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§ 166

Dnr 2017/664

Taxa avseende alkohollagen 2018
Beskrivning av ärendet
Enligt nu gällande alkohollag (2010:1622), se 8 kap. 10 §, får kommunen ta
ut avgifter för ansökningar samt tillsynsavgifter gällande serveringstillstånd.
Avgifterna ska så långt möjligt täcka kommunens kostnader för
handläggning och tillsyn. Förutom den tillsyn som utförs direkt på plats på
krogen ska avgifterna täcka bland annat service och rådgivning till krögarna,
utbildning i ansvarsfull alkoholservering, administration, samverkan mellan
berörda myndigheter, utskottspolitikernas arbete, intern utbildning,
kontorslokal och kontorsmaterial.
En översyn av Leksands kommuns taxor inför 2018 avseende ansökningsoch tillsynsavgifter för serveringstillstånd har gjorts.
Beslutsunderlag
Utdrag ur utskottet för samhällsbyggnads sammanträdesprotokoll, daterat
2017-07-04, § 119
Utdrag ur utskottet för samhällsbyggnads sammanträdesprotokoll, daterat
2017-05-30, § 89
Tjänsteutlåtande från alkoholhandläggare Anette Blomqvist, daterat
2017-06-26
Yrkanden
Viktor Zakrisson (S) yrkar bifall till utskottet för samhällsbyggnads förslag
till beslut.
Kommunstyrelsens förslag till beslut i kommunfullmäktige
1. Anta taxa enligt förslaget för ansökningsavgift och tillsynsavgift enligt
alkohollagen.
2. Fastställa tillsynsavgift för försäljning av folköl enligt förslaget. Om
försäljningsstället säljer både tobak och folköl subventioneras den
sammanlagda taxan till 3 500 kr med hänvisning till samordningsvinster.
3. Taxor och tillsynsavgifter gäller från 1 januari 2018 och ersätter tidigare
taxor och tillsynsavgifter.
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§ 167

Dnr 2017/702

Taxa avseende tobakslagen 2018
Beskrivning av ärendet
Enligt tobakslagen (1993:58), se 19 b §, får kommunen ta ut avgifter för sin
tillsyn av tobaksvaror. Försäljning av tobaksvaror har enligt nu gällande lag
varit anmälningspliktig till kommunen och Leksands kommun har enligt
gällande taxa tagit anmälningsavgift med 1500 kr och för tillsynsbesök
900kr/tim.
Ett förslag om översyn av tobakslagen föreligger hos riksdag/regering enligt
statens offentliga utredningar SOU 2016:14. Utredningen har tillsatts med
syfte att minska tobaksbruket. Förslaget innebär bland annat att försäljning
av tobaksvaror ska bli tillståndspliktigt ungefär med samma lämplighetsprövning som vid ansökan om serveringstillstånd. Det är ännu osäkert när
lagen träder ikraft, men det ses som sannolikt att det kan bli från 1 juli 2018.
Det innebär att alla som idag säljer tobak ska lämna in ansökan till
kommunen och kommunen ska handlägga ansökan.
Sektorns bedömning
Vid nätverksträffar med övriga kommuner i länet men även med några
handläggare i andra kommuner i landet har diskuterats vad som kan vara
rimlig ansökningsavgift. Samråd har även skett med miljöchefen. En
beräkning har gjorts där man räknar med att handläggningen från inkommen
ansökan, med remissförfarande, besök, utredning, kommunicering, beslut
skall ta ca 8,5 -9 tim. En rimlig ansökningsavgift torde då vara 8 000 kr.
Tillsynsavgiften beräknas med besök, information, kontrollköp inre tillsyn,
uppgå till mellan 3-5 tim. Tillsynsavgift på 2 500 kr bedöms vara rimlig.
Om tillsyn utöver ordinarie tillsyn behövs på grund av misskötsamhet ska
ytterligare avgift ta ut med 900 kr/tim
För att inte kommunen ska gå miste om avgifter bör ett beslut om taxa kunna
fattas även om lagförslaget ännu inte gått igenom. Skulle det visa sig att det
inte blir tillståndsplikt för försäljning av tobak blir taxan automatiskt ogiltig.
Beslutsunderlag
Utdrag ur utskottet för samhällsbyggnads sammanträdesprotokoll, daterat
2017-05-30, § 90
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Tjänsteutlåtande från alkoholhandläggare Anette Blomqvist, daterat
2017-06-07
Yrkanden
Viktor Zakrisson (S) yrkar bifall till utskottet för samhällsbyggnads förslag
till beslut.
Kommunstyrelsens förslag för beslut i kommunfullmäktige
1. Fastställa tillsynsavgift för försäljning av tobak till 2 500 kr. Om
försäljningsstället säljer både tobak och folköl subventioneras den
sammanlagda taxan till 3 500 kr med hänvisning till samordningsvinster.
Tillsynsavgiften gäller från 1 januari 2018 och ersätter tidigare avgift.
2. Fastställa avgift för ytterligare tillsyn p.g.a. misskötsamhet till 900 kr per
timme. Tillsynsavgiften gäller från 1 januari 2018 och ersätter tidigare
avgift.
3. Fastställa ansökningsavgift för försäljning av tobaksvaror till 8 000 kr.
Detta under förutsättning att tobakslagen ändras i enlighet med förslaget i
SOU 2016:14. Taxan gäller från det datum som lagändringen träder i
kraft.
Beslutet skickas till
Kommunfullmäktige
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§ 168

