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Ärendelista

§ 68 Coronaviruset och covid-19 - åtgärder och information om krisledningens 
strategiska arbete

§ 69 Bildande av Plintsbergs naturreservat
§ 70 Förhandsbesked för nybyggnad av bostadshus 
§ 71 Förhandsbesked för nybyggnad bostadshus, fritidshus, 
§ 72 Nybyggnad bastu/poolhus, 
§ 73 Strandskyddsdispens 
§ 74 Nybyggnad brandskärm, 
§ 75 Förhandsbesked för nybyggnad bostadshus 
§ 76 Förhandsbesked för nybyggnad av bostadshus 
§ 77 Remissvar - Förslag till reducering av linjetrafik med lågt resande
§ 78 Patientsäkerhetsberättelse 2019 - elevhälsan
§ 79 Patientsäkerhetsberättelse 2019 - vård och omsorg
§ 80 Anmälan av ordförande beslut - Examination i årskurs ett och två på Leksands 

gymnasium
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§ 68 Dnr 2020/324

Coronaviruset och covid-19 - åtgärder och information 
om krisledningens strategiska arbete

Beskrivning av ärendet
Förvaltningens krisledning informerar om lägesbilden både globalt och 
nationellt.  

 Globalt fortsätter ökningen av avlidna i covid-19. I Sverige har vi en 
sakta nedåtgående trend.

 Det är en stabil situation inom vården just nu och det är viktigt att 
fortsätta att hålla i de rekommendationer som finns från 
Folkhälsomyndigheten så att trycket på vården inte ökar ytterligare.

 Folkhälsomyndigheten har tittat på om rekommendationerna för personer 
som är 70 år och äldre kan justeras men de ligger fast. Man vet att 
riskerna vid covid-19 ökar vid stigande ålder.

 Svenska Kyrkan i Västerås Stift har öppnat en linje för samtalsstöd som 
personer i Dalarna kan ringa om man behöver samtalsstöd. Man kan vara 
anonym.

 Regeringen har tagit fram en vaccinstrategi eftersom det är högt 
prioriterat att säkra tillgången till ett eventuellt vaccin.

 Krisledningen har lånat ut en bild till Svenska Kyrkan lokalt för att köra 
mat och mediciner till äldre.

 Medarbetare i kommunen har besvarat en enkät där de fått ange om de 
har utbildning och/eller erfarenhet av vårdyrket och kan tänka sig att 
hoppa in och jobba om det behövs nu under coronapandemin. 
Krisledningen har gått igenom listan.

 Annons om kommunala sommarjobb kommer ut inom kort. Kommunen 
har fått ett riktat statsbidrag som räcker till ca 37 extra sommarjobb för 
ungdomar. Förutom de ca 37 extra sommarjobben finns redan ca 250 
sommarjobb inom vård och omsorg, 12 inom arbetsmarknadsenheten och 
29 hos Leksandsbostäders gata/park-avdelning.

 Fritidsgården Jippo i Insjön öppnas igen där många aktiviteter sker 
utomhus. Dessutom kommer dagkollo att anordnas.
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 Mötesfrekvensen för krisledningens stabsinformation har ändrats från 
varje dag till tisdagar och fredagar kl. 9.00.

 Chefs- och medarbetarinformation om vad som händer och gäller kring 
coronapandemin kommer att lämnas under hela sommaren.

 Sommarskola bedrivs som vanligt inom grundskolan.

 En information till fritidshusägare i Leksands kommun förbereds för att 
välkomna dem och informera om vilka riktlinjer som gäller med 
anledning av coronapandemin.

 Digital företagarfrukost sker på fredagar tillsammans med Leksand, 
Falun, Borlänge och Mora kommuner.

 Det är tryck när det gäller ansökningar om bygglov.

 Social oro märks av på Siljansvallen där fordonstrafik på 
gräsfotbollsplanen och allmän skadegörelse förekommit.

Krisledningsnämndens beslut
1. Lägga informationen till handlingarna.

