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Björn Arrias
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Närvarolista
Beslutande
Ledamöter

Ulrika Liljeberg (C), ordförande
Sebastian Larsson (M)
Viktor Zakrisson (S)
Kenneth Dahlström (C)
Karin Byström (C)
Tomas Bergsten (C)
Karin Mikkonen (C)
Sara Shahryari (M)
Kerstin Marits (M)
Ingrid Rönnblad (S)
Jan-Olof Karlsson (S)
Inga Westlund (V)
Jimmy Karlsson (BP)

Tjänstgörande ersättare

Per Wiman (KD) ers: Kia Rolands (KD)
Andreas Ruuth (SD) ers: Anna-Lena Blomkvist (SD)

Övriga närvarande
Ej tjänstgörande ersättare

Rune Bröms (C)
Roger Arvidsson (C)
Liselott Holmgren (M), ej § 55
Margareta Jobs (KD), ej §§ 1-3
Per Florén (L)
Lars Halvarson (S)
Kent Dahlquist (S)
Yvonne Ineteg (V)

Tjänstemän

Kommundirektör Göran Wigert
Kommunsekreterare Björn Arrias
Myndighetschef Jonas Slars, § 42, 46-48

Övriga

-
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Ärendelista
§ 33

Fastställande av dagordning

§ 34

Krisledningsnämndens verksamhet - återgång av kommunstyrelsens
verksamhetsområden

§ 35

Kommundirektören informerar

§ 36

Utskottsordförandena informerar

§ 37

Utfall per 30 april 2020 med helårsprognos

§ 38

Återrapportering avseende hantering av fullmäktiges beslut om budget
2020-2022

§ 39

Bibliotekssamverkan Dalarna

§ 40

Köp av fastigheten Nygård 1 (Hantverkaregatan 24), Leksand

§ 41

Deltagande på distans vid sammanträden för kommunstyrelsen och dess
utskott

§ 42

Delegering av ärenden enligt lagen om tillfälliga smittskyddsåtgärder vid
serveringsställen

§ 43

Svar på motion om klimatnödläge

§ 44

Svar på motion om att samordna kommunernas IT-funktion

§ 45

Svar på motion om samarbete mellan kommunernas personal- och
lönekontor

§ 46

Förhandsbesked för nybyggnad bostadshus -

§ 47

Förhandsbesked för nybyggnad bostadshus -

§ 48

Utvändig ändring en/tvåbostadshus, nybyggnad garage/carport
-

§ 49

Anmälan av ordförandebeslut - trygghetslarm för extern utförare hemtjänst

§ 50

Anmälan av ordförandebeslut - verksamhetsförändring gymnasieskolan

§ 51

Anmälan av fattade delegationsbeslut

§ 52

Avsägelser och fyllnadsval - ersättare utskottet för vård och omsorg

§ 53

Information om rekryteringen av ny kommundirektör

§ 54

Kommunstyrelsens ordförande informerar

§ 55

Ny sporthall - delbeslut om ansökan om bygglov

Justeras
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§ 33

Fastställande av dagordning
Beskrivning av ärendet
Ordföranden förslår att till de ärenden som angetts i kallelsen lägga följande
ärenden:
-

Utvändig ändring en/tvåbostadshus, nybyggnad garage/carport –
Tregården 10

-

Avsägelser och fyllnadsval

-

Ny sporthall - delbeslut om ansökan om bygglov

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

Utvändig ändring en/tvåbostadshus, nybyggnad garage/carport –
Tregården 10

-

Avsägelser och fyllnadsval

-

Ny sporthall - delbeslut om ansökan om bygglov

Justeras

Utdrag bestyrks
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§ 34

Dnr 2020/324

Krisledningsnämndens verksamhet - återgång av
kommunstyrelsens verksamhetsområden
Beskrivning av ärendet
Enligt lagen (2006:544) om kommuners och landstings åtgärder inför och
vid extraordinära händelser i fredstid och höjd beredskap ska i varje
kommun finnas en krisledningsnämnd.
Enligt 1 kap. 4 § nämnda lag avses med extraordinär händelse en sådan
händelse som avviker från det normala, innebär en allvarlig störning eller
överhängande risk för en allvarlig störning i viktiga samhällsfunktioner och
kräver skyndsamma insatser av en kommun eller ett landsting.
Världshälsoorganisationen, WHO, deklarerade den 11 mars 2020 att
spridningen av covid-19 är en pandemi och regeringen har klassat
sjukdomen som allmänfarlig och samhällsfarlig enligt smittskyddslagen.
Risknivån för samhällspridning av covid-19 är av Folkhälsomyndigheten
bedömd till den högsta nivån - mycket hög risk för spridning.
Bedömning
Pandemin och spridningen av coronaviruset och sjukdomen covid-19 är inte
över. Bedömningen är dock att pandemin gått in i en fas där det initiala
behovet av snabba beslut inte är lika omfattande och där personal- och
kompetensförsörjningen kring beslutade politiska organ kunnat ses över.
Vidare har de ändringar av kommunstyrelsens reglemente, beslutade av KF
2020-05-04, § 28, om deltagande på distans förändrat möjligheterna för
kommunstyrelsen att sammanträda med mindre smittorisk. Utskotten, som är
en del av kommunstyrelsen, ska förtydligat ha samma möjligheter.
Bedömningen för närvarande är därför att behovet har minskat för
krisledningsnämnden att ansvara för de verksamhetsområden som annars
ansvaras för av kommunstyrelsen och dess utskott. Det föreslås därför
krisledningsnämndens verksamhet upphör och att de verksamhetsområden
som per 26 mars övertagits av krisledningsnämnden nu återgår till ordinarie
nämnd i form av kommunstyrelsen och dess utskott.
Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande, daterat 2020-06-08

Justeras

Utdrag bestyrks
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Kommunstyrelsens beslut
1. Krisledningsnämndens verksamhet upphör och verksamhetsområden
som per den 26 mars 2020 övertagits av krisledningsnämnden återgår till
ordinarie nämnd.
Beslutet skickas till
Kommundirektör
Stabschef

Justeras

Utdrag bestyrks
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§ 35

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

Sedan mars 2020 är förvaltningen i krisorganisation med anledning
av coronapandemin. Krisorganisationen kommer att kvarstå även
över sommaren. Personalläget i krisledning och i verksamheterna har
setts över under sommaren och är under kontroll.

-

Det är för närvarande inga kända fall av sjukdomen covid-19 på
kommunens särskilda boenden eller gruppboenden. Tidigare fall på
Edshultsgården och Limsjögården har hanterats.

-

Svenska kyrkan och Röda korset distribuerar matpaket till vissa
personer över 70 år. Detta efter ett samarbetsavtal med Myndigheten
för samhällsberedskap. Kommunen bistår i detta genom bl.a. att
ungdomar som anställts av kommunen för sommarjobb hjälper till
med distributionen.

-

Riksidrottsförbundet har presenterat den sista delen av det
ekonomiska coronastöd på 500 miljoner kronor som svenska
idrottsföreningar får ta del av. Av dessa går 237 000 kronor till
föreningar i Leksands kommun.

Kommunstyrelsens beslut
1. Lägga informationen till handlingarna.

Justeras

Utdrag bestyrks
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§ 36

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

Utskottet har haft digitala möten för att hålla ledamöter och ersättare
informerade även under den tid som kommunstyrelsens verksamhet
inte varit aktiv.

-

Personal- och skyddsutrustningssituationen är under kontroll inför
sommaren. Godkänd skyddsutrustning finns.

-

Förfrågningar om vistelsegäster inom hemtjänsten har kommit. I
dagsläget är det dock inte känt hur många sådana som kommer under
sommaren.

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

Sektor samhällsutveckling handlägger många myndighetsärenden,
främst enligt bygg- och miljölagstiftningen. Krisledningsnämnden
har hanterat ett flertal ärenden som annars skulle varit i utskottet och
övriga i utskottet har hållits informerade. Bland annat är nu en ny
detaljplan för Torget på granskning, efter beslut i
krisledningsnämnden. Ärendet kommer upp i kommunstyrelsen
senare.

-

Ordföranden i utskottet och tjänstemän från sektor
samhällsutveckling har deltagit i ett möte med krögare och polis inför
sommaren. Det kommer att vara polisiär närvaro på midsommar,
även om kommunens midsommarfirande är inställt.

-

Detaljplanen avseende Åkerö brofäste och ärendet avseende tillstånd
Natura 2000/Limsjöänget är i Mark- och miljödomstolen.

-

En arkeologisk undersökning för Moskogsvägen kommer att
genomföras under sommaren.

-

Detaljplan för nytt bostadsområde norr om Käringberget är under
framtagande. Enligt planen kommer den upp för politisk beredning
efter sommaren.

