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§ 35 Revidering av jävsnämndens reglemente - närvaro på distans
§ 36 Revidering av reglemente för gemensam nämnd inom vuxenutbildningen - 

närvaro på distans
§ 37 Tillstånd för försäljning av tobaksvaror - Hemköp
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§ 28 Dnr 2020/324

Coronaviruset och covid-19 – åtgärder och information

Beskrivning av ärendet
Vid dagens sammanträde lämnar förvaltningsledningen sektorsvis en 
lägesbild och information om vidtagna åtgärder i kommunen med anledning 
av spridningen av coronaviruset och sjukdomen covid-19. 
Från utbildningssektorn informeras om bland annat följande:
- Förberedelserna fortsätter avseende omsorgsskola och omsorgsfritids, för 

det fall att en nationell skolstängningsrekommendation skulle bli aktuell.
- Närvaron i grundskolan är hög efter påskledigheterna och samtliga 

klasser i grundskolan har skolförlagd undervisning. 
- Gymnasieskolan har nu, i enlighet med krisledningsnämndens beslut, 

påbörjat att i begränsad omfattning bedriva skolförlagd verksamhet för 
årskurs 3 i fråga om vissa examinationer och praktiska moment som inte 
låter sig göras på distans. 

- Kulturskolan bedriver i hög utsträckning undervisningen på distans. 
- Dialog kring formerna för studentexamen och övriga skolavslutningar 

pågår. 
Från sektor samhällsutveckling informeras om bland annat följande:
- Personalnärvaron är fortsatt hög inom sektorn. Vissa medarbetare är 

tillfälligt omplacerade till krisorganisationen. 
- Kulturhuset och Leksandshallen är öppna och välbesökta.
- Digitala företagarfrukostar anordnas nu varje vecka. 
Från sociala sektorn informeras om bland annat följande:
- Fall av covid-19 har konstaterats på ett särskilt boende och i hemtjänsten. 

Rutiner för att hantera detta finns och anhöriga till de smittade är 
informerade. Samtliga medarbetare i sektorn har fått ett brev med 
inbjudan till ett digitalt möte för att prata om oro med anledning av detta 
samt om rutiner kring bland annat skyddsutrustning och provtagning. 

- Fortsatta samtal förs med regionen om ytterligare samverkan inom vård 
och omsorg, främst i fråga om korttidsplatser. 
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Från sektor verksamhetsstöd informeras om bland annat följande:

- Personalnärvaron är hög sett över hela sektorn och arbetslag har delats 
upp för att delvis arbeta på distans.

- De flesta stödfunktioner arbetar huvudsakligen med att ge stöd som 
föranleds av den pågående pandemin. En kartläggning görs för att se vad 
som utgör miniminivå i personalstyrka och vilka arbetsuppgifter som inte 
kan prioriteras bort.

- Kommunikationsavdelningen arbetar bland annat med ytterligare riktad 
information till äldre gällande hur och av vem som stöd i vardagen kan 
ges. Särskild information på andra språk än svenska tas också fram.

Från Leksandsbostäder informeras om bland annat följande:
- Personalnärvaron är fortsatt hög. Personalen har spridits ut i flera lokaler 

för att minska smittspridningsrisken.

Krisledningsnämndens beslut
1. Lägga informationen till handlingarna

Beslutet skickas till
Kommundirektör
Stabschef
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§ 29

Förvaltningen informerar om ordinarie verksamhet 

Beskrivning av ärendet
Vid dagens sammanträde informerar förvaltningsledningen om vad som 
händer i verksamheterna utöver det som är relaterat till coronapandemin. 
Från utbildningssektorn informeras om bland annat följande:
- Arbetet med sammanslagning av högstadierna och övriga 

organisationsförändringar enligt fullmäktiges beslut om budget 2020 
pågår enligt plan.

Från sektor samhällsutveckling informeras om bland annat följande:
- Antalet bygglovsansökningar har ökat efter en initial nedgång, när 

spridningen av coronaviruset tilltog. 
- Detaljplanearbete i olika skeden fortlöper enligt plan för Rosens lada, 

Torget och Moskogsvägen.
- Ansökan till jävsnämnden avseende bygge av ny sporthall förbereds.
- Formerna för samverkan med Rättvik är under fortsatt dialog. 
Från sociala sektorn informeras om bland annat följande:
- Ett symboliskt första spadtag för om- och tillbyggnationen av Tibble 

särkilda boende är planerat till maj månad.
- Bandet Matz Jingelz har varit på en uppskattad turné på kommunens 

särskilda boenden. Även spelmanslaget är aktuellt för en liknande turné.
Från sektor verksamhetsstöd informeras om bland annat följande:
- Sammanslagningen av avdelningarna kost och städ har utfallit väl med 

en avdelningschef och två nya enhetschefer.

Krisledningsnämndens beslut
1. Lägga informationen till handlingarna.