Beslutet skickas till
Stabschef
Kommundirektör
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§ 69 Dnr 2020/108

Bildande av Plintsbergs naturreservat

Beskrivning av ärendet
Skogen i Plintsbergets nedre västsluttning utgörs av lövskog och lövrik 
granskog på näringsrik mark. De skogliga naturvärdena är höga i området 
och ett flertal rödlistade och sällsynta arter har påträffats, flera av dem 
knutna till kalkpåverkad skog. Bland annat växer det i området flera bestånd 
av den sällsynta orkidén guckusko. Området är huvudsakligen registrerad 
som nyckelbiotop av Skogsstyrelsen. 
I samband med omarronderingen i norra Leksand blev kommunen ägare till 
fastigheten Noret 2:27<32 med målet att skydda dess höga naturvärden. 
Områdets areal är 25,4 hektar.
Under våren 2020 tog kommunen fram ett förslag till beslut och en 
skötselplan för området som skickades på remiss till alla intressenter i 
området. Ärendet är nu klart för beslut. 

Finansiering
Marken är inlöst i samband med omarronderingen i norra Leksand och ägs 
idag av Leksands kommun. Inför beslutet om att bilda naturreservatet 
uppskattas värdet för området till cirka 2,5 miljoner kronor. En fullständig 
värdering av området är beställd och kommer att utföras under 
våren/försommaren 2020. Baserat på värderingen ska kommunen efter att 
beslut tagits begära utbetalning på 50 % av värdet i form av statligt 
markåtkomstbidrag. Naturvårdsverket har gett kommunen ett positivt 
förhandsbesked angående markåtkomstbidraget. Summan av bidraget 
kommer uppskattningsvis att bli cirka 1,25 miljoner kronor. 
Vid bildande av reservatet tillkommer initiala kostnader för 
reservatsmärkning och skyltning, även till dessa åtgärder finns statliga bidrag 
att söka. Löpande skötsel i form av tillsyn och underhåll sker därefter inom 
ramen för ordinarie verksamhet.
Bidraget för markåtkomst planeras att användas i förvaltningen av 
naturreservat och andra anordningar för friluftslivet i kommunen de 
kommande åren. På flera håll finns kända behov av restaureringar och 
underhåll. Dessutom behövs en beredskap för oförutsedda utgifter kopplade 
till förvaltningen.
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Tillgänglig natur såväl tätortsnära och längre bort är positivt för friluftsliv, 
naturförståelse och folkhälsa. För att locka ut kommuninvånare och turister i 
våra fina områden måste de förvaltas på ett bra sätt. Åtgärder enligt natur- 
och friluftsplanen ska utföras. 
En bra förvaltning är också en förutsättning för att även i fortsättningen 
uppnå målet om en hög placering i Naturvårdsverkets årliga bedömning av 
landets friluftskommuner. 

Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande daterat 2020-05-14 
Förslag till reservatsbeslut
Beslutskarta
Skötselplan

Yrkanden
Ulrika Liljeberg (C): Bifall till förslaget.

Krisledningsnämndens förslag för beslut i kommunfullmäktige
1. Förklara det område som avgränsas på bilagd karta som naturreservat.
2. Namnet på naturreservatet ska vara Plintsbergs naturreservat.
3. Fastställa skötselplan för naturreservatet, i enlighet med förslaget.
4. Naturvårdsförvaltare ska vara Leksands kommun.
5. Använda markåtkomstbidraget i förvaltningen av naturreservatet och 

andra anordningar för friluftslivet fram till 2030, i enlighet med förslaget.

Beslutet skickas till
Kommunfullmäktige
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§ 70 Dnr 2020/268

Förhandsbesked för nybyggnad av bostadshus  

Beskrivning av ärendet

Ansökan avser förhandsbesked för nybyggnad av bostadshus på fastigheten 
Detaljplan eller områdesbestämmelser finns inte 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.

