tillåtas på området.
Planbesked beviljades samhällsbyggnadsutskottet den 9 september 2014, 
§ 107, av samhällsbyggnadsutskottet (dnr 2014/760). Just nu är frågan om 
markanvändning för prövning i Mark och miljödomstolen efter överklagande 
av beslut fattat av länsstyrelsen.
Under början av 2020 har ett slutligt markanvisningsavtal upprättats mellan 
parterna med tillhörande illustration av bebyggelse. Markanvisningsavtalet 
innebär att ICA Fastigheter AB, fram till och med 2022-02-28, har rätt att 
ensam förhandla med kommunen om marköverlåtelseavtal, samt att ensamt 
för egen del, eller för ett till bolaget helägt dotterbolag, teckna 
marköverlåtelseavtal för området enligt de villkor som anges i 
markanvisningsavtalet. 
Den preliminära köpeskillingen för området är ca 3 210 000 kronor och 
baseras på det överenskomna priset om 300 kr/m². Den slutgiltiga 
köpeskillingen kommer beräknas på områdets storlek efter att 
fastighetsbildning genomförts. En redogörelse för fastställande av priset 
framgår av bilagan ”PM prissättning Limsjöänget”, daterad 2019-08-21. 
Avtalet är giltigt under förutsättning att kommunstyrelsen i Leksands 
kommun senast den 31 december 2020 beslutar att godkänna detta 
markanvisningsavtal och att beslutet vinner laga kraft.
Vid dagens sammanträde föredras ärendet av näringslivschef Per Strid.

10



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sida
2(3)

Sammanträdesdatum
2020-09-29

Kommunstyrelsen

Justeras Utdrag bestyrks

Sektorns bedömning
Sektorn har bedömt etablering som genomförbar med en lämplig 
exploateringsgrad och med en resursstark exploatör. 
Markanvisningen sker i linje med av kommunfullmäktige tidigare beslut om 
exploatering av området. Markanvisningen är att betrakta som en 
direktanvisning enligt antagna riktlinjer för markanvisningar i Leksands 
kommun. Markanvisningen ska beslutas och tilldelas av kommunstyrelsen. 

Beslutsunderlag
Utdrag ur allmänna utskottets sammanträdesprotokoll, daterat 2020-09-07, 
§ 54
Tjänsteutlåtande av sektorchef Åke Sjöberg, daterat 2020-07-21
Förslag till Markanvisningsavtal med bilagor
PM Prissättning Limsjöänget, daterat 2019-08-21

Yrkanden
Ulrika Liljeberg (C), Sebastian Larsson (M), Karin Byström (C) och
Anna-Lena Blomqvist (SD) yrkar bifall till allmänna utskottets förslag till 
beslut, som är att godkänna markanvisningsavtalet mellan Leksands 
kommun och ICA Fastigheter AB.
Viktor Zakrisson (S), Ingrid Rönnblad (S), Inga Westlund (V) och Jimmy 
Karlsson (BP) yrkar avslag 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 beslut
1. Godkänna markanvisningsavtalet mellan Leksands kommun och ICA 

Fastigheter AB, i enlighet med förslaget.

Reservationer
Viktor Zakrisson (S), Ingrid Rönnblad (S), Jan-Olof Karlsson (S), reserverar 
sig mot ovanstående beslut.
Jimmy Karlsson (BP) och Inga Westlund (V) reserverar sig mot ovanstående 
beslut och har innan justering, var och en för sig, inkommit med en skriftlig 
motivering, se bilaga till detta beslut.
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Beslutet skickas till
Sektorchef Åke Sjöberg
Mark- och exploateringsingenjör David Wildemo
Näringslivschef Per Strid, för vidarebefordran till övriga berörda.
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Reservationsbilaga KS 2020-09-29, § 79

Jimmy Karlsson (BP)
Bygdepartiet yrkade på avslag i beslutet om riktat markanvisningsavtal för ICA AB. 
Vår inställning kan beskrivas enligt följande: 

- Ett markanvisningsavtal bör inte adresseras till enskild intressent. Ett öppet 
markanvisningsavtal ger fler möjlighet att söka. 