Beslutet skickas till
Kommundirektör
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§ 30 Dnr 2019/258

Uppföljning av kommunens ekonomi - budget 2020

Beskrivning av ärendet
Spridningen av coronaviruset och sjukdomen covid-19 har utvecklats till en 
pandemi. Som händelse har den inneburit - eller medfört överhängande risk 
för - allvarliga störningar i viktiga samhällsfunktioner och spridningen av 
viruset har krävt skyndsamma insatser. Detta gäller såväl globalt och 
nationellt, som lokalt i Leksands kommun. 
Pandemin och den globala nedgången i tillväxt förväntas få stora 
ekonomiska konsekvenser även för kommunen genom minskade 
skatteintäkter och ökade kostnader. Omfattningen är idag svår att förutse och 
det förväntas bli en process kantad med en rad osäkerheter. 
Det har nationellt beslutats om generella statsbidrag till kommuner och 
landsting/regioner. Regeringen har även aviserat ytterligare medel.
Ekonomiavdelningen gör regelbundna uppföljningar av verksamheterna och 
tar del av nationella prognoser. Det är i dock dagsläget att svårt att 
prognosticera budgetutfall för 2020 för Leksands kommun. Detta främst med 
tanke på osäkerheten rörande pandemins påverkan på skatteintäkter och 
vilka statsbidrag som kommer att utgå under året. 
En mer adekvat prognos kommer att kunna göras först efter april månad.

Krisledningsnämndens beslut
1. Lägga informationen till handlingarna.

Beslutet skickas till
Kommundirektör 
Ekonomichef
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§ 31 Dnr 2020/478

Processen för budget 2021-2023

Beskrivning av ärendet
Med anledning av spridningen av coronaviruset och sjukdomen covid-19 har 
förvaltningsledningen gått upp i stabsläge och arbetet fokuseras 
huvudsakligen till att hantera, förutse och förebygga effekter av den 
pågående pandemin. 
Förvaltningen har tagit fram ett förslag på senarelagd budgetprocess, för 
fortsatt dialog med den politiska ledningen. Pandemin och den globala 
nedgången i tillväxt förväntas få stora ekonomiska konsekvenser även för 
kommunen genom minskade skatteintäkter och ökade kostnader. 
Omfattningen är mycket svår att förutse och det förväntas bli en process 
kantad med en rad osäkerheter. Att senarelägga processen och arbeta med 
scenarion kommer ge vissa möjligheter att hantera nya prognoser och ny 
information under processens gång. 

Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande, daterat 2020-04-17

Krisledningsnämndens beslut
1. Lägga informationen till handlingarna.

Beslutet skickas till
Kommundirektör
Ekonomichef
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§ 32 Dnr 2019/42

Slutrapport - Utredning av framtidens styrning, ledning 
och organisation av kommunens fastigheter, gata/park 
och bostadsbolag

Beskrivning av ärendet
Vid kommunstyrelsens sammanträde den 11 mars 2019, § 20, beslutades att 
uppdra till förvaltningen att bl.a. att utreda och föreslå det lämpligaste sättet 
att organisera kommunens fastigheter och att utreda och vid behov komma 
med förslag för att renodla och utveckla Leksandsbostäder som ett 
bostadsbolag.
I rapporten som utifrån nuvarande politiska organisation lämnas till 
krisledningsnämnden redovisas uppdraget. Utredningen innehåller förslag 
rörande flytt av verksamhet mellan kommun och bolag samt förslag gällande 
ägande av fastigheter. I utredning finns vidare därtill hörande redogörelser 
av konsekvensanalyser. 

Beslutsunderlag
Slutrapport – Utredning av framtidens styrning, ledning och organisation av 
kommunens fastigheter, gata/park och bostadsbolag,  

Krisledningsnämndens beslut
1. Godkänna redovisningen.

Beslutet skickas till
Kommundirektör
Sektorschef samhällsutveckling
VD Leksandsbostäder
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§ 33 Dnr 2020/136

Remissvar - förslag till avtal om regional kollektivtrafik

Beskrivning av ärendet
Kollektivtrafikförvaltningen vid Region Dalarna har tagit fram ett förslag till 
avtal avseende regional kollektivtrafik. Förslaget har remitterats till samtliga 
kommuner i Dalarna. 
Förvaltningen har tagit fram ett förslag till yttrande.

Beslutsunderlag
Förslag till yttrande, daterat 2020-03-13
Remiss, inkommen 2020-02-03

Krisledningsnämndens beslut
1. Anta förvaltningens yttrande som krisledningsnämndens och översända

det till Region Dalarna.