Dnr 2017/821

Taxa avseende e-cigaretter 2018
Beskrivning av ärendet
Riksdagen förväntas besluta om ny lag gällande e-cigaretter. Den nya lagen
innebär bland annat att e-cigaretter inte får säljas till någon under 18 år.
Butiker som säljer e-cigaretter skall anmäla detta till kommunen och upprätta
ett egenkontrollprogram som skall bifogas anmälan.
Så kallade e-cigaretter, elektroniska cigaretter har blivit mer och mer
populära de senaste åren. De har dock inte omfattats av gällande
tobakslagstiftning. Regleringen av e-cigaretter ska bidra till att skydda
folkhälsan och lagen är en skyddslagstiftning. Barn och ungdomar bedöms
behöva särskilt skydd eftersom e-cigaretter efterliknar och normaliserar
rökning och därmed riskerar att bli en inkörsport till nikotinberoende.
I EU:s tobaksdirektiv (2014/40/EU) definieras en e-cigarett som en produkt
som kan användas för konsumtion av nikotinånga via ett munstycke, eller
beståndsdel av den produkten, inbegripet en patron, en tank och anordningen
utan patron eller tank.
Vidare framgår att de kan vara avsedda att användas en gång eller vara
påfyllningsbara med hjälp av en påfyllningsbehållare och en tank, eller
laddningsbara engångspatroner. De säljs med olika smaker som mint, olika
godissmaker, frukt- och bärsmaker och med eller utan nikotin.
Den lokala tillsynen ska som för tobak och folköl utövas av kommun och
polismyndighet. Länsstyrelsen kommer att ansvara för tillsyn över
kommunerna i länet och Folkhälsomyndigheten kommer att vara central
tillsynsmyndighet.
E-cigaretter kan komma att säljas av butiker som kanske tidigare inte sålt
tobak, till exempel hobbyaffärer eller andra specialbutiker. Det marknadsförs
på ett sätt som lockar ungdomar med de olika smakerna och som ett
alternativ om man vill sluta röka vanliga cigaretter.
Sektorns bedömning
I samråd med miljöchefen har det med hänvisning till ovanstående bedömts
att det kan medföra en relativt omfattande informationsinsats för de som
börjar sälja e-cigaretter och som tidigare inte sålt tobak. De måste få
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förståelse för att man främst bör skydda barn och ungdomar att börja
använda nikotinprodukter då de är beroendeframkallande och enligt
forskning även skadliga för hälsan.
Rimlig handläggningstid vid anmälan beräknas till ca 3 timmar inklusive
registrering, besök, utbildning/informationsinsats varför anmälningsavgiften
förslås till 3 000 kr. Tillsynsavgift bör tas ut med samma avgift som för
tobak och folköl med 2 500 kr/år och om man säljer både e-cigaretter och
tobak och/eller folköl räknas med en samordningsvinst vid tillsyn och då
förslås avgift på 3 500 kr.
Beslutsunderlag
Utdrag ur utskottet för samhällsbyggnads sammanträdesprotokoll, daterat
2017-05-30, § 91
Tjänsteutlåtande av nämndsekreterare Jenny Sarén, daterat 2016-06-07
Yrkanden
Viktor Zakrisson (S) yrkar bifall till utskottet för samhällsbyggnads förslag
till beslut.
Kommunstyrelsens förslag för beslut i kommunfullmäktige
1. Anta taxa för anmälningsavgift enligt lagen om e-cigaretter till 3 000 kr.
2. Fastställa tillsynsavgift enligt lagen om e-cigaretter till 2 500 kr vid
enbart försäljning av e-cigaretter. Om försäljningsstället säljer även
tobak eller folköl subventioneras den sammanlagda taxan till 3 500 kr
med hänvisning till samordningsvinster.
3. Taxan och tillsynsavgiften ska gälla från den 1 januari 2018.
Beslutet skickas till
Kommunfullmäktige
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§ 169