Miljöenheten tillstyrker förhandsbesked för bostadshus på rubricerad 
fastighet. VA-frågan bedöms kunna lösas på fastigheten. 
Däremot kan annan lösning än traditionell markinfiltration komma att 
krävas. Vid placering av avlopp måste hänsyn tas till grannfastigheters 
vattentäkter, framförallt befintlig vattentäkt på  och 
tillräckligt skyddsavstånd hållas. Ansökan om enskild avloppsanläggning 
görs till samhällsbyggnadsutskottet/miljöenheten i god tid innan arbeten 
planeras att påbörjas.
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Vattentäkt ska placeras så att den inte riskerar att förorenas av befintliga 
avloppsanläggningar på grannfastigheter.
Ev. borrhål för bergvärme ska placeras så att inte vattentäkter påverkas.
Utfart avses ske mot befintlig väg.
Trafikverket Region Mitt har följande synpunkter på ansökan om förhandsbe
sked.
Det är möjligt att ordna en anslutning till fastigheten. Tillstånd krävs från Tr
afikverket föratt få göra en anslutning. Skälet till det är trafiksäkerhet och att 
väg 934 inte ska skadas. Detta yttrande utgör inget tillstånd.
Berörda angränsande fastighetsägare har beretts tillfälle att yttra sig över 
ansökan. Inga negativa yttranden har inkommit.
LRF Leksand har inga invändningar mot förhandsbeskedet som gäller  

Produktionsvärdet är lågt på marken, man betar där idag för att hålla skogen 
borta. Målet kommer attuppfyllas om det blir bebyggt och betesdriften runt d
en tilltänkta tomten går att ordna.

Beslutsunderlag
Ansökan 2020-02-27
Situationsplan 2020-02-27

Krisledningsnämndens beslut
1. Förhandsbesked beviljas
2. Avgift: 10 548 kronor (faktura skickas separat)

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. 
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Bilagor
1. Ritningar som ingår i beslutet
2. Remissyttrande från Miljöenheten, Lrf, Trafikverket

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 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 utskottet för samhällsbyggnads 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. 

Krisledningsnämnden sänder överklagandet vidare till Länsstyrelsen i 
Dalarnas län för prövning.

Beslutet skickas till
Sökanden
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§ 71 Dnr 2020/422

Förhandsbesked för nybyggnad bostadshus, fritidshus, 

Beskrivning av ärendet

Ansökan avser förhandsbesked för bostadshus/fritidshus. Detaljplan eller 
områdesbestämmelser finns inte för området.
Fastigheten ligger utanför det kommunala verksamhetsområdet för vatten 
och avlopp men kan enligt Dala Vattens yttrande endast förses med 
kommunalt vatten. Miljöenheten tillstyrker dock förhandsbesked för bostads-
/fritidshus då avloppsfrågan bedöms kunna lösas för fastigheten.
Utfart avses ske mot Lissängsgattu. Yttrande har inkommit från 
fastighetsägare på  som påtalar att vägen är smal och eventuellt 
behöver breddas. Vägen är dock en bysamfällighet och eventuella 
nödvändiga åtgärder får lösas av berörda parter. Trafikverket har yttrat sig i 
ärendet och har inget emot att förhandsbesked beviljas.
Alla yttranden i sin helhet bifogas protokollsutdraget.

Beslutsunderlag
Ansökan 2020-03-26
Situationsplan 2020-05-15

Krisledningsnämndens beslut
1. Förhandsbesked beviljas
2. Avgift: 10 548 kronor (faktura skickas separat)

Avgiften för bygglovet är i enlighet med fastställd taxa av kommunfullmäktige. Tidsfristen 
började löpa 2020-05-18 och beslut fattades 200-05-28, 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 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.

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 utskottet för samhällsbyggnads 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. 

Krisledningsnämnden sänder överklagandet vidare till Länsstyrelsen i 
Dalarnas län för prövning.

