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Samhällsutveckling kvartal 1-3/2020 
 

 

    

 

    

 

  

     

  

Id 
 

 Inkommen synpunkt 
 

Ansvarig 
 

Datum 
 

  Avdelning 
 

Ärendenummer  Åtgärdsredovisning 
 

 

2020.167  Synpunkt/klagomål - Vägen till och från 
förskolan Myran är trafikfarlig för gående och 
cyklister  

Ann-Sofie Hallor 

2020-01-10   Samhällsutveckling 

KOS 2020/40  Åtgärdsredovisning synpunkt/klagomål - Den 
nya gång- och cykelvägen liksom anslutning mot 
befintlig gång- och cykelväg på västra sidan om 
Siljansvägen ska färdigställas våren 2020. 

 

2020.364  Synpunkt/klagomål - Nedfallna träd vid 
Solbyvändan 

Åsa Rydell 

2020-01-17   Samhällsutveckling 

KOS 2020/59  Åtgärdsredovisning - synpunktklagomål - Jag 
har varit ut på platsen och kikat, därefter 
kontaktat entreprenör som ska åka dit och kapa 
de träd som hänger över stigen. Har svarat på 
mailet med klagomålet. 
 
 
 

 

2020.1019  Synpunkt/klagomål - Allmänhetens åkning Torkel Holst 

2020-02-10   Samhällsutveckling 

KOS 2020/161  Åtgärdsredovisning synpunkt/klagomål -  I 
samband med ett planerat möte mellan 
förvaltningen och de av Leksands IF ansvariga 
av fördelning av istider och istidsschema 
kommer synpunkten att tas upp och diskuteras 

 

2020.1458  Synpunkt/klagomål - Förslag att bygga  bro i trä 
parallellt med nuvarande bro 

Anna Ograhn 

2020-02-24   Samhällsutveckling 

KOS 2020/196  Åtgärdsredovisning synpunkterklagomål - 
Mejlsvar 2020-02-24: Vi delar din uppfattning om 
att det vore bra med en separat gång- och 
cykelbro men i dagsläget finns inte ekonomiskt 
utrymme att tillskapa detta då det är en oerhört 
kostsam investering. Vi kommer inom ett antal 
år att behöva utreda hur vi ska lösa fortsatt 
tillgänglighet över älven för biltrafik och i 
samband med detta kommer även frågan om 
lämpligaste lösning för gång- och cykeltrafiken 
självklart med.  
 

 

2020.2425  Synpunkt/klagomål - Stäng simhallen pga oro för 
covid-19  

Tony Cederberg 
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2020-03-20   Samhällsutveckling 

KOS 2020/388  Åtgärdsredovisning synpunkter/klagomål -  
Mejlsvar: Vi har förståelse för din oro i dessa 
tider. 
Kommunen har en krisledningsgrupp som har 
möten varje dag.  
De restriktioner som krisledningsgruppen har 
tagit hittills för Leksandshallen är att vi har ställt 
in alla våra gruppträningspass. 
För övrigt har vi öppet för egen träning och eget 
bad. Vi märker att besöksantalet har minskat 
rejält de senaste veckorna. 
Men vi har fortfarande en del kunder som vill 
komma hit och träna och motionssimma på egen 
hand.  
Vi ser att de äldre besökarna inte kommer till 
oss som tidigare, och det är bra. Men vi har inte 
infört någon övre åldersgräns för dom som 
besöker oss. Vi hoppas och tycker att det är var 
och ens eget ansvar att ta. 
 

 

2020.2623  Synpunkt/klagomål - Flytta båten Vevkulla till 
hembygdsgårdarna 

Pär Ohlsson 

2020-03-31   Samhällsutveckling 

KOS 2020/263  Åtgärdsredovisning synpunkt/klagomål  - 
Mejlsvar 2020-03-31: Vi har mottagit din 
skrivelse angående flytt av Vevkulla till 
hembygdsgårdarna. I dag finns varken 
ekonomiska eller praktiska möjligheter att 
genomföra en sådan sak. 
 

 

2020.3278  Synpunkt/klagomål - Återställa efter brobytet vid 
Norsbro med hänsyn till gäddornas lek 
 

Lars Lindblom 

2020-04-20   Samhällsutveckling 

KOS 2020/495  Åtgärdsredovisning synpunktklagomål - Norsbro 
april 2020 - Har via mail den 20/4-2020 
informerat anmälaren följande: 
 
”Projektet i Norsbro är fortfarande pågående. 
Projektet hanteras av Leksandsbostäders 
Gata/Park-avdelning. 
Vad gäller vegetation på norrsidan om bron som 
du lyfter fram så ingår det i projektet att 
slänterna ska bekläs med matjord som sedan 
ska gräsbesås (minns inte på rak arm om det är 
till nivå med normalt 
högvattenvattenstånd/dämningsgräns…). Det är 
ett arbete som pågår nu liksom ett anta övriga 
kvarvarande åtgärder som ingår i projektet. 
 