Beslutet skickas till
Region Dalarna, kollektivtrafikförvaltningen
Kvalitetsutvecklare Joel Johansson
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§ 34 Dnr 2020/472

Revidering av individnämndens reglemente - närvaro 
på distans

Beskrivning av ärendet
Kommunallagen medger sedan 2014 sammanträden med 
kommunfullmäktige, kommunstyrelse och nämnder där deltagare deltar på 
distans. För att det ska vara möjligt ska kommunfullmäktige besluta om 
detta. Vidare krävs det att sammanträdet genomförs på sådant sätt så att 
samtliga deltagare kan se och höra varandra.

Bedömning
Individnämnden i Leksands kommun saknar idag möjlighet att vid behov 
delta i sammanträden på distans. Coronapandemin har visat på behovet att 
snabbt kunna kalla samman nämnder för att fatta beslut. Flertalet 
förtroendevalda tillhör också de riskgrupper som inte ska delta i aktiviteter 
och bör därför inte delta i politiska sammankomster. 
För att kunna fatta nödvändiga beslut vid samhällsstörningar och 
krissituationer finns därför ett behov att möjliggöra deltagande i politiska 
möten på distans.
Mot bakgrund av detta föreslås att individnämnden få möjligheten att hålla 
distansmöten.

Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande, daterat 2020-04-14
Förslag till revidering av individnämndens reglemente

Krisledningsnämndens förslag till beslut i kommunfullmäktige
1. Anta ändringar i individnämndens reglemente, i enlighet med förslaget.

Beslutet skickas till
Kommunfullmäktige
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§ 35 Dnr 2020/473

Revidering av jävsnämndens reglemente - närvaro på 
distans

Beskrivning av ärendet
Kommunallagen medger sedan 2014 sammanträden med 
kommunfullmäktige, kommunstyrelse och nämnder där deltagare deltar på 
distans. För att det ska vara möjligt ska kommunfullmäktige besluta om 
detta. Vidare krävs det att sammanträdet genomförs på sådant sätt att 
samtliga deltagare kan se och höra varandra.

Bedömning
Jävsnämnden i Leksands kommun saknar idag möjlighet att vid behov delta i 
sammanträden på distans. Coronapandemin har visat på behovet att snabbt 
kunna kalla samman nämnder för att fatta beslut. Flertalet förtroendevalda 
tillhör också de riskgrupper som inte ska delta i aktiviteter och därför inte 
bör delta i politiska sammankomster. 
För att kunna fatta nödvändiga beslut vid samhällsstörningar och 
krissituationer finns därför ett behov att möjliggöra deltagande i politiska 
möten på distans.
Mot bakgrund av detta föreslås jävsnämnden få möjligheten att hålla 
distansmöten.

Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande, daterat 2020-04-14
Förslag till revidering av jävsnämndens reglemente

Krisledningsnämndens förslag till beslut i kommunfullmäktige
1. Anta ändringar i jävsnämndens reglemente, i enlighet med förslaget.

Beslutet skickas till
Kommunfullmäktige
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§ 36 Dnr 2020/469

Revidering av reglemente för gemensam nämnd inom 
vuxenutbildningen - närvaro på distans

Beskrivning av ärendet
Kommunallagen medger sedan 2014 att deltagare deltar på distans i 
sammanträden med kommunfullmäktige, kommunstyrelse och nämnder.  För 
att det ska vara möjligt ska kommunfullmäktige besluta om detta. Vidare 
krävs det att sammanträdet genomförs på sådant sätt att samtliga deltagare 
kan se och höra varandra

Bedömning
Den gemensamma nämnden för vuxenutbildning i Leksands och Rättviks 
kommun saknar idag möjlighet att vid behov delta i sammanträden på 
distans. Coronapandemin har visat på behovet att snabbt kunna kalla 
samman den gemensamma nämnden för vuxenutbildning för att fatta beslut. 
Flertalet förtroendevalda tillhör också de riskgrupper som inte ska delta i 
aktiviteter och därför inte bör delta i politiska sammankomster.
För att kunna fatta nödvändiga beslut vid samhällsstörningar och
krissituationer finns därför ett behov att möjliggöra deltagande i politiska
möten på distans.
Mot bakgrund av detta föreslås att den gemensamma nämnden för 
vuxenutbildningen får möjligheten att hålla distansmöten och att därför 
reglementet för nämnden ändras på sådant att sätt att en § 17 enligt följande 
läggs till
Sammanträde på distans
§ 17
Nämnden får, om särskilda skäl föreligger, sammanträda med ledamöter 
närvarande på distans. Sådant sammanträde får endast 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 vara så beskaffad att inte obehöriga kan ta del av 
sammanträdeshandlingar, ljud eller bild.
Nämnden får bestämma vad som närmare ska gälla om deltagande på 
distans.
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Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande, daterat 2020-04-09

Krisledningsnämndens förslag till beslut i kommunfullmäktige
1. Anta ändringar i reglementet för gemensam nämnd inom

vuxenutbildningen, i enlighet med förslaget.