Justeras

Utdrag bestyrks
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-

Kommunerna kommer sannolikt att få ytterligare ansvar för
smittskyddstillsyn av serveringsställen från 1 juli 2020. Detta
kommer främst att engagera tjänstemän från
samhällsbyggnadssektorn, myndighetsavdelningen.

-

Nya lokala trafikföreskrifter för området kring Siljansvallen är under
utredning.

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

Utskottet har haft digitala informationsträffar för ledamöter och
ersättare även under den tiden krisledningsnämnden varit aktiverad.
Även avdelningschefer inom utbildningssektorn har deltagit.

-

Förskolan och grundskolan har hög haft närvaro av barn och personal
den senaste tiden. De flesta rekryteringarna inom grundskolan inför
hösten är redan klara.

-

Det genomsnittliga meritvärdet för niondeklassare på
Sammilsdalsskolan landade på 241 poäng, vilket är det högsta det
varit under de senaste tio åren.

-

Sammanslagningen av högstadieskolorna har fortgår enligt plan.
Ungdomar har sommaranställts för att hjälpa till med flytten av
inventarier.

-

Gymnasieskolan har under våren bedrivit undervisningen på distans,
efter särskilt beslut med anledning av coronapandemin. Närvaron har
under denna tid varit högre än vanligtvis.

Ordföranden i gemensamma nämnden för vuxenutbildning Leksand-Rättvik,
Karin Mikkonen (C), informerar om bland annat följande:
-

Vuxenutbildningen har bedrivit utbildning på distans efter särskilt
beslut med anledning av coronapandemin. Även digitala
sammanträden har genomförts efter att en reglementesändring
antagits av Leksand och Rättviks kommuner.

-

Leksand och Rättvik har ansökt om medel för att upprätta gemensamt
lärcentrum kopplat till Finsam.

Kommunstyrelsens beslut
1. Lägga informationen till handlingarna.

Justeras

Utdrag bestyrks
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§ 37

Dnr 2020/773

Utfall per 30 april 2020 med helårsprognos
Beskrivning av ärendet
En redovisning av utfall per den 30 april 2020 med prognos för resultat per
helår lämnas till kommunstyrelsen. Bland annat redogörs för följande:
•

2020 års prognostiserade resultat för kommunen är -15,6 (-27,8) miljoner
kronor, mot budgeterat resultat -11,6 miljoner kronor.

•

Avvikelse utfall mot budget är -4,1 (-16,3) miljoner kronor. Resultatet
motsvarar ett underskott på -1,7 (-3,0) % av skatter och generella statliga
bidrag, mot budget -1,2 %.

•

Verksamheternas (driftens) avvikelse mot budget uppgår till -2,9 (-1,7)
miljoner kronor.

•

Skatteintäkterna beräknas, per april månad, avvika med -43,7 mkr mot
budget men kompenseras delvis av ökade statsbidrag aviserade under
våren 41,2 miljoner kronor (t.o.m. 2020-05-19).

•

Försäljningen av Furuhaga har en negativ resultateffekt
(realisationsförlust) om 5,5 miljoner kronor.

•

Personalomkostnader (central budgetpost) förväntas avvika positivt,
enligt 2019 års utfall (6,3 miljoner kronor).

•

I prognosen har, ifall möjligt, hänsyn tagits till Covid-19:s påverkan på
kommunens ekonomi.

Beslutsunderlag
Utfall per 30 april 2020 med helårsprognos
Kommunstyrelsens beslut
1. Godkänna redovisningen.
Beslutet skickas till
Ekonomichef Lotta Zackrisson

Justeras

Utdrag bestyrks
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§ 38

Dnr 2019/258

Återrapportering avseende hantering av fullmäktiges
beslut om budget 2020-2022
Beskrivning av ärendet
I fullmäktiges beslut om budget 2020-22, KF 2019-10-14, § 64, finns bl.a.
63 punkter med effektiviserings- och besparingsåtgärder som
kommunstyrelsen och dess förvaltning har att genomföra.
Förvaltningen arbetar löpande med åtgärderna, även om hanteringen av
spridningen av coronaviruset och sjukdomen covid-19 varit huvudfokus för
förvaltningsledningens arbete under våren.
Vid dagens sammanträde ger kommundirektör Göran Wigert en
nulägesbeskrivning av arbetet. Bland annat informeras om följande:
-

Byggnationen av ny sporthall följer tidplan.

-

Interna omorganisationer, bland annat sammanslagningen av
högstadieskolorna, har genomförts eller följer tidplan.
Omorganisation av gata/park avvaktas i dagsläget och bildningen av
kommunkoncern utreds vidare.

-

Kostnaderna för försörjningsstödet har inte ökat under året, trots den
pågående pandemin.

Kommunstyrelsens beslut
1. Lägga informationen till handlingarna.
Beslutet skickas till
Kommundirektör Göran Wigert

Justeras

Utdrag bestyrks
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§ 39

Dnr 2020/489

Bibliotekssamverkan Dalarna
Beskrivning av ärendet
Dalarnas bibliotekschefer har tillsammans med Länsbibliotek Dalarna under
2015-2019 inventerat möjligheter och önskemål om ett djupare samarbete
mellan kommunbiblioteken i Dalarna samt Region Dalarna i form av
Länsbibliotek Dalarna. Detta har skett i enlighet med 14 § bibliotekslagen
(2013:801) som anger att bibliotek och bibliotekshuvudmän inom det
allmänna biblioteksväsendet ska samverka med varandra. Under 2020
föreslås parterna fatta beslut om att ingå samverkansavtal med varandra om
bibliotekssamverkan i Dalarna.
Sektorns bedömning
Sektorn gör bedömningen att detta ligger i linje med kommunens arbete och
mål och att samverkansavtal ska ingås.
Syftet med samverkan över kommungränserna är att stärka Dalarnas
invånares tillgång till bibliotekens utbud och tjänster. Det stärker invånarnas
rätt till information, kunskap, bildning och kultur. Det ger människor ökade
förutsättningar att delta i det demokratiska samhället. Syftet är också att
säkra fortsatt utvecklingskraft av bibliotekens tjänster i framtiden, få bättre
användning av gemensamma resurser, utnyttja och stärka personalens
kompetenser och underlätta kompetensförsörjningen.
Dalarnas invånare får tillgång till alla kommunbiblioteks medier, oavsett var
i länet de bor. Det ska upplevas som ett bibliotek. Allmänheten kan själv
beställa och låna böcker och andra medier från vilket bibliotek som helst på
ett och samma bibliotekskort.
För att detta ska vara möjligt behöver kommunerna skaffa ett gemensamt
biblioteksdatasystem och användarregister samt en gemensam
bibliotekswebb där allmänheten själv söker, reserverar och lånar om sitt
material. Biblioteken samverkar men varje kommun fattar beslut om och styr
sin egen biblioteksverksamhet utöver det som samverkansavtalet stadgar.
Finansiering
Bibliotekssamverkan handlar om att säkerställa kvalitet och utvecklingskraft.
Det syftar inte till att vara ett sparprojekt. Lokal-, personal- och
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mediakostnader berörs inte, men det är en viktig grundsten i samarbetet att
respektive kommun bidrar genom fortsatt relevant finansiering av sin egen
biblioteksverksamhet. Poängen med samverkan är att kommunerna genom
att dela resurser når längre tillsammans än var och en för sig. Förslaget är att
kostnaderna fördelas efter invånarantal i kommunerna. Fördelningsnyckeln
kommer att utvärderas under den första avtalsperioden och kan
omförhandlas, ifall det visar sig att den inte utfaller ändamålsenligt.
Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande, daterat 2020-04-16
Samverkansavtal för bibliotekssamverkan
Kommunstyrelsens beslut
1. Ingå samverkansavtal för bibliotekssamverkan Dalarna tillsammans med
övriga 14 kommuner samt Region Dalarna, i enlighet med förslaget.
Beslutet skickas till
Bibliotekschef Mats Brandt
Sektorschef Åke Sjöberg
Kulturchef Pär Ohlsson
Falu kommun, bibliotekssamverkan