- I Insjön är handelsplats Hjultorget uppdelat mellan detaljhandel och sällanköpshandel 
på var sida om riksvägen. I fallet med Limsjöänget frångår man den principen genom 
att blanda verksamheterna. 

- Detaljhandel bör i första hand förläggas till vårt vackra och påkostade centrum. Att dra 
isär livsmedelshandeln ger inget mervärde för tätorten. 

- En etablering på Åkerö skulle däremot innebära en ny funktion som också skulle 
förbättra trafiksituationen i Noret. 

- Köpkraft som argument för en extern etablering i Leksand när det gäller 
dagligvaruhandel, faller på det faktum att Hjultorget framgångsrikt har utvecklats till 
en mångfacetterad handelsplats. 

- Tillgängligheten till handelsplatsen vid Limsjöänget är begränsad. En hel del 
modifieringar krävs för att alla ska kunna ta sig dit. Det är skillnad på daglig 
konsumtion och sällanköp. 

- Idag har konsumenternas valfrihet tillgodosetts tack vare Hjultorget. Leksandsborna 
kan, oavsett var i kommunen man bor, utnyttja friheten att handla centralt eller externt.

- I grunden har Bygdepartiet en stark liberal och välkomnande syn gällande 
nyetableringar. Att uppmuntra företag att etablera sig i vår kommun och bidra med 
arbetstillfällen, köpkraft och därigenom också vår gemensamma vision. 
Förutsättningen bör då vara att etableringen leder till en funktion och ett mervärde.

Inga Westlund (V)
Vänsterpartiet yrkade att inte godkänna markanvisningsavtal mellan Leksands kommun och 
ICA Fastigheter AB.

- Vänsterpartiet anser och har framfört tidigare att vi inte bör öppna upp för 
dagligvaruhandel nere vid Limsjöänget. Vi ser inte hur en etablering av ytterligare ett 
externt köpcentrum i Leksands kommun, med dagligvaruhandel, ska gynna vare sig 
invånare eller många småföretagares möjligheter till en hållbar utveckling. Vi vet att 
en flytt av ICA-butik från centrum ner till riksvägen skulle försämra kraftigt för 
detaljhandeln på Leksands Noret. Vi tror även att det skulle försämra för de butiker 
som idag finns i Insjöns köpcentrum.

- Vänsterpartiet ställer sig frågande varför majoriteten så ensidigt vill gynna ett enskilt 
företag på bekostnad av hela centrumutvecklingen i Leksandsnoret.

- En annan viktig fråga är fastställandet av priset i avtalet. Hur kan det sättas utan att 
man har tagit hänsyn de kostnader som tillkommer kommunen i form av 
infrastrukturinvesteringar gällande trafik, gång- och cykelväg? Sedan tillkommer även 
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kostnader för att bygga säkert på den gamla soptippen. Kostnader som vi idag inte kan 
säga hur stora de blir. 

- I dessa pandemitider som redan har resulterat i att många detaljhandlare går på knäna 
samt att kommunens ekonomi redan nästa år riskerar att återigen gå med stora 
underskott ifrågasätter vi lämpligheten att prioritera stora infrastrukturinvesteringar 
vid Limsjöänget. Något som kommer att behövas om ICA ska bygga sin butik där.

- En annan viktig fråga är även Posten. Vi tycker inte att det är lämpligt att postservicen 
flyttas ner till Limsjöänget med ICA-butiken. Den servicen bör stanna i centrum.