Beslutet skickas till
Kommunfullmäktige
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§ 37 Dnr 2020/387

Tillstånd för försäljning av tobaksvaror - Hemköp

Beskrivning av ärendet
Hemköpskedjan AB har ansökt om tillstånd enligt lagen (2018:2088) om 
tobak och liknande produkter (2018:2088) för att som detaljhandel bedriva 
försäljning av tobaksvaror i butiken på Hantverkargatan i Leksand.

Sektorns bedömning
Sektorns bedömning, se utredning daterad 2020-03-11, är att tillstånd kan 
beviljas. 

Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande daterat 2020-03-26
Utredning, daterad 2020-03-11

Krisledningsnämndens beslut
1. Bevilja tillstånd till Hemköpskedjan AB, org nr 556113-8826 att som

detaljhandel bedriva försäljning av tobaksvaror i butiken på 
Hantverkargatan 19, 793 30 Leksand.

Beslutet skickas till
Anette Blomqvist, folköls-och tobakshandläggare
Hemköpskedjan AB, Att. Krister Weir, Solnavägen 4, 107 69 Stockholm
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§ 38 Dnr 2020/409

Tillstånd för försäljning av tobaksvaror - AB Karl Hedin 
Bygghandel

Beskrivning av ärendet
AB Karl Hedin har ansökt om tillstånd enligt lagen (2018:2088) om tobak 
och liknande produkter (2018:2088) för att som detaljhandel bedriva 
försäljning av tobaksvaror i butiken på Järnavägen i Leksand.

Sektorns bedömning
Sektorns bedömning, se utredning daterad 2020-01-16, är att tillstånd kan 
beviljas. 

Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande daterat 2020-03-26
Utredning daterad 2020-01-16

Krisledningsnämndens beslut
1. Bevilja tillstånd till AB Karl Hedin Bygghandel,

org nr 556114-1812 att som detaljhandel bedriva försäljning av 
tobaksvaror vid i butiken på Järnavägen 11, 793 33  Leksand.

Beslutet skickas till
Anette Blomqvist, folköls-och tobakshandläggare
AB Karl Hedin Bygghandel, Att Jonas Sjödén, Järnavägen 11, 793 33 
Leksand
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§ 39 Dnr 2020/378

Ansökan om tillstånd att servera alkoholdrycker vid 
Siljansnäs Hotell

Beskrivning av ärendet
Tillstånd till servering av starköl, vin, spritdrycker samt andra jästa 
alkoholdrycker meddelas av den kommun där serveringsstället är beläget, 
enligt 8 kap 1 § alkohollagen (2010:1622).
Liljeklev i Siljan AB har ansökt om tillstånd enligt 8 kap. 2 § alkohollagen 
om att servera starköl, vin, spritdrycker samt andra jästa alkoholdrycker vid 
Siljansnäs hotell, Siljansnäs.
Serveringstillståndet är avsett att gälla året runt.
Ansökta serveringstider är mellan kl. 11:00 – 01:00.
Ansökan avser även uteservering på inhägnad veranda och inhägnad ute 
SPA-avdelning.

Sektorns bedömning
Sektorns bedömning, se utredning i ärendet, är att tillstånd enligt ansökan 
kan beviljas.

Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande daterat 2020-03-18
Utredning, avslutad 2020-03-18
Bilaga med serveringsytor

Krisledningsnämndens beslut
1. Bevilja Liljeklev i Siljan AB, org.nr 556982-0953 stadigvarande

serveringstillstånd vid Siljansnäs Hotell, Buffils Annas väg 18, 793 60 
Siljansnäs.

2. Tillståndet enligt första punkten avser servering av starköl, vin,
spritdrycker samt andra jästa alkoholdrycker till allmänheten och med
följande villkor:
- Servering får ske i foajé/bar, matsal samt på inhägnad

uteservering/veranda och inhägnad ute SPA-avdelning.
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- Serveringen får påbörjas tidigast kl.11:00 och avslutas senast 
kl.01:00. Samma tider gäller även för uteserveringen.

- När uteserveringen används för servering av alkoholdryck ska 
personal ha ständig uppsikt över serveringen.

3. Tillståndet gäller från och med 23 april 2020. 

Beslutet skickas till
Liljeklev i Siljan AB, Buffils Annas väg 18, 793 60 Siljansnäs.
Anette Söderström, Alkoholhandläggare.
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§ 40 Dnr 2020/410

Ansökan om tillstånd att servera alkoholdrycker vid 
Trollkrogen

Beskrivning av ärendet
Tillstånd till servering av starköl, vin, spritdrycker samt andra jästa 
alkoholdrycker meddelas av den kommun där serveringsstället är beläget, 
enligt 8 kap 1 § alkohollagen (2010:1622).
Dala Vägkrog AB har ansökt om tillstånd enligt 8 kap 2 § alkohollagen om 
att servera starköl, vin, spritdrycker samt andra jästa alkoholdrycker vid ovan 
rubricerat serveringsställe. Serveringstillståndet är avsett att gälla för 
allmänheten och året runt.