Justeras

Utdrag bestyrks
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§ 40

Dnr 2020/611

Köp av fastigheten Nygård 1 (Hantverkaregatan 24),
Leksand
Beskrivning av ärendet
I slutet på 2019 blev kommunen kontaktad av ägarna Valins Fastighetsbyrå
med ett erbjudande om att förvärva fastigheten Nygård 1. En värdering togs
fram av Norrbryggan AB som visade på ett marknadsvärde på 3 Mkr,
exklusive kostnaden för rivning, vid en markanvisning av fastigheten som ett
exploateringsobjekt. Exploateringsfunktionen fick i uppdrag av
kommundirektören och sektorchefen för samhällsutveckling att förhandla
med ägarna till fastigheten Nygård 1 om ett förvärv.
Det fanns andra intressenter, dock inte med ambitionen att förvärva
fastigheten för bostadsexploatering, som deltog i budgivningen. Kommunen
erbjöds köpa fastigheten till det belopp som den andra intressenten stannat
vid, med säljarens motivering att de ville att en försäljning skulle leda till en
bostadsexploatering.
Köpekontrakt har undertecknats med en köpeskilling på 2 975 000 kronor
och som är helt villkorat ett beslut tas av kommunstyrelsen om att förvärva
fastigheten. Kommunen löper ingen ekonomisk risk vid ett avslag utan då
upphör kontraktet att gälla i alla dess delar.
Sektorns bedömning
Ansvariga för kommunens exploateringar anser att det är viktigt att
säkerställa att det byggs fler bostäder i de centrala delarna av Leksand.
Utbyggnadstakten går betydligt långsammare än vad vi förväntat oss för att
vi ska kunna nå 18 000 invånare 2025. Dels på grund av överklaganden
(Åkerö brofäste),dels för att det saknas fastigheter i centrum med tillräckligt
stora exploateringsmöjligheter. Förvärvet av Nygård 1 gör det möjligt att
påskynda tillkomsten av bostäder i centrala Leksand med kommunen som
ägare.
Fastigheten ingår inte kommunens bostadsförsörjningsplan men har ett
strategiskt läge för en exploatering av bostäder i centrala Leksand med direkt
närheten till resecentrum, butiker och annan service.
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Med kommunen som ägare av fastigheten har vi rådighet över att det blir en
så hög exploateringsgrad som marknaden efterfrågar. Som marknadsförutsättningarna är idag är vår bedömning att kommunen måste vara ägare
för att möjliggöra byggnation av hyresrätter.
Vid ett markanvisningsförfarande kan kommunen även villkora att
fastigheten ska rymma en viss grad av kompletterande parkeringar.
Nygård 1 har sedan 2017 en antagen detaljplan som gör det möjligt att
omgående påbörja en exploatering. Planbestämmelserna för fastigheten
anger att man får bygga bostäder och lokaler för centrumändamål i tre
våningar på maximalt 1/3 av tomtytan som uppgår till 1486 m². Byggrätten
är närmare 1500 BTA. Detta möjliggör produktion av ett 30-tal mindre
lägenheter vilket bedöms vara det som marknaden efterfrågar i centrala läge
- oavsett upplåtelseform.
Exploateringskalkyl

Förvärv
Lagfart
Pantbrev
Kostnad rivning

2 975 000
128 325
- 24 000
400 000

Förväntad intäkt vid markanvisning
Bostadsrätter
3,000,000
Hyresrätter
2,025,000

Avtalat pris
4,25% av köpeskillingen.
Finns pantbrev på 1,2 Mkr.
En upphandlad rivning av
liknande objekt (Gröndstedts 18)
kostar 365,000 kronor plus
kostnaden av konsult då
exploateringsfunktionen saknar
egna resurser.
2,000 kronor per BTA x 1,500 m²
1,350 kronor per BTA x 1,500 m²

Nulägesanalys av marknadsförutsättningarna

De angränsande lägenheterna som produceras av Skoglunds Bygg AB är
stora bostadsrätter och i ett prissegment som lokalt ligger högt. Dock väl
motiverat i relation till det centrala läget. Enligt uppgift är 19 av 27
lägenheter sålda i den första etappen. Exploateringen medger ytterligare 12
lägenheter.
Efterfrågan på minder lägenheter, oavsett upplåtelseform, efterfrågas centralt
och i en markanvisning är rekommendationen att detta framgår. Hur
marknadsläget kommer att se ut efter coronakrisen är det ingen som vet men
efterfrågan på centrala lägenheter bedöms vara fort satt mycket stort.
Förutsättningarna att kunna få minst 2,000 kronor per BTA vid en markanvisning bedöms ändå som fullt realistiska.
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Med erfarenhet från LBAB:s produktion av Snedkanten kan vi konstatera att
efterfrågan på hyresrätter är mycket stor med 2,500 personer i den aktiva
kön. En rimlig förväntad intäkt vid produktion av hyresrätter är 1,350 kronor
per BTA. Oavsett intäkt uppstår en samhällskostnad vid produktion av
hyresrätter som ändå måste bedömas vara fullt rimlig. Under förutsättning av
en relativ snabb produktionsstart så är hyresrätter att föredra på den aktuella
fastigheten.
Den samlade bedömningen är att fastigheten Nygård 1 är ett strategiskt
viktigt förvärv av kommen för att ha rådighet över utvecklingen av
fastighetsmarknaden i Leksand. Oavsett upplåtelseform så kan det bli en
samhällskostnad men den är väl motiverad om vi ska kunna hålla någorlunda
god fart mot 18,000 invånare och ett fortsatt välbefinnande i kommunen.
Yrkanden
Sebastian Larsson (M), Viktor Zakrisson (S), Inga Westlund (V), Jimmy
Karlsson (BP) och Per Wiman (KD) yrkar bifall till förslaget.
Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande, daterat 2020-05-14
Kartbilaga Leksand Nygård 1
Kontrakt avseende köp av fastigheten
Kommunstyrelsens beslut
1. Ge näringslivschefen i uppdrag att fullfölja förvärvet enligt tecknat
köpekontrakt.
2. Ge exploateringsfunktionen i uppdrag att omgående påbörja en
markanvisningsprocess där objektet i första hand ska erbjudas
Leksandsbostäder AB. Om bolaget avstår objektet ska
exploateringsfunktionen gå vidare med en öppen markanvisning.
Beslutet skickas till
Kommundirektör Göran Wigert
Chef sektor Samhällsutveckling Åke Sjöberg
Näringslivschef Per Strid

Justeras

Utdrag bestyrks

16

3(3)

Sida

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2020-06-17
Kommunstyrelsen

§ 41

Dnr 2020/418

Deltagande på distans vid sammanträden för
kommunstyrelsen och dess utskott
Beskrivning av ärendet
I 6 kap. 24 § kommunallagen finns bestämmelser om deltagande vid distans
vid nämndsammanträden. Kommunstyrelsen är en av flera nämnder i
Leksands kommun och har fyra utskott inom sig som bereder ärenden till
kommunstyrelsen och beslutar i ärenden för kommunstyrelsens räkning.
Fullmäktige har vid sammanträdet den 4 maj 2020, § 28, antagit ändringar av
kommunstyrelsens reglemente om att styrelsen, om särskilda skäl föreligger,
får sammanträda med ledamöter närvarande på distans. Av reglementet följer
vidare att sådant sammanträde endast får äga rum om ljud- och
bildöverföring sker i realtid och på sådant sätt att samtliga deltagare kan se
och höra varandra på lika villkor. Varje lokal varifrån sammanträdet hålls
ska vidare vara så beskaffad att inte obehöriga kan ta del av
sammanträdeshandlingar, ljud eller bild.
Enligt reglementet får styrelsen bestämma vad som närmare ska gälla om
deltagande på distans i nämnden.
Avdelningens bedömning
Det bedöms lämpligt att i ett styrdokument för kommunstyrelsen ange
närmare bestämmelser om vad som gäller för deltagande på distans vid
sammanträden för kommunstyrelsen och vid sammanträden för dess utskott.
Deltagande på distans utgör inte något normalläge för sammanträden i
Leksands kommun, utan det krävs av reglementet att det finns särskilda skäl.
Det är lämpligt att reglera vem som avgör om särskilda skäl föreligger.
Eftersom det handlar om en ordningsfråga vid sammanträdet faller detta
naturligen på ordföranden i det organ som sammanträder.
Vidare behöver regleras närmare på vilket sätt som deltagandet sker och
sammanträdet genomförs, när och om eventuellt skäl för deltagande på
distans behöver anmälas samt skyldigheter för de förtroendevalda som deltar
på detta sätt.
Kommunallagens bestämmelser handlar ytterst om ledamöters närvaro vid
nämndsammanträden och att dessa, när de deltar på distans, är närvarande
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och beslutande på samma sätt som om de varit i sammanträdeslokalen. Det
bedöms dock lämpligt att i styrdokumentet ange vad som ska gälla avseende
närvaron för icke tjänstgörande. Även ersättare bör omfattas av samma
möjligheter och krav som ledamöter, även när de inte tjänstgör.
Andra icke protokollförda informations- eller beredningsmöten som
förtroendevalda deltar vid utifrån sina uppdrag i kommunstyrelsen berörs
inte av bestämmelserna i kommunallagen och behöver inte regleras närmare.
Tjänstemäns deltagande berörs inte heller i förslaget. Dessa får anses
närvarande vid sammanträdet på samma sätt som förtroendevalda, i den
utsträckning de vid föredragningar på något sätt deltar på distans.
Beslutsunderlag
Förslag till Bestämmelser om deltagande på distans vid sammanträden för
kommunstyrelsen och dess utskott
Tjänsteutlåtande, daterat 2020-06-02
Kommunstyrelsens beslut
1. Anta Bestämmelser om deltagande på distans vid sammanträden för
kommunstyrelsen och dess utskott, i enlighet med förslaget.
Beslutet skickas till
Administrativ service
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§ 42