- Att i dagens läge då det råder en akut klimatkris satsa på ytterligare ett externt 
köpcentrum, dit huvuddelen av kunder tar sig med bil anser vi inte överensstämmer 
med Agenda 2030-målen om en hållbar utveckling.
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§ 80 Dnr 2020/845

Förlängning av samverkansbeslut avseende 
tillnyktringsverksamhet

Beskrivning av ärendet
Samtliga kommuner och dåvarande Region Dalarna har godkänt 
tillskapandet av en tillnyktringsverksamhet (s.k. TN-platser) enligt 
”Samverkansbeslut avseende tillnyktringsplatser” per den 24 maj 2017 
(reviderad 170922). Direktionen i Region Dalarna rekommenderade då 
kommuner och landsting att godkänna ett förslag om att starta 
tillnyktringsplatser i Dalarna (Direktionen 2017-09-13 § 210 RD 2015/181).   
En ändring av samverkansbeslutet per den 5 december 2018 medförde att 
avtalstiden förlängdes t.o.m. den 30 november 2020 varvid en utvärdering av 
avtalet (samverkansbeslutet) skulle ske under första kvartalet 2020. Om inte 
ett nytt avtal träffades innan den 30 juni 2020 skulle verksamheten upphöra 
vid avtalstidens utgång. 
Tillnyktringsplatser har skapats i Avesta (1), Mora (1) och Falun (4). Syftet 
är att kunna ge personer som omhändertagits enligt lagen (1976:511) om 
omhändertagande av berusade personer (LOB) en medicinskt säker 
tillnyktring under övervakning av sjukvårdspersonal. Verksamheten startade 
under september 2019.  
Under första kvartalet 2020 har en arbetsgrupp, bestående av representanter 
från kommun och region, haft i uppdrag att genomföra en utvärdering av 
tillnyktringsverksamheten. Då verksamheten startade först i september 2019 
har tillräckligt underlag saknats för att genomföra en fullständig utvärdering. 
Arbetsgruppen har mot denna bakgrund föreslagit att nuvarande avtal 
(samverkansbeslutet) förlängs t.o.m. 2021-11-30 samt att en ny utvärdering 
av avtalet ska vara genomförd innan 2021-03-30. Om inte ett nytt avtal 
träffas innan 2021-06-30, upphör verksamheten 2021-11-30. 

Sektorns bedömning
En ändring av samverkansbeslutet per den 5 december 2018 medförde att 
avtalstiden förlängdes t.o.m. 30 november 2020 varvid en utvärdering av 
avtalet (samverkansbeslutet) skulle ske under första kvartalet 2020. Om inte 
ett nytt avtal träffades innan 30 juni 2020 skulle verksamheten upphöra vid 
avtalstidens utgång. Verksamheten startade i september 2019.  För att 
möjliggöra en fullständig utvärdering av verksamheten föreslås att 
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samverkansbeslutet förlängs t.o.m. 30 november 2021 samt att en ny 
utvärdering av avtalet ska vara genomförd senast 30 mars 2021. Om inte ett 
nytt avtal träffas innan den 30 juni 2021, upphör verksamheten den 30 
november 2021.  Förslaget om en förlängning av samverkansbeslutet medför 
en kostnad om 2 665 900 kr/år. En 50/50-fördelning medför 1 332 950 
kr/huvudman. Fördelning mellan kommunerna sker enligt 
befolkningsunderlag.

Beslutsunderlag
Utdrag ur utskottet för vård och omsorgs sammanträdesprotokoll, daterat 
2020-08-25, § 15
Tjänsteutlåtande, daterat 2020-07-22
Samverkansbeslut 2017-05-24 (reviderat 2017-09-22) 
Underlag för rekommendation 
Arbetsgruppens utvärdering

Kommunstyrelsens beslut
1. Förlänga ”Samverkansbeslut avseende tillnyktringsverksamhet” per den 

24 maj 2017 (reviderat den 22 september 2017) innebärande att beslutet 
gäller t.o.m. den 30 november 2021 samt att en ny utvärdering ska vara 
genomförd innan den 30 mars 2021. Om inte ett nytt samverkansbeslut 
träffas innan den 30 juni 2021 upphör verksamheten den 30 november 
2021. 