Dnr 2017/1246

Brandkårens avgifter 2018
Beskrivning av ärendet
Räddningschefen har framtagit förslag till avgifter för brandkårens
verksamhet.
Sektorns bedömning
De revideringar som gjorts i 2018 – års avgiftslista jämfört med 2017 är att
de har justerats upp med 3 % avseende personalkostnadsgrundade tjänster
och 1,5 % beträffande inflationsgrundade kostnadsökningar. 2017 – års
avgifter redovisas inom parentes (se skrivelsen Brandkårens avgifter 2018).
En annan förändring i beskrivningen av avgifterna är att Brandkåren inte
längre tillhandahåller extern kursverksamhet. Detta överlåts till marknaden.
Intern utbildningsverksamhet inom kommunens sektorer kvarstår i sedvanlig
ordning.
Även extern uthyrning av lokaler tas bort, detta mot bakgrund av att
brandkåren, kommunens sektorer och ambulansens nyttjande av lokaler
inom räddningsstationen är så frekvent att det inte finns utrymme för extern
uthyrning.
Ekonomiska konsekvenser för kommunen och den enskilde är små.
Avgifterna utgör inte självfinansiering av verksamheten.
Självfinansiering kräver utredningsresurser mot bakgrund av dess
komplexitet, vilket framkom bland annat i samband med framtagandet av
nya konkurrenslagstiftningen och SKL´s (Sveriges Kommuner och
Landsting) fråga till lagrådet beträffande definition av begreppet
självfinansiering. Frågan behandlades inte av lagrådet.
Beslutsunderlag
Utdrag ur utskottet för samhällsbyggnads sammanträdesprotokoll, daterat
2017-08-29, § 151
Skrivelsen Brandkårens avgifter 2018, daterad 2017-07-28
Tjänsteutlåtande av räddningschef Krister Ejeros, daterat 2017-08-25
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Yrkanden
Viktor Zakrisson (S) yrkar bifall till utskottet för samhällsbyggnads förslag
till beslut.
Kommunstyrelsens förslag för beslut i kommunfullmäktige
1. Anta taxa för brandkåren 2018 enligt förslaget.
2. Taxan gäller från 1 januari 2018 och ersätter tidigare taxa.
Beslutet skickas till
Kommunfullmäktige
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§ 170

Dnr 2016/1191

Maxtaxa inom äldreomsorgen 2018
Beskrivning av ärendet
En jämförelse av avgiftsnivåer mot andra närliggande kommuner för avgifter
utanför maxtaxan har gjorts.
Sektorns bedömning är att maxtaxan inom äldreomsorgen i Leksands
kommun ska höjas enligt den av regeringen beslutade förändringen från och
med den 1 januari 2018. Bedömningen grundar sig på att kommunen inte ska
behöva vidta effektiviseringsåtgärder till följd av att anslaget för
kommunalekonomisk utjämning minskar.
Efter genomlysningen av avgiftsnivåerna bedöms inte finnas skäl till
förändringar av dessa under 2018.
Beslutsunderlag
Utdrag ur utskottet för vård och omsorgs sammanträdesprotokoll, daterat
2017-08-29, § 38
Tjänsteutlåtande av Andreas Staberg, daterat 2017-08-21
Meddelandeblad från Socialstyrelsen, nr 5/2016
Regeringens proposition 2015/16:1 Budgetproposition för 2016,
Utgiftsområden 25, s. 38-41 samt s. 44
Yrkanden
Viktor Zakrisson (S) yrkar bifall till utskottet för vård och omsorgs förslag
till beslut.
Kommunstyrelsens förslag för beslut i kommunfullmäktige
1. Införa ny maxtaxa inom äldreomsorgen från 1 772 till 2 044 kronor.
2. Maxtaxan gäller från 1 januari 2018 och ersätter tidigare maxtaxa.
Beslutet skickas till
Kommunfullmäktige
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§ 171