Dnr 2020/763

Delegering av ärenden enligt lagen om tillfälliga
smittskyddsåtgärder vid serveringsställen
Beskrivning av ärendet
Enligt kommunallagen får en nämnd 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 en viss grupp av ärenden.
Leksands kommun har en så kallad alternativ politisk organisation. Detta
innebär att de flesta facknämnder avskaffats och att kommunstyrelsen
övertagit merparten av de uppgifter som dessa nämnder tidigare ansvarat för.
För att kommunstyrelsen inte ska belastas med sådant som kan karakteriseras
som rutinärenden krävs därför en långtgående delegering till främst
tjänstemän och utskott.
Med anledning av covid-19 smittan i samhället har regeringen lagt ett förslag
om en effektivare tillsyn för att minska spridningen av covid-19 på
serveringsställen som förväntas träda i kraft den 1 juli i år.
Lagrådet lämnade remissen utan anmärkningar och nu ska riksdagen ta
beslut om lagförslaget, sannolikt innan midsommar.
Lagen föreslås gälla fram till årsskiftet. Den ställer krav på serveringsställen
som serverar mat och dryck inom en näringsverksamhet. Verksamheter utan
möjlighet till förtäring på stället omfattas dock inte, exempelvis vissa
glasskiosker och take away-ställen där det saknas sittplatser och bord. Det
skiljer sig från Folkhälsomyndighetens föreskrifter.
Den kommunala nämnd som ansvarar för miljö- och hälsoskyddsområdet får
ett särskilt tillsynsuppdrag och befogenhet att besluta om förelägganden mot
serveringsställen avseende till exempel ommöblering, begränsning i
öppettider eller stängning. Kraven kan förenas med vite. Besluten gäller
omedelbart, om inte annat anges i beslutet. Eftersom tillsynsuppdraget lagts
på den kommunala nämnd som ansvarar för miljö- och hälsoskyddsområdet
behöver kommunernas reglementen inte ändras.
SKR har fört fram flera synpunkter på lagförslaget och flera av dessa har
tillgodosetts, men förbundet har inte fått gehör för möjligheten att begära
Polismyndighetens biträde för att kunna verkställa beslut enligt lagen.

Justeras

Utdrag bestyrks

19

1(2)

Sida

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2020-06-17
Kommunstyrelsen

Tillsynen är inte avgiftsbelagd. Kommunernas kostnader för tillsyn och
klagomålshantering ska ersättas av staten genom statsbidrag. SKR har inte
fått gehör för sin synpunkt att den angivna ersättningen på 75 miljoner
kronor inte kompenserar kommunernas arbete fullt ut. SKR bedömer att
kostnaderna blir minst 100 miljoner kronor, bland annat eftersom tillsynen i
stor utsträckning behöver genomföras på kvällar och nätter.
Ersättningen fördelas utifrån antal serveringsställen med minst en anställd.
Som framgår av lagrådsremissen behövs av smittskyddsskäl en intensiv
tillsyn, särskilt under sommarmånaderna.
För att tillsynen ska bli effektiv behöver den utpekade nämnden besluta om
att delegera vissa beslut.
Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande, daterat 2020-06-09
Förslag till delegeringsordning
Underlag för delegering av ärenden enligt lagen om tillfälliga
smittskyddsåtgärder på serveringsställen från SKR, daterat 2020-05-28
Kommunstyrelsens beslut
1. Anta delegeringsordning för ärenden enligt lagen om tillfälliga
smittskyddsåtgärder på serveringsställen, i enlighet med förslaget.
2. Beslutet enligt första punkten gäller under förutsättning att lagen om
tillfälliga smittskyddsåtgärder på serveringsställen antas av riksdagen
och gäller från dess att lagen träder i kraft till dess den upphör att gälla.
Beslutet skickas till
Myndighetschef Jonas Slars, för vidarebefordran till berörda inom
förvaltningen
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§ 43

Dnr 2019/1131

Svar på motion om klimatnödläge
Beskrivning av ärendet
Vänsterpartiet Leksand har i motion daterad den 13 september 2019 yrkat
följande:
-

att Leksands kommun erkänner att vi befinner oss i ett klimatnödläge
fram tills det att världens nationer säkerställt att 1,5-gradersmålet uppnås.

-

att Leksands kommun i en informationskampanj redovisar de åtgärder
som regionen gör och avser att göra för att uppfylla parisavtalets krav,
samt vad medborgarna själva kan göra.

-

att Leksands kommun ska prioritera samarbete med andra kommuner och
regioner nationellt och internationellt för att bygga upp kompetens och
en best practice kring klimatarbetet.

-

att Leksands kommun utlyser en särskild årlig dag för att summera
klimatarbetet under året och följa upp vidtagna åtgärder.

Sektorns bedömning
Att som kommun utlysa klimatnödläge innebär att erkänna allvaret i
klimatförändringen och agera därefter. Dock är dess innebörd inte legalt
definierad och utan koppling till några konkreta handlingar. Å ena sidan kan
en utlysning bidra till ett påskyndande i samhällets omställning. Å andra
sidan lämnar oklarheten i definitionen utrymme för skilda och kanske alltför
stora farhågor och tolkningar i fråga om åtaganden, ansvar och åtgärder.
Risk finns att förväntningar på kommunen skapas som både ligger utanför
dess kompetens och rådighet.
Kommunen kan, på ett långsiktigt, tydligt och konkret sätt, arbeta för att
minska den egna belastningen på klimatet samt främja invånares, företags
och organisationers möjligheter att göra egna hållbara val. I dagsläget arbetar
kommunen med klimatfrågorna inom flera områden bland annat transport,
upphandling, uppvärmning och avfall. Detta både inom den egna
verksamheten som i hela geografiska kommunen. En intern arbetsgrupp har
skapats för kommunens strategiska arbete med hållbar utveckling och
Agenda 2030. Samarbeten på regional nivå pågår också i form av projekt,
arbetsgrupper och nätverk.
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Leksands kommuns miljöpolicy antogs i kommunfullmäktige den 28 mars
2011 och gäller för hela kommunkoncernen. I den står bland annat att
kommunen, i alla sina verksamheter, ska ”arbeta för en långsiktig hållbar
samhällsutveckling, ekologiskt, ekonomiskt och socialt. Alla ska vara med
och ta ansvar för att miljöpolicyn genomsyrar beslut och handlingar i stort
och smått. Kommunen ska vara ett gott föredöme för invånare och
besökare.”
Leksands kommuns miljömål 2012-2020 antogs av kommunfullmäktige
2012 och består av en energi- och klimatplan, en miljöplan och en
naturvårdsplan. De olika planerna grundar sig på de av Sveriges riksdag
fastslagna 16 miljökvalitetsmålen.
Förvaltningen har, enligt kommunstyrelsens beslut 2020-01-27 fått i uppdrag
att under våren 2020 utvärdera de nu gällande miljömålen samt ta fram
förslag på inriktning och ambitionsnivå för nya miljömål.
Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande daterat 2020-03-19
Miljöpolicy och miljömål 2012-2020
De 16 nationella miljökvalitetsmålen
Yrkanden
Sebastian Larsson (M) yrkar att kommunfullmäktige förslås avslå motionen.
Inga Westlund (V) yrkar att kommunfullmäktiges föreslås bifalla motionen.
Propositionsordning
Ordföranden ställer yrkandena mot varandra och finner att kommunstyrelsen
beslutar att föreslå kommunfullmäktige att avslå motionen.
Kommunstyrelsens förslag till beslut i kommunfullmäktige
1. Avslå motionen.
Beslutet skickas till
Kommunfullmäktige
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§ 44