2. Beslutet gäller under förutsättning att samtliga ingående parter fattar 
likalydande beslut. 

Beslutet skickas till
Socialchef Ulrika Gärdsback
Region Dalarna
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§ 81 Dnr 2020/1026

Dataskyddsombud för överförmyndaren

Beskrivning av ärendet
För att uppfylla artikel 37-39 i dataskyddsförordning (kallad GDPR) behöver 
överförmyndaren utse ett dataskyddsombud. Kommunen har ett 
dataskyddsombud på plats (Andrew Tutt-Wixner). För att utse honom som 
dataskyddsombud för överförmyndaren krävs ett beslut om det.
Dataskyddsombudets roll inkluderar att ge råd till verksamheterna, att utföra 
tillsyn, att anmäla personuppgiftsincidenter och att vara kontaktperson 
mellan överförmyndaren och Datainspektionen. 
I och med att dataskyddsombudet måste ha en oberoende ställning inom 
organisationen ska den placeras direkt under kommundirektören. Enligt 
dataskyddsförordningen är dataskyddsombudet en skyddad tjänst vilket 
innebär att personen inte kan sägas upp på fyra år. 

Finansiering
Kommunens dataskyddsombud har redan finansierats. Detta belastar inte 
överförmyndarens budget. 

Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande, daterat 2020-09-07

Kommunstyrelsens förslag till beslut i kommunfullmäktige
1. Utse Andrew Tutt-Wixner till dataskyddsombud för överförmyndaren i 

Leksands kommun. 

Beslutet skickas till
Kommunfullmäktige
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§ 82 Dnr 2020/857

Rapportering av ej verkställda beslut enligt 4 kapitlet 
1 § socialtjänstlagen - biståndshandläggningen kvartal 
2/2020

Beskrivning av ärendet
Individnämnden ansvarar för utredning och beslut i ärenden som avser 
bistånd enligt 4 kapitlet 1 § socialtjänstlagen och insatser enligt 9 § LSS och 
har rapporteringsskyldighet till kommunfullmäktige enligt 16 § 6 f punkten 
socialtjänstlagen samt 28 § LSS. 
Rapporten ska avse de ärenden som utmynnat i ett gynnande beslut som inte 
verkställts inom tre månader. Rapporten ska även avse ärenden där 
verkställighet påbörjats men av någon anledning avbrutits och inte 
verkställts på nytt inom tre månader.
Rapporten ska rapporteras kvartalsvis. 
För andra kvartalet 2020 finns inga ej verkställda beslut att rapportera. 

Beslutsunderlag
Utdrag ur individnämndens sammanträdesprotokoll, daterat 2020-09-01, 
§ 159
Tjänsteutlåtande, daterat 2020-08-06

Kommunstyrelsens förslag till beslut i kommunfullmäktige
1. Godkänna rapporteringen.

Beslutet skickas till
Kommunfullmäktige
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§ 83 Dnr 2020/856

Rapportering av ej verkställda beslut enligt 4 kapitlet 
1 § socialtjänstlagen - individ- och familjeomsorgen 
kvartal 2/2020

Beskrivning av ärendet
Individnämnden ansvarar för utredning och beslut i ärenden som avser 
bistånd enligt 4 kapitlet 1 § socialtjänstlagen och insatser enligt 9 § LSS och 
har rapporteringsskyldighet till kommunfullmäktige enligt 16 kap 6 f § 
socialtjänstlagen samt 28 § LSS. 
Rapporten ska avse de ärenden som utmynnat i ett gynnande beslut som inte 
verkställts inom tre månader. Rapporten ska även avse ärenden där 
verkställighet påbörjats men av någon anledning avbrutits och inte 
verkställts på nytt inom tre månader.
För 2 kvartalet 2020 finns inga ej verkställda beslut att rapportera. 

Beslutsunderlag
Utdrag ur individnämndens sammanträdesprotokoll, daterat 2020-09-01, 
§ 158
Tjänsteutlåtande, daterat 2020-08-17

Kommunstyrelsens förslag till beslut i kommunfullmäktige
1. Godkänna rapporteringen.