Dnr 2017/220

Mål och budget 2018-2020
Beskrivning av ärendet
Kommunen ska varje år upprätta en budget för nästa kalenderår och en plan
för de efterföljande två åren. Förslag till budget ska upprättas av
kommunstyrelsen för att sedan fastställas av kommunfullmäktige.
Budgeten ska innehålla en plan för verksamheten och ekonomin under
budgetåret samt mål och riktlinjer som är av betydelse för en god ekonomisk
hushållning.
Förvaltningen har utarbetat ett förslag till Mål och budget för åren 2018 –
2020. Detta tjänstemannaförslag utgör underlag för en politisk bedömning
där respektive parti representerat i kommunfullmäktige har möjlighet att
lägga förslag till budget.
Till dagens sammanträde har Alliansen, Bygdepartiet samt
Socialdemokraterna tillsammans med Vänsterpartiet lämnat in förslag till
Mål och budget 2018 – 2020.
Beslutsunderlag
Utdrag ur allmänna utskottets sammanträdesprotokoll, daterat 2017-09-04,
§ 95
Tjänsteutlåtande av ekonomichef Lars Bäcksholm, daterat 2017-11-09
Förvaltningens förslag till Mål och budget 2018-2020, daterad 2017-07-10
Investeringsbudget 2018-2021, daterad 2017-09-08
Kassaflödesbudget 2018-2020, daterad 2017-07-10
Ekonomirapporten maj 2017 från Sveriges Kommuner och Landsting,
http://webbutik.skl.se/sv/artiklar/ekonomirapporten-maj-2017.html
Alliansens reviderade förslag till Mål och budget 2018 – 2020,
inkommet 2017-11-16
Socialdemokraterna och Vänsterpartiets reviderade förslag till Mål och
budget 2018 – 2020, daterat 2017-11-17
Bygdepartiets förslag till Mål och budget 2018 – 2020, daterat 2017-10-05
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Yrkanden
Ulrika Liljeberg (C) yrkar bifall till Alliansens reviderade förslag till beslut
om Mål och budget 2018 – 2020 i kommunfullmäktige samt bifall till
förslaget till beslut i kommunstyrelsen.
Erika Strid (KD) och Anne-Lie Stenberg (M) yrkar bifall till Alliansens
förslag.
Viktor Zakrisson (S) yrkar bifall till Socialdemokraternas och
Vänsterpartiets reviderade förslag till Mål och budget 2018 – 2020 samt
bifall till förslaget till beslut i kommunstyrelsen.
Propositionsordning
Ordföranden ställer förslagen på Mål och budget 2018 – 2020 mot varandra
och finner att kommunstyrelsen beslutar enligt Alliansens förslag till Mål
och budget 2018 – 2020.
Kommunstyrelsens förslag för beslut i kommunfullmäktige
1. Fastställa skattesatsen för Leksands kommun för 2018 till 21,82 kronor
per skattekrona.
2. För planperioden 2016-2020 anta ett genomsnittligt avkastningsmål på 2
% av skatter och bidrag.
3. Anta förvaltningens förslag till Mål och budget för 2018-2020 med
följande ändringar (p 4-7):
4. Anta som kommunens särskilt utpekade mål kommande år:
1. Bygga fler bostäder – främst lägenheter – för både unga och äldre.
2. Verka för att de äldre och de med funktionsnedsättning ges möjlighet
till större inflytande och en mer utvecklande vardag samt fortsätta
utveckla stödet till anhöriga.
3. Ökat fokus på att utveckla barns intresse för skriftspråk,
kommunikation och läsning i förskolan.
4. Ha ännu bättre måluppfyllelse hos eleverna i våra skolor – med
särskilt fokus på elever med låg måluppfyllelse.
5. Vara en attraktiv arbetsgivare.
6. Intensifiera kommunens hållbarhetsarbete inom klimat- och
miljöområdet samt minska användningen av skadliga kemikalier i
våra verksamheter.
7. Aktivt stödja utvecklingen av besöksnäringen och handeln i hela
kommunen.
8. Medverka till att korta tiden för etablering på arbetsmarknaden för de
här som fått uppehållstillstånd.
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9. Stärka vår position som kulturkommun och fortsätta vara en av
landets främsta sport- och friluftskommuner.
10. Öka omgivningens kunskap om kommunens roll och uppgift samt
utveckla och förenkla medborgarnas och företagens kontakter med
kommunen.
11. Öka den digitala delaktigheten hos våra medborgare – med extra
fokus på de äldre - samt öka digitaliseringen i vår kommunala
verksamhet.
12. Öka medborgarnas välmående genom att främja hälsa och trygghet
samt motverka missbruk av alkohol, narkotika, doping och tobak
(ANDT).
5. Att tjänsten som Digitaliseringsledare blir kvar samt att tjänsten som
Hållbarhetsstrateg inrättas och att dessa finansieras genom
omprioriteringar i befintlig rambudget inom sektorerna
Samhällsutveckling och Verksamhetsstöd.
6. Att tillskjuta medel för ökad personaltäthet inom förskolan, med både
förskollärare och barnskötare, med + 1,0 mkr årligen under 2018-2020
(alltså en nivåhöjning under budgetperioden med 3 mkr) samt extra
medel till barn med särskilda behov i förskolan med + 1,0 mkr (en
nivåhöjning med 1 mkr totalt över budgetperioden.) Finansiering för
2018 tas ur det egna kapitalet, dvs genom ett sänkt budgeterat resultat
2018, och att det för åren 2019-2020 arbetas in i kommande
budgetarbete.
7. Att för första halvåret 2018 anslå ytterligare 4,2 Mkr till grundskolan
inom sektor Lärande och stöd och att finansiera detta med det egna
kapitalet, dvs genom ett sänkt budgeterat resultat 2018.
8. Att ge förvaltningen i uppdrag inom följande områden för att till
kommunstyrelsen redovisa underlag och eventuella förslag till beslut:
a) att analysera och sammanfatta de strategiska utmaningar som
kommunen står inför fram till år 2025 och att senast under april 2018
redovisa detta till de politiska partierna.
b) att utreda hur kommunen verksamhets- och kostnadseffektivt kan
nyttja sina lokaler – både i egna och förhyrda sådana.
c) att utreda behovet av särskilda sommarjobb för unga i kommunal
regi.
9. Att ge kommunstyrelsen i uppdrag att fastställa mätbara indikatorer för
kommunens mål.
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Kommunstyrelsens beslut
1. Uppdra till förvaltningen att till varje kommunstyrelsesammanträde
under första halvåret 2018 muntligen och skriftligen rapportera hur
omställningen inom grundskolan går.
Reservationer
Viktor Zakrisson (S), Lars-Erik Jansson (S), Jan-Olof Karlsson (S), Birgitta
Jansson (S) och Lars Halvarson (S) reserverar sig mot ovanstående beslut i
den del det avser beslut om Mål och budget 2018 – 2020.
Beslutet skickas till
Kommunfullmäktige
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§ 172