Övriga punkter som du tar upp (trumma mot 
dammlucka, uppstickande ståltrådar samt 
strömfårans djup) får vi ta med entreprenören 
och se vilka åtgärder som behöver vidtas och 
när de i så fall är lämpliga att genomföra. Precis 
som du skriver är det viktigt att gäddans lek inte 
störs av arbete i vatten. Jättebra att du 
uppmärksammat oss på dessa punkter.” 
 
Har även fått följande återkoppling: 
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 ”Tack så mycket för fin respons! Det låter som 
att det kommer bli fint. Tack också för att ni har 
gäddorna i åtanke. Det är en unik lek som pågår 
varje år och mycket folk som uppmärksammar 
det varje år och hjälper gäddorna att komma upp 
till limsjön.” 
 
Har även meddelat projektet om de anmärkning 
som behöver tas med till projektet och 
kommande byggmöten dvs trumma mot 
dammlucka, uppstickande ståltrådar samt 
strömfårans djup. 
 
 

2020.4809  Synpunkter och klagomål - Informationsskylten 
utmed riksväg 70 

Per Strid 

2020-05-26   Samhällsutveckling 

KOS 2020/700  Åtgärdsredovisning synpunkt/klagomål - Vi hade 
också önskat att informationsskylten skulle 
placeras vid rastplatsen men av flera skäl var 
det inte möjligt. 
Den placering som informationsskylten har 
baseras på följande: 
- Trafikverket kräver att en informationsskylt av 
den här storlek som avses ska placeras minst 
150 meter före eller efter ut- och avfart.  
Söder om rastplatsen var inte möjlig på grund av 
fornlämningar, elförsörjning och markägarens 
ointresse att upplåta platsen. 
- Alternativet norr om rastplatsen fanns men då 
220 meter från denna. Där fanns det en yta utan 
fornlämningar. Platsen kunde upplåtas av 
markägaren till en i sammanhanget hög 
kostnad. Men då blev sträckan för lång för att 
den el som finns att tillgå från rastplatsen skulle 
räcka för att driva informationsskylten. Det 
krävdes då att en ny ledning drogs från närmsta 
station till en icke försvarbar kostnad på hela 
250.000 kronor.  
- Nuvarande placering är på kommunens mark. 
Ligger 150 meter från korsningen och elen fanns 
i närheten (krävdes endast ett nytt 
abonnemang).   
 

 

2020.5840   Dikesröjning av lupiner? 
Om det verkligen finns en ambition att hindra 
spridning av lupiner borde röjning av diken göras 
innan plantorna bildar nya frön, kan man tycka. 
Pratas om det på radio Dalarna men vad gör 
kommunen? 
 

Åsa Rydell 

2020-06-25   Samhällsutveckling 

KOS 2020/838  Åtgärdsredovisning synpunkter/klagomål - Svar 
lämnat via mejl till anmälaren 30 juni 2020: 
 
Hej och tack för dina synpunkter! 
Sen slåtter där det växer lupiner är som du 
påpekar olämpligt för då gynnar man lupinerna, 
vi är medvetna om detta. De flesta större vägar i 
kommunen sköts av trafikverket och vi har i flera 
år sökt samarbete med dem i denna fråga. 
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Dessvärre är det ofta så att man sitter fast i avtal 
och upphandlingar. Liknande problematik gäller 
där kommunen sköter vägarna tyvärr. 
Kommunen har under flera år arbetat aktivt med 
att informera om och uppmuntra till åtgärder mot 
lupiner som slår ut annan inhemsk flora. Vidare 
genom att söka samarbete med trafikverket och 
länsstyrelsen i olika typer av projekt. Så 
sakteliga sprider sig kunskap och motivationen 
att vidta åtgärder. Men än är det långt fram till 
målet tyvärr. 
Men alla som på något vis engagerar sig i 
frågan är betydelsefulla. 
 

2020.6300  Synpunkt/klagomål - Skötsel av promenadstråk Torkel Holst 

2020-07-27   Samhällsutveckling 

KOS 2020/916  Åtgärdsredovisning - Synpunktslämnaren har 
kontaktats. Leden är ett projekt som en tidigare 
anställd upprättat. Det finns för tillfället ingen 
åtgärdsplan för denna led. En åtgärdsplanering 
av alla kommunens vandringsleder är inplanerad 
i höst. 
 
Synpunktslämnaren nöjd med svar och hoppas 
på åtgärder framöver. 
 