Beslutet skickas till
Kommunfullmäktige
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§ 84 Dnr 2020/19

Anmälan av fattade delegationsbeslut

Beskrivning av ärendet

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

Sektor samhällsutveckling

Byggchef, byggnadsinspektör, bygglovhandläggare och 
bostadsanpassare:

 Bostadsanpassningsärenden enligt bostadsanpassningslagen augusti 
2020

 Byggärenden enligt plan- och bygglagen augusti 2020
Miljöchef och miljöinspektörer:

 Tillsynsärenden enligt livsmedelslagen och miljöbalken augusti 2020
Trafik

 Parkeringstillstånd augusti 2020

 Trafik tillstånd blomlådor, dnr 2020/776

 Trafik, ansökan om transportdispens - bred transport dnr 2020/815

 Trafik, yttrande tillstånd. Ansökan om tillstånd enligt ordningslagen 
och lokala föreskrifter. Löptävling, halvmaraton '' öppet lopp'', 
Tällberg - A356.514/2020, dnr 2020/854

 Trafik, yttrande tillstånd. Ansökan om tillstånd enligt ordningslagen 
och lokala föreskrifter. Posttrampet 2020, dnr 2020/778

 Trafik, Trafik - yttrande transportdispens, dnr 2020/870

 Trafik, yttrande tillstånd. Ansökan om tillstånd enligt ordningslagen 
och lokala föreskrifter. Byggställning. A363.422/2020, dnr 2020/861
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 Trafik, yttrande tillstånd. Ansökan om tillstånd enligt ordningslagen 
och lokala

 föreskrifter. Walk of Pain motionslopp - A379.713/2020, dnr 
2020/890

Personalärenden
Personalärenden enligt lista 2020-08-01 - 2020-08-31

Sociala sektorn
Sektorchef 

 Överklagan 2020-06-05 av Arbetsmiljöverkets beslut om förbud med 
vite 2020-05-20, dnr 2020/731

Utskotten
 Delegationsbeslut av utskottet för vård och omsorg enligt 

sammanträdesprotokoll daterat 2020-08-25

 Delegationsbeslut av utskottet för lärande och stöd enligt 
sammanträdesprotokoll daterat 2020-09-07

 Delegationsbeslut av utskottet för samhällsbyggnad enligt 
sammanträdesprotokoll daterat 2020-08-20

Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande, daterat 2020-09-17
Delegeringslistor och protokoll

Kommunstyrelsens beslut
1. Godkänna redovisning av de delegationsbeslut som förtecknas i protokoll 

och listor per den 17 september 2020.

Beslutet skickas till
Administrativ service
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§ 85 Dnr 2018/1555

Avsägelser och fyllnadsval - kommunala 
handikapprådet och pensionärsrådet

Beskrivning av ärendet
Vid sammanträdet görs fyllnadsval med anledning av att Lena Bröms 
Burman (V) tidigare avsagt sig samtliga förtroendeuppdrag i kommunen. 
Vänsterpartiet föreslår att Inga Westlund (V) väljs till ny ledamot i 
kommunala handikapprådet och i pensionärsrådet.

Beslutsunderlag
Avsägelse Lena Bröms Burman (V), inkommen 2020-04-14

Kommunstyrelsens beslut
1. Välja Inga Westlund (V) till ny ledamot i kommunala handikapprådet 

och i pensionärsrådet, att ersätta Lena Bröms Burman (V), till och 2022-
12-31.

Beslutet skickas till
Inga Westlund (V)
Administrativ koordinator Helen Norling
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§ 86

Kommunstyrelsens ordförande informerar

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

- Kommande möten för Beredningen för Dalarnas utveckling (BDU) 
och Dalarnas kommunförbund angående framtagagandet av den s.k. 
Dalastrategin. Strategin beslutas av regionfullmäktige.

- Kommande möten angående Siljan Geopark.
- Kommande verksamhetsdagar för Dala Energi AB.

Kommunstyrelsens beslut
1. Lägga informationen till handlingarna.
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