Dnr 2012/564

Centrumutvecklingsplan Leksands Noret
Beskrivning av ärendet
En uttalad önskan finns att stärka Leksands Norets identitet och därmed
stärka områdets roll som ett aktivt, levande centrum i tätorten, i kommunen
och regionen. Detta gäller handel och verksamheter, trafik och det offentliga
rummet, bebyggelse och boende med mera.
Kommunstyrelsen godkände den 12 juni 2012 centrumutvecklingsplanen för
Noret, Leksand där följande formulering finns med:
”Målbilden är ett småskaligt och sammanhållet centrum med bibehållen
handel, förtätning av bostadsbyggnation, trafik mer på de gåendes villkor,
tillgänglighet samt allmän upprustning av området”
Efter godkännandet av centrumplanen har sektorn för samhällsutveckling
handlat upp konsulter inom området som tillsammans med tjänstemän från
samhällsutveckling har tagit fram ett gestaltningsprogram för planerad
centrumutveckling Noret. Gestaltningsprogrammet ligger till grund för de
åtgärder som planeras inom Noret på såväl kort som lång sikt. Gestaltningsprogrammet antogs av kommunfullmäktige den 28 april 2014.
Genomförandet av centrumutvecklingsplanen pågår och etapp 1, byggnation
av Riddarlekparken vid Kulturhuset färdigställdes i maj 2014.
Etapp 2, Norsgatan och Z-torget godkändes av kommunfullmäktige i april
2014 samtidigt med gestaltningsprogrammet. Arbetet med ombyggnationen
var klar sommaren 2015.
Etapp 3, Sparbanksgatan mellan Bygatan och Norsgatan samt Norsgatan
mellan Uddens västra gräns fram till Kulturhuset, godkändes av kommunfullmäktige i februari 2015. Arbetet med ombyggnationen vara klar
sommaren 2016.
Etapp 4, Majstångsplatsen vid Carl Ohlson, södra Leksandsvägen mellan
Faluvägen och Norsgatan samt resterande del av Norsgatan fram till Udden
godkändes av kommunfullmäktige i november 2015. Arbetet med
ombyggnationen vara klar sommaren 2017.