Dnr 2019/1464

Svar på motion om att samordna kommunernas ITfunktion
Beskrivning av ärendet
Sverigedemokraterna har inkommit med en motion gällande utökat
samarbete mellan IT-avdelningarna i Leksands och Rättviks kommuner.
Sektorns bedömning
Det finns redan ett beslut om att kommunstyrelsen har rätt att fatta beslut om
organisatorisk samordning/samverkan med Rättviks kommun när det gäller
avtalssamverkan. Detta beslut togs av kommunfullmäktige den 25 november
2019, § 82.
IT-cheferna i Dalarnas kommuner har sedan länge haft regelbundna träffar
där gemensamma frågor, potentiella samverkansområden, erfarenhetsutbyte
m.m. har styrt agendan. Det har genom åren gett mycket positiva effekter.
Exempelvis två Dalagemensamma telefoniupphandlingar, Dalagemensamma
teknikerutbildningar och teknikseminarier, Dalagemensamt nätverk för
digitaliseringsledare och nu senast samverkan kring upphandling och drift av
e-tjänsteplattformar för 12 kommuner, med gemensamt e-kontor. Det finns i
detta nätverk en stark ambition att samverka för allas bästa där så är möjligt.
En löst sammansatt samverkan som denna har fördelen att man kan välja ut
de samverkansområden som passar hela eller delar av gruppen, och ingå
samverkan inom dessa områden vid en tidpunkt då detta passar alla. Det
innebär att resurser inte behöver läggas på att tvingas in i lösningar- och ut ur
ingångna avtal i förtid. Man planerar istället gemensamt och anpassar
avtalslängder m.m. för att vid lämpligt tillfälle i framtiden kunna ingå
samverkan inom nya områden.
Ju fler som ingår i samverkan, desto större blir vinsterna. Bredare
omvärldsbevakning, större kunskapsbredd och bättre priser från leverantörer
är några faktorer att räkna med.
När det gäller digital service gentemot våra medborgare, har Leksands
kommun och Rättviks kommun tagit beslut om att ingå i e-tjänstesamverkan
i Dalarna. Detta kommer att ge mycket mer för våra medborgare, till ett lägre
pris, än ett tätare samarbete mellan bara våra två kommuner skulle kunna
göra.
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Bedömningen är att kommunen har en mycket effektiv form för samverkan i
Dalarna idag, där både Rättvik och Leksand deltar. Kommunen har i
dagsläget ingenting att vinna på att ytterligare fördjupa samarbetet mellan
just Leksand och Rättvik.
Beslutsunderlag
Utdrag ur allmänna utskottets sammanträdesprotokoll, daterat 2020-03-16,
§ 27
Tjänsteutlåtande daterat 2020-02-20
Motion från Sverigedemokraterna, daterad 2019-12-12
Yrkanden
Sebastian Larsson (M) yrkar bifall till allmänna utskottets förslag till beslut,
som är att kommunfullmäktige förslås avslå motionen.
Andreas Ruuth (V) yrkar att kommunfullmäktiges föreslås bifalla motionen.
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. Avslå motionen.
Beslutet skickas till
Kommunfullmäktige

Justeras

Utdrag bestyrks

24

2(2)

Sida

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2020-06-17
Kommunstyrelsen

§ 45

Dnr 2019/1466

Svar på motion om samarbete mellan kommunernas
personal- och lönekontor
Beskrivning av ärendet
Sverigedemokraterna har inkommit med en motion gällande utökat
samarbete mellan personal- och lönekontor i Leksands och Rättviks
kommuner.
Sektorns bedömning
Det finns redan ett beslut om att kommunstyrelsen har rätt att fatta beslut om
organisatorisk samordning/samverkan med Rättviks kommun när det gäller
avtalssamverkan. Detta beslut togs av kommunfullmäktige den 25 november
2019 § 82.
Leksands kommun har idag ett väl utvecklat nätverkande och samarbete med
övriga kommuner i Dalarna. Såväl via kommunövergripande nätverk som
genom medlemskap i Rekryteringslots. Dessa nätverk och samarbeten gäller
inom alla funktioner inom området; lön, bemanning, rekrytering och
medflyttarärenden, rehab och arbetsmiljö samt personal-/HR-chefer.
Kommunen har sedan tidigare haft ett samarbete med Rättvik, Gagnef och
Vansbros kommuner gällande personalsystemet Heroma. Dock fanns inte
samsyn utifrån behov av utvecklingsarbete vilket innebar att Leksand gick ur
samarbetet gällande gemensam databas för att ha möjlighet att driva detta
vidare.
Leksands kommun arbetar ständigt med verksamhetsutveckling och
effektivisering utifrån såväl kostnads- som kvalitetsperspektiv. Vad gäller
lönehantering är denna effektiviserad sedan tidigare och det är idag endast
tre handläggare som hanterar mer än 2000 löner varje månad. I dagsläget ses
därmed inte någon ytterligare möjlighet till effektivisering och inte heller
några stordriftsfördelar i och med en sammanslagning av lönefunktioner
kommunerna emellan. I och med utökat digitaliserat stöd samt nya system
kommer HR-avdelningen att under 2020 ta bort två funktioner, en
bemanningssamordnare samt en HR-funktion.
Bedömningen är att Leksands kommun inom dessa områden och utifrån
ovanstående redan bedriver ett effektiviseringsarbete och har ett pågående
och väl fungerande samarbete med kommunerna inom regionen.
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Beslutsunderlag
Utdrag ur allmänna utskottets sammanträdesprotokoll, daterat 2020-03-16,
§ 26
Tjänsteutlåtande från HR-chef Hanna Trädgårdh Oscarsson, daterat
2020-02-27
Motion från Sverigedemokraterna
Yrkanden
Sebastian Larsson (M) yrkar bifall till allmänna utskottets förslag till beslut,
som är att kommunfullmäktige förslås besluta att med hänvisning till
ärendets bedömning och beskrivning anse motionen besvarad.
Andreas Ruuth (V) yrkar att kommunfullmäktiges föreslås bifalla motionen.
Propositionsordning
Ordföranden ställer yrkandena mot varandra och finner att kommunstyrelsen
beslutar i enlighet med allmänna utskottets förslag till beslut.
Kommunfullmäktiges beslut
1. Med hänvisning till ärendets bedömning och beskrivning anse motionen
besvarad.
Beslutet skickas till
Kommunfullmäktige
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§ 46

Förhandsbesked för nybyggnad bostadshus Beskrivning av ärendet
Fastighet:
Sökande:

Ansökan avser förhandsbesked bostadshus. Detaljplan eller
områdesbestämmelser finns inte för området. En ansökan om
förhandsbesked för tomten bredvid,
, har också inkommit och
handläggs samtidigt men i ärende
.
Förhandsbesked för de två tomterna beviljades 2005 och tillstyrktes då av
den dåvarande skogs- och jordbrukskommittén. LRF har nu yttrat sig i
ärendet och avstyrker förhandsbesked då marken aktivt brukas. Vid kontakt
med lantbrukaren framkommer dock att marken endast används som
betesmark. Han tillstyrker muntligen förhandsbeskeden trots att det till viss
del begränsar honom vid brukandet av marken men gör ändå bedömningen
att det går att hantera djuren på omgivande mark trots detta. Eftersom
fastigheterna avstyckades som tomtmark för småhusenhet 2005 får det anses
väga till ägarens fördel.
Berörda angränsande fastighetsägare har beretts tillfälle att yttra sig över
ansökan. Yttrande har inkommit från fastighetsägarna till
. De
framförda utsikterna har till stor del beaktats genom villkor i beslutet.
Dala Vatten och avfall har yttrat sig i ärendet. Tomterna ligger utanför
kommunala verksamhetsområdet men kan genom avtal anslutas.
Alla yttranden bifogas protokollsutdraget i sin helhet.
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Motivering
Åtgärden kan förenas med en från allmän synpunkt lämplig användning av
mark- och vattenresurserna enligt MB 3 kap samt med den kommunala
översiktsplanen.
Ansökt åtgärd uppfyller kraven i PBL 2 kap. och ska inte föregås av
detaljplaneläggning på grund av bestämmelserna i PBL 4 kap. 2 eller 3 §.
Lokalisering är förenlig med kommunens översiktsplan. Fastigheten bedöms
vara en lämplig tomtplats och en naturlig förtätning av befintlig byklase.
Vid en avvägning mellan det enskilda intresset av att få bebygga fastigheten
och det allmänna intresset av jordbruksmarken, anser nämnden att det
enskilda intresset väger tyngre då fastigheten tidigare beviljats
förhandsbesked och sedan 15 år är avstyckad med syftet tomtmark för
småhus.
Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande, daterat 2020-05-18
Ansökan, 2020-04-20
Situationsplan, 2020-04-20
Yttrande Dala Energi
Yttrande DVAAB
Yttrande närboende
Kommunstyrelsens beslut
1. Bevilja förhandsbesked med följande villkor:
- Max 1 våning och därutöver souterräng
- Max taklutning 27 grader
- Huvudbyggnad ska placeras i linje med intilliggande hus
2. Avgift: 10 811 kronor
Faktura skickas separat. Avgiften för bygglovet är i enlighet med fastställd taxa av
kommunfullmäktige. Tidsfristen började löpa 2020-04-20 och beslut fattades 2020-06-17,
vilket innebär att lagstadgade tidsfrister för handläggningen har hållits. Avgiften har inte
reducerats med stöd av 12 kap. 8 a § plan- och bygglagen(2010:900).