Sektorns bedömning
Sektorns bedömning, se utredning avslutad 2020-04-14, är att tillstånd enligt 
ansökan kan beviljas.

Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande daterat 2020-04-06
Utredning, avslutad 2020-04-14
Bild över serveringsyta

Krisledningsnämndens beslut
1. Bevilja Dala Vägkrog AB org.nr: 559219-2792 stadigvarande

serveringstillstånd vid Trollkrogen, Gräv 201, 785 30 Gagnef.
2. Tillståndet enligt första punkten avser servering av starköl, vin,

spritdrycker samt andra jästa alkoholdrycker till allmänheten och med
följande villkor:
- Servering får ske i restaurangen samt på inhägnad uteservering.
- Serveringen får påbörjas tidigast kl.11:00 och avslutas senast

kl.01:00 måndag – söndag. Samma serveringstider gäller på 
uteserveringen.

- När uteserveringen används för servering av alkohol-drycker ska 
personal ha ständig uppsikt över serveringen.
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Beslutet skickas till
Dala Vägkrog AB, Trollkrogen, Gräv 201, 785 30 Gagnef¨
Anette Söderström, Alkoholhandläggare
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§ 41 Dnr 2020/500

Ansökan om tillstånd att servera alkoholdrycker vid 
utökad serveringsyta Hotell Siljanstrand 

Beskrivning av ärendet
Tillstånd till servering av starköl, vin, spritdrycker samt andra jästa 
alkoholdrycker meddelas av den kommun där serveringsstället är beläget, 
enligt 8 kap 1 § alkohollagen (2010:1622).
Fastighetsbolaget Leksand Laknäs 18:29 AB har ansökt om tillstånd enligt 8 
kap 2 § alkohollagen om att servera starköl, vin, spritdrycker samt andra 
jästa alkoholdrycker vid ovan rubricerat serveringsställe. 
Serveringstillståndet är avsett att gälla utökad utomhusservering för 
allmänheten och året runt. 

Sektorns bedömning
Sektorns bedömning, se utredning avslutad 2020-04-20, är att tillstånd enligt 
ansökan kan beviljas.

Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande daterat 2020-04-20
Utredning, avslutad 2020-04-20

Krisledningsnämndens beslut
1. Bevilja Fastighetsbolaget Leksand Laknäs 18:29 AB org.n 556798-0965

stadigvarande utökad serveringsyta till allmänheten på inhägnad 
uteservering vid entrén till Bykrogen

2. Tillståndet enligt första punkten avser servering av starköl, vin,
spritdrycker samt andra jästa alkoholdrycker till allmänheten och gäller
med följande villkor:
- Serveringen får påbörjas tidigast kl.11.00 och avslutas senast

kl.01.00.
- När uteserveringen används för servering av alkoholdrycker ska 

personal ha ständig uppsikt över serveringen
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Beslutet skickas till
Bykrogen Tällberg, Sjögattu 36, 793 70 Tällberg
Anette Söderström, Alkoholhandläggare
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§ 42

Tillbyggnad fritidshus, 

Beskrivning av ärendet
Fastighet:
Sökande:

Detaljplan eller områdesbestämmelser finns inte för området. Åtgärden avser 
tillbyggnad av befintligt fritidshus samt strandskyddsdispens. Aktuell plats 
är belägen vid sjön Ejen.
Strandskydd råder enligt miljöbalken (MB) 7 kap. 13 §. Byggnadsförbud 
råder enligt MB 7 kap. 16 §. Friluftsliv, växt- och djurlivet i området 
påverkas inte av planerad byggnation.
Berörda angränsande fastighetsägare har beretts tillfälle att yttra sig över 
ansökan. Inga yttranden har inkommit.
Miljöenheten tillstyrker bygglov för tillbyggnad av fritidshus på aktuell 
fastighet. VA-frågan bedöms kunna lösas utifrån de uppgifter som sökanden 
har lämnat. Huset kommer även fortsättningsvis ha enkel standard och en 
torr toalettlösning avses att väljas. Befintligt avlopp utgörs av enkelt 
diskavlopp.  Ansökan om eget omhändertagande av toalettavfall ska lämnas 
till miljöenheten. Om ytterligare VA-installationer görs krävs tillstånd för 
BDT-avlopp och även i detta fall görs hos miljöenheten.

Beslutsunderlag
Ansökan 2020-03-06
Situationsplan 2020-03-06
Ritningar 2020-03-06
Foton 2020-03-06

Krisledningsnämndens beslut
1. Bevilja bygglov enligt 9 kap. 31 § plan- och bygglagen (PBL).
2. Bevilja strandskyddsdispens. Som tomt får hela fastigheten tas i anspråk.
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3. Startbesked för att påbörja åtgärden godkänns med stöd av 10 kap. 23 §
PBL. Tekniskt samråd och kontrollansvarig krävs inte i detta ärende.