Justeras

Utdrag bestyrks

17

1(3)

Sida

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2017-11-20
Kommunstyrelsen

Sektorns bedömning
Nästa steg i förverkligandet av centrumutvecklingsplanen är etapp 5 som
omfattar Torget i centrala Leksand samt Leksandsvägen mellan Faluvägen
och Bygatan.
Arbetet med Torget började redan 2016. Då hölls idémöten där bland annat
skolelever, näringsidkare och kommunstyrelsens politiker fick svara på vad
de vill se, vad de vill göra och vad de tycker är viktigast på Torget i
framtiden. I slutet av 2016 och början av 2017 fick även allmänheten lämna
sina framtidsidéer för Torget. Åsikterna och svaren har sammanställts och de
önskemål som tydligast lyftes fram under arbetet var att Torget ska utgöra en
plats för folkliv och möten, ha en karaktär av park och grönska, möjliggöra
för bra parkering samt ha plats för restaurang och café. För att uppnå detta är
behovet att skapa ett tidlöst, flexibelt torg som är attraktiv och välkomnande
för såväl boende som besökare.
Torget är tänkt att utformas från att ha varit en parkering med ett torg till att
vara ett torg med en parkering. Detta skapas genom en enhetlig
markbeläggning med en jämn marknivå som ger flexibilitet att kunna nyttja
Torget på olika sätt. Torgets vistelseyta med fasta sittplatser i form av
långbord, konstnärlig utsmyckning och effektbelysning placeras i den norra
delen för att nyttja solläget på bästa sätt. Den befintliga byggnaden
”Torgkiosken” kan antingen bevaras, alternativt rivas och att det byggas en
ny byggnad på platsen. Det behöver tas fram en ny detaljplan som tillåter
restaurangverksamhet oavsett vilket alternativ som väljs. Torgets centrala
delar utgörs av en öppen yta som kan nyttjas för parkering i första hand.
Parkeringen avgränsas med blomsterurnor för att lätt kunna ändra hur stor
parkeringsyta som behövs. Om Torget nyttjas till max för parkering så ryms
ca 70 parkeringar, vid ett mellan alternativ om det t ex är torghandel eller
liknande ryms ca 50 parkeringar och vid större marknader eller likande finns
det plats för ca 25 parkeringar och vid ett riktigt stort evenemang eller
konsert kan hela torgytan nyttjas. In-/utfart sker vi Sparbanksgatan. Längs
Leksandsvägen placeras gång- och cykelstråk samt cykelparkering och
Torget ramas in av träd och blomsterplanteringar. I det sydöstra hörnet av
Torget skapas en plats för vattenkonst som tillsammans med sittplatser
skapar en mötesplats som förbinder Norets östra delar med de västra.
Sektor samhällsutveckling bedömer att en byggnation av etapp 5 i
centrumutvecklingsplanen är ett tydligt led i förverkligandet av målbilden
som lades fast 2012 om det attraktiva sammanhållna centrumet och som
även beskrivs i kommunens vision 2025.
Beslutsunderlag
Utdrag ur utskottet för samhällsbyggnads sammanträdesprotokoll, daterat
2017-10-24, § 179
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Tjänsteutlåtande av stadsarkitekt Anna Ograhn, daterat 2017-10-02
Illustrationsplan etapp 5, daterad 2017-10-02
Yrkanden
Viktor Zakrisson (S), Lars-Erik Jansson (S) och Aarno Magnusson (C) yrkar
bifall till utskottet för samhällsbyggnads förslag till beslut.
Kommunstyrelsens förslag till beslut i kommunfullmäktige
1. Godkänna att detaljprojektering och genomförande påbörjas av
etapp 5, som omfattar Torget samt del av Leksandsvägen (mellan
Faluvägen och Bygatan).
Beslutet skickas till
Kommunfullmäktige
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