Upplysningar
Förhandsbeskedet gäller endast om bygglov för åtgärden söks inom två år
efter det att beslutet vunnit laga kraft enligt PBL 9 kap. 39 §. Sökanden
upplyses också om att förhandsbeskedet inte medför rätt att påbörja den
sökta åtgärden.

Justeras
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Beslutet vinner laga kraft fyra veckor efter införande i Post- och Inrikes
Tidningar. Detta förutsatt att ingen överklagar beslutet.
Hur man överklagar
Om Du vill överklaga detta beslut skall Du skriva till Leksands kommun,
Byggenheten, 793 80 Leksand, eller e-post: kundtjanst@leksand.se.
Tala om i brevet vilket beslut Du överklagar, t ex genom att ange ärendets
diarienummer eller i korthet vad beslutet handlar om. Tala också om varför
Du menar att nämndens beslut är felaktigt och vilken ändring Du vill har i
beslutet.
Brevet undertecknas med namn, postadress och telefonnummer.
Kommunen måste ha fått Ditt överklagande inom tre veckor från den dag Du
fick del av beslutet.
Kommunen sänder överklagandet vidare till Länsstyrelsen i Dalarnas län för
prövning.
Beslutet skickas till
Sökanden
LRF
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§ 47

Förhandsbesked för nybyggnad bostadshus Beskrivning av ärendet
Fastighet:
Sökande:

Ansökan avser förhandsbesked bostadshus. Detaljplan eller
områdesbestämmelser finns inte för området. En ansökan om
förhandsbesked för tomten bredvid,
har också inkommit och
handläggs samtidigt men i ärende
Förhandsbesked för de två tomterna beviljades 2005 och tillstyrktes då av
den dåvarande skogs- och jordbrukskommittén. LRF har nu yttrat sig i
ärendet och avstyrker förhandsbesked då marken aktivt brukas. Vid kontakt
med lantbrukaren framkommer dock att marken endast används som
betesmark. Han tillstyrker muntligen förhandsbeskeden trots att det till viss
del begränsar honom vid brukandet av marken men gör ändå bedömningen
att det går att hantera djuren på omgivande mark trots detta. Eftersom
fastigheterna avstyckades som tomtmark för småhusenhet 2005 får det anses
väga till ägarens fördel.
Berörda angränsande fastighetsägare har beretts tillfälle att yttra sig över
ansökan. Yttrande har inkommit från fastighetsägarna till
framförda utsikterna har till stor del beaktats genom villkor i beslutet.
Dala Vatten och avfall har yttrat sig i ärendet. Tomterna ligger utanför
kommunala verksamhetsområdet men kan genom avtal anslutas.
Alla yttranden bifogas protokollsutdraget i sin helhet.
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Motivering
Åtgärden kan förenas med en från allmän synpunkt lämplig användning av
mark- och vattenresurserna enligt MB 3 kap samt med den kommunala
översiktsplanen.
Ansökt åtgärd uppfyller kraven i PBL 2 kap. och ska inte föregås av
detaljplaneläggning på grund av bestämmelserna i PBL 4 kap. 2 eller 3 §.
Lokalisering är förenlig med kommunens översiktsplan. Fastigheten bedöms
vara en lämplig tomtplats och en naturlig förtätning av befintlig byklase.
Vid en avvägning mellan det enskilda intresset av att få bebygga fastigheten
och det allmänna intresset av jordbruksmarken, anser nämnden att det
enskilda intresset väger tyngre då fastigheten tidigare beviljats
förhandsbesked och sedan 15 år är avstyckad med syftet tomtmark för
småhus.
Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande 2020-06-09
Ansökan 2020-04-20
Situationsplan 2020-04-20
Yttrande Dala Energi
Yttrande DVAAB
Yttrande LRF Leksand
Yttrande närboende
Kommunstyrelsens beslut
1. Bevilja förhandsbesked med följande villkor:
-

Max 1 våning och därutöver souterräng

-

Max taklutning 27 grader

-

Huvudbyggnad ska placeras i linje med intilliggande hus

2. Avgift: 10 811 kronor
Faktura skickas separat. Avgiften för bygglovet är i enlighet med fastställd taxa av
kommunfullmäktige. Tidsfristen började löpa 2020-04-20 och beslut fattades 2020-06-17,
vilket innebär att lagstadgade tidsfrister för handläggningen har hållits. Avgiften har inte
reducerats med stöd av 12 kap. 8 a § plan- och bygglagen(2010:900).

Upplysningar
Förhandsbeskedet gäller endast om bygglov för åtgärden söks inom två år
efter det att beslutet vunnit laga kraft enligt PBL 9 kap. 39 §. Sökanden
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upplyses också om att förhandsbeskedet inte medför rätt att påbörja den
sökta åtgärden.
Beslutet vinner laga kraft fyra veckor efter införande i Post- och Inrikes
Tidningar. Detta förutsatt att ingen överklagar beslutet.
Hur man överklagar
Om Du vill överklaga detta beslut skall Du skriva till Leksands kommun,
Byggenheten, 793 80 Leksand, eller e-post: kundtjanst@leksand.se.
Tala om i brevet vilket beslut Du överklagar, t ex genom att ange ärendets
diarienummer eller i korthet vad beslutet handlar om. Tala också om varför
Du menar att nämndens beslut är felaktigt och vilken ändring Du vill har i
beslutet.
Brevet undertecknas med namn, postadress och telefonnummer.
Kommunen måste ha fått Ditt överklagande inom tre veckor från den dag Du
fick del av beslutet.
Kommunen sänder överklagandet vidare till Länsstyrelsen i Dalarnas län för
prövning.
Beslutet skickas till
Sökanden
LRF
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§ 48

Utvändig ändring en/tvåbostadshus, nybyggnad
garage/carport Beskrivning av ärendet
Fastighet:
Sökande:

För området gäller detaljplan. Åtgärden överensstämmer med gällande
detaljplan. Aktuell fastighet är bebyggd.
Åtgärden avser fasadändringar och uppförande av carport på fastigheten
.
Skriftligt medgivande finns från berörd granne eftersom carporten placeras
närmare tomtgräns än 4.5 meter.
Stadsarkitekten har yttrat sig enligt följande: Fastigheten besitter höga
kulturhistoriska värden och är tydligt exempel på en funktionalistisk
byggnad från 1940 talet. Färgsättningen på byggnader i Noret utgörs
framförallt av olika gula eller varmt vita nyanser varför nuvarande ljusgul
fasadfärg hade varit att föredra. Föreslagen fasadfärg ser på ritningarna ut att
var ljust grå men är enligt sökanden en ljust bruten varmvit ton vilket i så fall
kan vara acceptabel. Byggnaden har idag ett lertegeltak som stämmer bra
med karaktären på huset och omkringliggande byggnader som också i första
hand har röda tegeltak. Föreslagen takutformning med ett grafitgrått tak är en
främmade takfärg i Noret och stämmer inte med byggnadens kulturhistoriska
värde. Taket bör utgöras av rött tegel för att harmoniera med omgivande
byggnader samt husets karaktär. Föreslagen inglasning med grafitgråa
fönster passar inte heller in i byggnadens karaktär. Det är ett stort, ej
reversibelt ingrepp, i husets karaktär att riva befintlig vägg och ersätta med
stora glaspartier som dessutom inte stämmer i färg med övriga fönster.
Tillgängligheten till uteplatsen borde helst lösas genom befintliga öppningar
i form av dörrar eller fönster i fasaden och att ev nya fönster har samma nätta
proportioner på karmar och bågar som befintliga fönster samt samma
färgsättning som resterande fönster på byggnaden.
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Den 16 juni 2020 fördes en dialog med sökanden med anledning av det
grafitgrå tegeltaket i ansökan. Sökanden avser istället att lägga ett svart
tegeltak som går mer i stil i likhet med det svarta skiffertaket på fastigheten
Häradsdomaren där b.la Länsförsäkringar sitter.
Dalarnas Museum har yttrat sig i ärendet enligt bifogade bilagor.
Motivering
Åtgärden ligger inom område med gällande detaljplan. Åtgärden
överensstämmer med förutsättningarna för lov enligt PBL 9 kap. 30 §.
Beslutsunderlag
Ansökan 2020-05-12
Ritning 2020-05-12
Situationsplan 2020-05-12
Yrkanden
Ulrika Liljeberg (C), Sebastian Larsson (M), Viktor Zakrisson (S), Karin
Byström (C), Per Wiman (KD), Jimmy Karlsson (BP) och Andreas Ruuth
(SD) yrkar bifall till att bygglov beviljas.
Kommunstyrelsens beslut
1. Bevilja bygglov enligt 9 kap. 30 § plan- och bygglagen (PBL).
2. Startbesked för att påbörja åtgärden godkänns. Tekniskt samråd och
kontrollansvarig krävs inte i detta ärende
Med detta startbesked beslutar nämnden att kontrollplanen fastställs.
Kontrollplanen ska inlämnas till byggavdelningen som underlag för
slutbesked.
3. Avgift: 5 052 kronor.
Avgiften skickas separat. Avgiften för bygglovet är i enlighet med fastställd taxa av
kommunfullmäktige. Tidsfristen började löpa 2020-05-12 och beslut fattades 2020-06-17,
vilket innebär att lagstadgade tidsfrister för handläggningen har hållits. Avgiften har inte
reducerats med stöd av 12 kap. 8 a § plan- och bygglagen(2010:900). Hur avgiften är
fastställd framgår av bilagan.