 

2020.7498  Synpunkt/klagomål -Tillsyn på Insjöns hotell 
samt länk på Leksands kommuns webb 

Thinh Vo 

2020-07-30   Samhällsutveckling 

KOS 2020/903  Åtgärdsredovisning synpunkt/klagomål - Länk 
för synpunkter 
Miljöenheten kommer att ta fram information om 
hur man kan lämna synpunkter kopplade till vår 
tillsyn på hemsidan. 
 
Bestick och golvmarkering 
En dialog upprättades med ägaren och 
köksansvarig vid besök 2020-07-24. Även en 
information av uppdaterade trängselsregler 
lämnades.  
 
Miljöenheten bedömer att verksamhetens rutiner 
(användandet av serveringsbestick & inga 
golvmarkeringar) är enhetliga med 
Livsmedelsverkets och Folkhälsomyndighetens 
föreskrifter och riktlinjer. Vid besöket hade 
hotellet få gäster och alla serveringsytor var inte 
öppna, ex. uteservering. Inspektören kommer att 
göra en 2:a uppföljning senast  
2020-08-07 för att säkerställa att 
bufféserveringen och trängselsreglerna fungerar 
på alla serveringsutrymmen. 
 
Återkoppling till anmälaren 
Personen som lämnat synpunkten vill inte bli 
kontaktad står det i formuläret så ingen 
återkoppling har skett. 
 
 
 

 

2020.7502  Synpunkt/klagomål - Många bilar på tomt Jonas Slars 
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2020-07-23   Samhällsutveckling 

KOS 2020/906  Åtgärdsredovisning - Ärendet kommer att 
hanteras av byggenheten som ett ärende enligt 
plan- och bygglagen 

 

2020.7552  Synpunkt/klagomål - Större ansvar från 
kommunens sida för att bekämpa spridningen av 
lupiner 

Anna Ograhn 

2020-09-22   Samhällsutveckling 

KOS 2020/901  Åtgärdsredovisning synpunkterklagomål - 
Följande svar lämnat via mejl till anmälaren 
2020-09-22 
 
Hej och tack för dina synpunkter! 
Sen slåtter där det växer lupiner är som du 
påpekar olämpligt för då gynnar man lupinerna, 
vi är medvetna om detta. De flesta större vägar i 
kommunen sköts av trafikverket och vi har i flera 
år sökt samarbete med dem i denna fråga. 
Dessvärre är det ofta så att man sitter fast i avtal 
och upphandlingar. Liknande problematik gäller 
där kommunen sköter vägarna tyvärr. 
Kommunen har under flera år arbetat aktivt med 
att informera om och uppmuntra till åtgärder mot 
lupiner. Lupiner är inte en av de utpekade 
invasiva arterna som vi har skyldighet att vidta 
åtgärder för enligt EU:s lagstiftning men den slår 
ut annan inhemsk flora. Kommunen söker även 
samarbete med trafikverket och länsstyrelsen i 
olika typer av projekt. Så sakteliga sprider sig 
kunskap och motivationen att vidta åtgärder. 
Men än är det långt fram till målet tyvärr. 
Men alla som på något vis engagerar sig i 
frågan är betydelsefulla. 
 
 

 

2020.7564  Synpunkt/klagomål - Förslag om att bygga nytt 
utegym då befintliga utegym inte uppfyller 
kraven för varierad träning 

Torkel Holst 

2020-09-22   Samhällsutveckling 

KOS 2020/1014  Åtgärdsredovisning synpunkt/klagomål - Via mejl 
tackat för synpunkt och till förslaget till hur ett 
utegym skulle kunna se ut. 
 
Meddelat att kommunens ambition är att över tid 
upprätta fler och mer avancerade utegym på 
flera ställen i kommunen 
 

 

2020.7566  Synpunkt/klagomål - Störande av allmän ordning  Petrus Tengnér 

2020-09-22   Samhällsutveckling 

KOS 2020/917  Åtgärdsredovisning synpunkt/klagomål - Ärendet 
är översänt till miljöenheten och kommer att 
hanteras som ett tillsynsärende inom miljöbalken 
samt alkohollagen 

 

2020.7736  Synpunkt/klagomål - Utställning i dåligt skick vid 
rastplatsen  Leksands södra infart 

Torkel Holst 

2020-09-28   Samhällsutveckling 

KOS 2020/1113  Åtgärdsredovisning synpunkt/klagomål - Svarat 
synpunktslämnaren via mejl: 
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Håller med om att tavlorna vi har på rastplatsen i 
Yttermo är väldigt solblekta och därmed 
svårlästa. Denna utställning är som sagt 
upprättad för många år sedan. Kyrkbåten har 
stått där i många år och det är inte kommunen 
som har skötseln på varken den eller på 
utställningen. Kommunen har varit i kontakt med 
aktuell roddklubb om hur vi ska hantera båten.  
 
Kommunen kommer att diskutera om hur vi ska 
det ha med utställning och uppställd kyrkbåt och 
efter det vidta åtgärder. 
 

 

     

 