4. Med detta startbesked beslutar krisledningsnämnden att kontrollplanen
fastställs. Kontrollplanen ska inlämnas till byggavdelningen som
underlag för slutbesked.

5. Avgift: 11 787 kronor. (faktura skickas separat)

Avgiften för bygglovet är i enlighet med fastställd taxa av kommunfullmäktige. Tidsfristen 
började löpa 2020-03-06 och beslut fattades 2020-04-21, 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).

Motivering
Åtgärden kan förenas med en från allmän synpunkt lämplig användning av 
mark- och vattenresurserna enligt 3 kap. miljöbalken samt med den 
kommunala översiktsplanen.
Ansökt åtgärd uppfyller kraven i 2 kap. PBL och ska inte föregås av 
detaljplaneläggning på grund av bestämmelserna i 4 kap. 2 eller 3 § PBL.
Åtgärden överensstämmer med förutsättningarna för lov enligt PBL 9 kap. 
31 §.
Som särskilda skäl för strandskyddsdispens enligt 7 kap. § 18 c MB kan 
anföras att den aktuella platsen är belägen på redan ianspråktagen mark.

Upplysningar
En åtgärd får inte påbörjas innan byggnadsnämnden har gett ett startbesked 
(enligt 10 kap 3 § PBL). 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.
Tekniskt samråd krävs i detta ärende. Kallelse till sammanträde för tekniskt 
samråd bifogas beslutet.
Innan byggnaden får tas i bruk måste slutbesked ha meddelats enligt 10 kap. 
4 § PBL. Signerad kontrollplan ska inlämnas som underlag för slutbesked.
Beslutet 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 9 kap. 43 § PBL).
Beslutet får laga kraft fyra veckor efter införande i Post- och Inrikes 
Tidningar. Detta förutsatt att ingen överklagar beslutet.
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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 utskottet för beslutet 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
Länsstyrelsen
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§ 43

Nybyggnad en/tvåbostadshus, 

Beskrivning av ärendet
Fastighet:
Sökande:

Ansökan avser rivning av befintligt bostadshus samt bygglov för nybyggnad 
av bostadshus och gäststuga. Ansökan avser även strandskyddsdispens för 
uppförande av nya byggnader inom strandskyddat område. Aktuell plats är 
belägen vid Brömsdammen i byn Heden.
Detaljplan eller områdesbestämmelser finns inte för området. Efter dialog 
med stadsarkitekten har takmaterialet ändrats till röd, falsad plåt för att bättre 
passa in i omgivningen.
Berörda angränsande fastighetsägare har beretts tillfälle att yttra sig över 
ansökan. Inga yttranden har inkommit. Då byggnation sker närmare 
tomtgräns än 4.5 meter har medgivande lämnats från berörda grannar. 
Fastigheten ligger inom område som planeras för anslutning till kommunalt 
vatten och avlopp, och ska anslutas till detta när det blir utbyggt. Om 
kommunal anslutning dröjer eller uteblir kommer krav på åtgärd av den egna 
avloppsanläggningen att ställas. Miljöenhetens och Dala Vatten och Avfalls 
yttranden bifogas protokollsutdraget.

Beslutsunderlag
Ansökan 2020-03-02
Ritning 2020-03-02
Situationsplan 2020-03-02

Krisledningsnämndens beslut
1. Bevilja bygglov i enlighet med 9 kap. 31 § plan- och bygglagen (PBL).
2. Strandskyddsdispens beviljas. Som tomt får tas i anspråk den redovisade

tomtplatsen.
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3. För att genomföra åtgärden krävs en kontrollansvarig. Som
kontrollansvarig godtas byggherrens förslag:
Namn: Patrik Jakobsson
Adress: Röstövägen 3, Borlänge

4. Avgift: 21 777 kronor. (faktura skickas separat)

Avgiften för bygglovet är i enlighet med fastställd taxa av kommunfullmäktige. Tidsfristen 
började löpa 2020-03-06 och beslut fattades 2020-04-21, 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.

Motivering
Åtgärden kan förenas med en från allmän synpunkt lämplig användning av 
mark- och vattenresurserna enligt miljöbalken 3 kap samt med den 
kommunala översiktsplanen. Ansökt åtgärd uppfyller kraven i 2 kap. PBL 
och ska inte föregås av detaljplaneläggning på grund av bestämmelserna i 4 
kap. 2 eller 3 § PBL. Åtgärden överensstämmer med förutsättningarna för 
lov enligt 9 kap. 31 § PBL.
Som särskilda skäl för strandskyddsdispens enligt 7 kap. § 18 c MB kan 
anföras att den aktuella platsen är belägen på redan ianspråktagen mark.