Bilagor
1. Ritningar som ingår i beslutet
2. Remissyttrande från Dalarnas Museum
3. Kontrollplan
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Upplysningar
Åtgärden får efter startbesked påbörjas på egen risk trots att det inte fått laga
kraft, dock först fyra veckor efter att lovbeslutet kungjorts i Post- och Inrikes
Tidningar eftersom beslutet kan komma att upphävas om det överklagas.
Byggnadsverket får inte tas i bruk i de delar som omfattas av startbeskedet
förrän nämnden har gett ett slutbesked, om nämnden inte beslutar annat.
Signerad kontrollplan ska inlämnas som underlag för slutbesked.
Kommunstyrelsens beslut om startbesked upphör att gälla den dag då
beslutet om bygglov upphör att gälla.
Om åtgärden har påbörjats inom två år gäller bygglovet i fem år från den dag
som beslutet får laga kraft (enligt PBL 9 kap. 43 §).
Beslutet får laga kraft fyra veckor efter införande i Post- och Inrikes
Tidningar. Detta förutsatt att ingen överklagar beslutet.
Hur man överklagar
Om Du vill överklaga detta beslut ska Du skriva till Leksands kommun,
Byggenheten, 793 80 Leksand, eller e-post: kundtjanst@leksand.se.
Tala om i brevet vilket beslut Du överklagar, t ex genom att ange ärendets
diarienummer eller i korthet vad beslutet handlar om. Tala också om varför
Du menar att nämndens beslut är felaktigt och vilken ändring Du vill har i
beslutet.
Brevet undertecknas med namn, postadress och telefonnummer.
Utskottet för samhällsbyggnad måste ha fått Ditt överklagande inom tre
veckor från den dag Du fick del av beslutet.
Kommunen sänder överklagandet vidare till Länsstyrelsen i Dalarnas län för
prövning.
Beslutet skickas till
Sökanden
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§ 49

Dnr 2020/284

Anmälan av ordförandebeslut - trygghetslarm för
extern utförare hemtjänst
Beskrivning av ärendet
Leksands kommun har idag ca 290 hemtjänstkunder. Kommunen har 230
kunder och den privata utföraren Anneli Omsorg AB har 63 kunder.
Totalt larmas det ca 1 300 gånger under en månad. Alla trygghetslarm går
via en larmcentral som gör en första bedömning av behovet innan
kommunens hemtjänstpersonal kontaktas. Av inkomna trygghetslarm
kommer ca 20 % av larmen från den externa utförarens kunder.
Sektorn förslog att Anneli Omsorg AB svarade på egna kunders
trygghetslarm under sina arbetstider, dvs mellan kl. 07:00-22:00. Detta
skulle gälla från den 1 april 2020. Med hänsyn till att frågan varit brådskande
och kommunstyrelsens sammanträde inte kunnat avvaktas beslutade
kommunstyrelsens ordförande i ärendet.
Beslutsunderlag
Ordförandebeslut, daterat 2020-03-20
Tjänsteutlåtande, daterat 2020-03-02
Kommunstyrelsens beslut
1. Godkänna redovisningen av ordförandebeslut, daterat 2020-03-20,
avseende trygghetslarm för extern utförare inom hemtjänsten
Beslutet skickas till
Ulrika Liljeberg (C)
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§ 50

Dnr 2020/324

Anmälan av ordförandebeslut - verksamhetsförändring
gymnasieskolan
Beskrivning av ärendet
Regeringen gick den 17 mars 2020 ut med en rekommendation till
huvudmännen för gymnasieskolor, kommunala vuxenutbildningar,
yrkeshögskolor, högskolor och universitet att från och med den 18 mars
2020 bedriva all undervisning på distans. Detta gjordes med stöd av 7 §
förordningen (2020:115) om utbildning i vissa skolformer i skolväsendet vid
spridning av viss smitta.
Den huvudsakliga orsaken till regeringens rekommendation var att begränsa
smittspridningen av coronaviruset och sjukdomen covid-19 för att på så sätt
skydda de i samhället som är i riskzonen, men även för att minska risken för
en överbelastning av sjukvårdssystemet.
Med hänsyn till att frågan varit brådskande och att sammanträde för
kommunstyrelsen inte kunnat avvaktas beslutade kommunstyrelsens
ordförande i ärendet.
Beslutsunderlag
Ordförandebeslut, daterat den 17 mars 2020
Kommunstyrelsens beslut
1. Godkänna redovisningen av ordförandebeslut daterat den 17 mars 2020
avseende verksamhetsförändring gymnasieskolan.
Beslutet skickas till
Ulrika Liljeberg (C)

Justeras

Utdrag bestyrks

37

1(1)

Sida

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2020-06-17
Kommunstyrelsen

§ 51

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 2020-0201 till och med 2020-05-31.



Byggärenden enligt plan- och bygglagen 2020-02-01 till och med
2020-05-31.

Miljöchef och miljöinspektörer:


Tillsynsärenden enligt livsmedelslagen och miljöbalken 2020-02-01
till och med 2020-05-31.

Alkoholhandläggare:


Tillsynsärenden enligt alkohollagen 2020-02-01 till och med 202004-30.

Trafik


Parkeringstillstånd 2020-02-01 till och med 2020-05-31.



Trafik – Ansökan om tillstånd enligt ordningslagen och lokala
föreskrifter. Sportbilsfestival. KOS 2020/35.



Trafik – Ansökan om tillstånd enligt ordningslagen och lokala
föreskrifter. Uppställning bilar. Leksand. KOS 2020/156.



Trafik - Lokal trafikföreskrift bro 389 vid Limsjöns utlopp. KOS
2020/159.
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Trafik – Ansökan om transportdispens, tung transport över bro 389
vid Limsjöns utlopp. KOS 2020/198.



Trafik – Ansökan om tillstånd enligt ordningslagen och lokala
föreskrifter. Barnens valborg. KOS 2020/118.



Trafik – Remiss. Ansökan om tillstånd till tävling på väg i samband
med Siljan Runt – en motionsrunda på cykel – den 6 juni 2020 i
Mora, Orsa, Rättvik och Leksands kommun. KOS 2020/93.



Trafik – Yttrande transportdispens. KOS 2020/213



Trafik – Ansökan om transportdispens. KOS 2020/224.



Trafik – Ansökan om tillstånd enligt ordningslagen och lokala
föreskrifter. Hundutställning. KOS 2020/208.



Trafik – Ansökan om tillstånd enligt ordningslagen och lokala
föreskrifter. Konsert, Thank You For The Music, Leksand. KOS
2020/133.



Trafik – Ansökan om tillstånd enligt ordningslagen och lokala
föreskrifter. Midsommarfirande, Fred´s Burger, Leksand. KOS
2020/140.



Trafik – Ansökan om tillstånd enligt ordningslagen och lokala
föreskrifter. Uteservering Wanpens Thai Food AB. KOS 2020/207.



Trafik – Ansökan om tillstånd enligt ordningslagen och lokala
föreskrifter. Länsstyrelsen Tillståndsansökan ”Åk vad du vill” 16 maj
Rättviks och Leksands kommun. KOS 2020/286.



Trafik – Ansökan om tillstånd enligt ordningslagen och lokala
föreskrifter. Blodbuss. KOS 2020/398.



Trafik – Ansökan om tillstånd enligt ordningslagen och lokala
föreskrifter. Uteservering Gårdscaféet. KOS 2020/415.



Trafik – Transportdispens – tung och bred transport. KOS 2020/446.



Trafik – Ansökan om tillstånd enligt ordningslagen och lokala
föreskrifter. Flotbåtens dag. KOS 2020/397.



Trafik – Blomlådor som farthinder. KOS 2019/1144.



Trafik – Begäran om yttrande gällande transportdispens – bred
transport. KOS 2020/464.