Upplysningar
En åtgärd får inte påbörjas innan byggnadsnämnden har gett ett startbesked 
(enligt 10 kap 3 § PBL). 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.
Tekniskt samråd krävs i detta ärende. Kallelse till sammanträde för tekniskt 
samråd bifogas beslutet.
Innan byggnaden får tas i bruk måste slutbesked ha meddelats enligt 10 kap. 
4 § PBL. 
Beslutet 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 9 kap. 43 § PBL). Strandskyddsdispensens 
giltighetstid sammanfaller med bygglovet.
Beslutet får laga kraft fyra veckor efter införande i Post- och Inrikes 
Tidningar. Detta förutsatt att ingen överklagar beslutet.
Länsstyrelsen har rätt att överpröva beslutet, varför utgången av besvärstiden 
- tre veckor från den dag Länsstyrelsen fått del av beslutet - bör avvaktas.
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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 beslutet 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
Länsstyrelsen
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§ 44

Förhandsbesked nybyggnad fritidshus, 

Beskrivning av ärendet
Fastighet:
Sökande:

Ansökan avser förhandsbesked för nybyggnad av fritidshus på fastigheten 
.

Fastigheten utgörs idag av skogsmark och ansökan avser en kommande 
fastighetsreglering och en tilltänkt byggnation av ett fritidshus. 
Enligt 2 kap. 5 § plan- och bygglagen (PBL) gällande ärenden om 
förhandsbesked ska bebyggelse lokaliseras till mark som är lämpad för 
ändamålet. Enligt 2 kap. 6 § PBL gällande ärenden om förhandsbesked ska 
bebyggelse utformas och placeras på den avsedda marken som är lämpligt 
med hänsyn till b.la stads- och landskapsbild, natur- och kulturvärdena på 
platsen och intresset av god helhetsverkan.
Berörda angränsande fastighetsägare har beretts tillfälle att yttra sig över 
ansökan. Inga yttranden har inkommit. 
Miljöenheten tillstyrker förhandsbesked för fritidshus på rubricerad fastighet.
Vatten- och avloppsförsörjningen bedöms kunna lösas på fastigheten. 
Ansökan om utförande av avloppsanläggning ska lämnas till miljöenheten i 
god tid innan anläggningsarbeten påbörjas.

Beslutsunderlag
Ansökan 2020-02-19
Situationsplan 2020-02-19

Krisledningsnämndens beslut
1. Bevilja förhandsbesked.
2. Avgift: 8514 kronor. (faktura skickas separat)
Avgiften för bygglovet är i enlighet med fastställd taxa av kommunfullmäktige. Tidsfristen 
började löpa 2020-02-19 och beslut fattades 2020-04-21, vilket innebär att lagstadgade 
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tidsfrister för handläggningen har hållits. Avgiften har inte reducerats med stöd av 12 kap. 8 
a § plan- och bygglagen(2010:900).

Motivering
Åtgärden kan förenas med en från allmän synpunkt lämplig användning av 
mark- och vattenresurserna enligt 3 kap. MB samt med den kommunala 
översiktsplanen.
Ansökt åtgärd uppfyller kraven i 2 kap. PBL och ska inte föregås av 
detaljplaneläggning på grund av bestämmelserna i 4 kap. 2 eller 3 § PBL. 
Lokalisering är förenlig med kommunens översiktsplan. 
Bilagor
1. Ritningar som ingår i beslutet
2. Remissyttrande från Miljöenheten

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.
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 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 utskottet för samhällsbyggnads 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
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§ 45

Förhandsbesked för nybyggnad fritidshus,  

Beskrivning av ärendet
Fastighet:
Sökande:

Ansökan avser förhandsbesked för fritidshus. Aktuell plats är belägen i byn 
Västanvik utanför detaljplanelagt område. 
Berörda angränsande fastighetsägare har beretts tillfälle att yttra sig över 
ansökan. Yttrande har inkommit från  

Fastigheten ligger utanför det kommunala verksamhetsområdet för vatten 
och avlopp. Eftersom det finns nedströms liggande vattentäkter går det inte 
att garantera att det fungerar med enskilt avlopp. När ansökan om bygglov 
inkommer kan Dala Vatten- och Avfall pröva frågan om utökat 
verksamhetsområde. Skulle detta inte vara aktuellt kan dock frågan ändå 
lösas genom enskilt avtal. Detta innebär kostnader för sökanden utöver 
anslutningsavgiften. Dala Vatten och Avfalls yttrande bifogas 
protokollsutdraget.

Beslutsunderlag
Ansökan 2019-11-20
Situationsplan 2019-11-20

Krisledningsnämndens beslut
1. Bevilja förhandsbesked.
2. Avgift: 8589 kronor. (faktura skickas separat)

Avgiften för förhandsbeskedet är i enlighet med fastställd taxa av kommunfullmäktige. 
Tidsfristen började löpa 2020-03-25 och beslut fattades 2020-04-21, 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).
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Motivering
Åtgärden kan förenas med en från allmän synpunkt lämplig användning av 
mark- och vattenresurserna enligt 3 kap. MB samt med den kommunala 
översiktsplanen.
Ansökt åtgärd uppfyller kraven i 2 kap. PBL och ska inte föregås av 
detaljplaneläggning på grund av bestämmelserna i 4 kap. 2 eller 3 § PBL.
Lokalisering är förenlig med kommunens översiktsplan. Fastigheten bedöms 
vara en lämplig tomtplats och en naturlig förtätning av befintlig byklase.

Upplysningar
Förhandsbeskedet gäller endast om bygglov för åtgärden söks inom två år 
efter det att beslutet vunnit laga kraft enligt 9 kap. 39 § PBL. Sökanden 
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 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 beslutet 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
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§ 46

Förhandsbesked för nybyggnad bostadshus,  

Beskrivning av ärendet
Fastighet:
Sökande:

Ansökan avser förhandsbesked för bostadshus i två våningar. Detaljplan eller 
områdesbestämmelser finns inte för området. 
Området ligger inom riksintresse för friluftsliv och särskilda 
hushållningsbestämmelser finns för området. Området ligger inom 
riksintresse för naturvårdssynpunkt. Fastigheten ligger även inom område 
där särskilda hushållningsbestämmelser enligt miljöbalkens (MB) 4 kap. ska 
iakttas med hänsyn till natur- och kulturvärdena och är därför av riksintresse.
Enligt plan- och bygglagen (PBL) 2 kap. 5 § gällande ärenden om 
förhandsbesked ska bebyggelse lokaliseras till mark som är lämpad för 
ändamålet. Enligt PBL 2 kap. 6 § gällande ärenden om förhandsbesked ska 
bebyggelse utformas och placeras på den avsedda marken som är lämpligt 
med hänsyn till b.la stads- och landskapsbild, natur- och kulturvärdena på 
platsen och intresset av god helhetsverkan.
Dala Vatten och avfall AB har yttrat sig i ärendet enligt följande:
Den tänkta fastigheten kommer att hamna utanför verksamhetsområdet men 
fastigheten kommer att kunna anslutas till det allmänna nätet via 
avtalsanslutning. Området är ett s k LTA-område vilket innebär att 
spillvatten pumpas och att en pumpstation måste installeras på fastigheten. 
DVAAB har inte någon erinran mot att ett positivt förhandsbesked lämnas.  
LRF har remitterats i ärendet och meddelat att de inget har att erinra. 
Utfart avses ske mot befintlig byväg. 
Berörda angränsande fastighetsägare har beretts tillfälle att yttra sig över 
ansökan. Inga erinringar har inkommit. 
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Beslutsunderlag
Ansökan 2020-03-08
Situationsplan 2020-03-08

Krisledningsnämndens beslut
1. Förhandsbesked beviljas.
2. Avgift: 9 980 kronor. (faktura skickas separat)
Avgiften för bygglovet är i enlighet med fastställd taxa av kommunfullmäktige. Tidsfristen 
började löpa 2020-03-08 och beslut fattades 2020-04-21, 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).

Motivering
Åtgärden kan förenas med en från allmän synpunkt lämplig användning av 
mark- och vattenresurserna enligt 3 kap. MB samt med den kommunala 
översiktsplanen.
Ansökt åtgärd uppfyller kraven i 2 kap. PBL och ska inte föregås av 
detaljplaneläggning på grund av bestämmelserna i 4 kap. 2 eller 3 § PBL.
Lokalisering är förenlig med kommunens översiktsplan. Fastigheten bedöms 
vara en lämplig tomtplats och en naturlig förtätning.

Bilagor
Underlag som ingår i beslutet
Remissyttrande från Mark- och exploateringsansvarig, Dala Energi, Dala 
Vatten och Avfall AB 

Upplysningar
Förhandsbeskedet gäller endast om bygglov för åtgärden söks inom två år 
efter det att beslutet vunnit laga kraft enligt 9 kap. 39 § PBL. Sökanden 
upplyses också om att förhandsbeskedet inte medför rätt att påbörja den 
sökta åtgärden.
Länsstyrelsen har rätt att överpröva beslutet, varför utgången av besvärstiden 
- tre veckor från den dag Länsstyrelsen fått del av beslutet - bör avvaktas.
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 ska du skriva till Leksands kommun, 
Byggenheten, 793 80 Leksand, eller e-post: kundtjanst@leksand.se.
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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 beslutet 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
Sökande 
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§ 47

Kommande sammanträde för krisledningsnämnden

Beskrivning av ärendet
Vid sammanträdet planerades för nästa sammanträde för 
krisledningsnämnden. Vid brådskande behov kan ytterligare sammanträden 
tillkomma även innan dess.

Krisledningsnämndens beslut
1. Sammanträda torsdagen den 30 april 2020, kl. 14.00, i kommunhusets 

plenisal.

Beslutet skickas till
Kommundirektör
Stabschef
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