Trafik – Transportdispens, tung transport. KOS 2020/474.
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Trafik – Ansökan om tillstånd enligt ordningslagen och lokala
föreskrifter. Länsstyrelsens tillståndsansökan uppvisning på väg
Sportbilsfestival Insjön 28 juni 2020. KOS 2020/460.



Trafik – Ansökan om tillstånd enligt ordningslagen och lokala
föreskrifter. Länsstyrelsen tillståndsansökan Big Lake Run 27 juni
2020. KOS 2020/453.



Trafik – Remiss yrkesmässa Tegera. KOS 2020/504.



Trafik- Blomlådor som farthinder. KOS 2020/581.



Trafik – Blomlådor som farthinder. KOS 2020/580.



Trafik – Blomlådor som farthinder. KOS 2020/667.



Trafik – Ansökan om blomlådor som farthinder. Persbacksgattu 3234. KOS 2020/629.



Trafik – Ansökan om tillstånd enligt ordningslagen och lokala
föreskrifter. Insjödagen. KOS 2020/598.



Trafik - Ansökan om tillstånd enligt ordningslagen och lokala
föreskrifter. Uteservering och Trottoarpratare, Udden Leksand. KOS
2020/678.



Trafik – Begäran om yttrande gällande transportdispens, tung och
bred transport. KOS 2020/600.



Trafik – Blomlådor som farthinder, Granvägen. KOS 2020/704.



Trafik – Blomlådor som farthinder. KOS 2020/698.



Trafik – Ansökan om transportdispens. KOS 2020/729.

Personalärenden
 Personalärenden enligt lista 2020-02-01---2020-02-29


Personalärenden enligt lista 2020-03-01---2020-03-31



Personalärenden enligt lista 2020-04-01---2020-04-30



Personalärenden enligt lista 2020-05-01---2020-05-31
Sektor verksamhetsstöd



Administrativ chef – Delvis avslag på begäran om utlämnande av
allmän handling, 2020-04-16 dnr 2020/487



Sektorchef verksamhetsstöd – Delvis avslag på begäran om
utlämnande av uppgift ur allmän handling, 2020-06-10, dnr 2020/761
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Utbildningssektorn


Utbildningschef – Delvis avslag på begäran om utlämnande av
allmän handling, 2020-05-14, dnr 2020/723

Utskotten
 Delegationsbeslut av utskottet för samhällsbyggnad enligt
sammanträdesprotokoll daterat 2020-02-20 och 2020-03-19


Delegationsbeslut av allmänna utskottet enligt
sammanträdesprotokoll daterat 2020-03-16

Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande av kommunsekreterare Björn Arrias, daterat 2020-06-11
Delegeringslistor och protokoll
Kommunstyrelsens beslut
1. Godkänna redovisning av de delegationsbeslut som förtecknas i protokoll
och listor per den 11 juni 2020.
Beslutet skickas till
Administrativ service
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§ 52

Dnr 2018/1555

Avsägelser och fyllnadsval - ersättare utskottet för vård
och omsorg
Beskrivning av ärendet
Lena Bröms Burman (V) har avsagt sig samtliga förtroendeuppdrag i
kommunen. Vänsterpartiet föreslår att Inga Westlund (V) blir ny ersättare i
utskottet för vård och omsorg efter Lena Bröms Burman (V).
Avsägelse som ersättare i kommunstyrelsen har redan beviljats av
fullmäktige.
Beslutsunderlag
Avsägelse, inkommen 2020-04-14
Kommunstyrelsens beslut
1. Välja Inga Westlund (V) att ersätta Lena Bröms Burman (V) som
ersättare i utskottet för vård och omsorg, till och med 2022-12-31.
Beslutet skickas till
Inga Westlund (V)
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§ 53

Dnr 2020/233

Information om rekryteringen av ny kommundirektör
Beskrivning av ärendet
Kommunstyrelsen beslutade vid sammanträdet den 9 mars 2020, § 32, bland
annat att ge kommunstyrelsens presidium i uppdrag att genomföra
rekryteringsprocessen av ny kommundirektör och återkomma till
kommunstyrelsen med förslag till beslut.
Vid dagens sammanträde informerar ordföranden att ansökningstiden gått ut
och att intervjuer nu kommer att hållas. Information har lämnats löpande till
partierna genom dess gruppledare och till organ för facklig samverkan.
Kommunstyrelsens beslut
1. Lägga informationen till handlingarna.
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§ 54

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

Dalarnas kommuner har genom Dalarnas kommunförbund haft
informationsutbyte och samverkan under hela tiden som
coronapandemin pågått. I regel har kommunstyrelsens ordförande
och kommundirektören från respektive kommun deltagit vid mötena.
Även länsstyrelsen och Region Dalarna har deltagit vid möten.

-

Det har hållits bolagsstämmor för bland annat Dala Vatten och Avfall
AB och Leksand Vatten AB. Inom kort är det även årsstämma för
Leksandsbostäder AB.

-

Leksands kommun kom på 15e plats i tidskriften Fokus ranking över
bästa kommuner att leva i. Med denna placering var Leksand den
kommun i Dalarna som placerade sig högst.

Kommunstyrelsens beslut
1. Lägga informationen till handlingarna.
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§ 55

Dnr 2016/462

Ny sporthall - delbeslut om ansökan om bygglov
Beskrivning av ärendet
Arbetet med en ny sporthall för bland annat skolornas behov har på gått i
några år. En placeringsutredning har genomförts som slutade med ett beslut
om placering i nuvarande paradpark. En ny detaljplan har antagits för att
möjliggöra byggnation på platsen. Tillstånd från länsstyrelsen för fällning av
träd i vid befintlig allé vid gångväg förbi nuvarande hall har sökts och
erhållits av länsstyrelsen. En behovsutredning har genomförts i dialog med
föreningar och skola med slutsatsen att det är en ny sporthall med fokus
innebandy och andra bollsporter som ska byggas, men som ger mer
möjlighet för andra sporter att boka befintlig hall. Idag står innebandyn för
en majoritet för bokningarna.
Sporthallsinvesteringen ligger i nuvarande investeringsbudget med totalt 50
mkr för åren 2020-2022.
En upphandling av entreprenör har genomförts under 2019 och Skanska
antogs som entreprenör under januari 2020. Arbetet med att ta fram
bygghandlingar och kalkyl har pågått under hela vintern och våren utifrån de
direktiv som getts projektet.
Fokus har varit att bygga en sporthall med fokus på gymnasiets och
grundskolans behov samt även innebandyns och andra idrotters behov av att
nyttja lokalen.
Förslaget innebär en dockning mot befintlig sporthall med en gemensam
entré för dessa två, men fortfarande en separat ingång för simhallen då
utredda förslag varit väldigt kostsamma eller med för stor negativ inverkan
på befintlig simhall.
Hallen byggs energisnålt och dessutom med en solcellsanläggning som
kommer att innebära låga driftskostnader, men med en högre
investeringsbudget.
Hallen ska harmoniera med övriga anläggningar i området med Tegera i
spets.
Hallen kommer att rymma en fullstor innebandyplan 40 x 20 meter med
extrayta 23 x 43 meter och kan indelas i två träningsplaner.
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Den nya sporthallen kommer att innehålla bland annat fyra nya stora
omklädningsrum och tre små. Den kommer även innehålla två nya lärarrum,
verksamhetsfik och kampsportlokal/spegelsal. Förråd kommer också att
inrymmas liksom teknikrum.
Sektorns bedömning
Föreslagen sporthall kommer att täcka det stora behov av lokaler som finns
för grundskolan, gymnasiet och innebandyn och också bli en stor tillgång för
övriga sportutövare.
Om bygglov medges av jävsnämnden under sommaren 2020 skulle en färdig
sporthall kunna stå färdig till höstterminen 2022. Detta förutsätter att
detaljkalkylen ej överskrider 60 miljoner kronor då projektet kan avbrytas.
Finansiering
Föreslagen byggnation beräknas kosta 60 miljoner kronor, vilket överskrider
befintlig budget med 10 miljoner kronor.
På driftsidan byggs hallen energisnål och med lätt rengörbara ytor och
smarta lösningar för enkel skötsel. Bedömningen är att driftkostnad inklusive
personal, men exklusive avräkningar och räntor, ligger på 600 000 kronor
per år som ska arbetas in i driftbudgeten från och med 2022 halvår.
Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande, daterat 2020-06-12
Presentation med utseende och innehåll sporthall
Kommunstyrelsens beslut
1. Godkänna att bygglovsansökan lämnas in i enlighet med förslaget i
tjänsteutlåtandet.
2. Ge förvaltningen i uppdrag att arbeta in de ytterligare 10 miljonerna i
förslaget till investeringsbudget för 2022.
Beslutet skickas till
Kommundirektör Göran Wigert
Sektorschef Åke Sjöberg
Ekonomichef Lotta Zackrisson
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