Beslutet skickas till
Sökanden
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§ 72 Dnr 2020/467

Nybyggnad bastu/poolhus, 

Beskrivning av ärendet

Detaljplan eller områdesbestämmelser finns inte för området. 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.
Åtgärden avser nybyggnad av bastu/poolhus. Bygglov har tidigare beviljats 
för flera hus på fastigheten, bl a bostadshus och gäststugor. Även bastu på 
den aktuella platsen beviljades men nu har sökanden ändrat utformningen till 
ett större poolhus. Befintligt timmerhus på platsen rivs och ett befintligt 
härbre kommer att få ny plats.
Berörda angränsande fastighetsägare har beretts tillfälle att yttra sig över 
ansökan. Inga yttranden har inkommit.
Stadsarkitekten har inga synpunkter på sökt bygglov.
Dala Vatten och Avfall har inga direkta synpunkter på bygglovet, yttrandet 
bifogas dock protokollsutdraget för annan information angående pool.

Beslutsunderlag
Ansökan 2020-04-08
Ritning 2020-04-08
Situationsplan 2020-04-08
Geoteknisk utredning 2020-05-05

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

tidigare beslutade tomtplatsen
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3. För att genomföra åtgärden krävs en kontrollansvarig. Som 
kontrollansvarig godtas byggherrens förslag:
Namn

4. Avgift: 11 730 kronor (faktura skickas separat)
Avgiften för bygglovet är i enlighet med fastställd taxa av kommunfullmäktige. Tidsfristen 
började löpa 2020-04-08 och beslut fattades 2020-05-28, 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 PBL 2 kap. 
och ska inte föregås av detaljplaneläggning på grund av bestämmelserna i 
PBL 4 kap. 2 eller 3 §. Åtgärden överensstämmer med förutsättningarna för 
lov enligt PBL 9 kap. 31 §.
Som särskilda skäl för strandskyddsdispens enligt MB 7 kap. § 18c 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 PBL 10 kap 3§). 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 PBL 10 
kap. 4 §. Signerad kontrollplan ska inlämnas som underlag för slutbesked.
samhällsbyggnad har gett ett slutbesked, om utskottet inte beslutar annat.
Utskottet för samhällsbyggnads 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 §). 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 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 utskottet för samhällsbyggnads 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. 

Krisledningsnämnden sänder överklagandet vidare till Länsstyrelsen i 
Dalarnas län för prövning.

Beslutet skickas till
Sökanden
Länsstyrelsen
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§ 73 Dnr 2019/1023

Strandskyddsdispens 

Beskrivning av ärendet

Ansökan avser strandskyddsdispens för nybyggnad av bostadshus. 
Förhandsbesked för åtgärden beviljades 2019-09-26 § 155. Aktuell plats är 
belägen i byn Smedby. Vid platsen rinner det en bäck ca 40 m ifrån 
fastighetsgränsen. Bäcken är utpekad som LIS-bäck i kommunens 
översiktsplan Detaljplan eller områdesbestämmelser finns inte för området.
Strandskydd råder enligt miljöbalken (MB) 7 kap. 13 §. Byggnadsförbud 
råder enligt MB 7 kap. 16 §. 
Platsen ligger inom område som i kommunens översiktsplan är utpekat för 
landsbygdsutveckling i strandnära lägen (LIS) som avses i 7 kap 18e § MB. 
Efter besök på platsen görs bedömningen att friluftsliv, växt- och djurlivet i 
området inte påverkas av planerad byggnation. 
I kommunens strandskyddsinventering anges att lämpligt skyddsavstånd från 
bäckravinens kant är 30 m.
För denna ansökan är avgiften erlagd sedan tidigare.

Beslutsunderlag
Ansökan 2019-08-15
Situationsplan 2019-08-15
Checklista 2020-05-15
Tomtplatsavgränsning 2020-05-20

Krisledningsnämndens beslut
1. Strandskyddsdispens beviljas. 

Som tomt får tas i anspråk den redovisade tomtplatsen.
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Motivering
Den föreslagna åtgärden uppfyller kraven enligt PBL 2 kap. 4-5 §§ och 8 kap 
9 §. Som särskilda skäl för strandskyddsdispens enligt MB 7 kap. § 18d kan 
anföras att platsen ligger inom LIS-område i kommunens översiktsplan och i 
direkt anslutning till befintlig bebyggelse. Tomten ska tydligt avgränsas med 
staket eller gärdesgård.

Bilagor
1. Ritningar som ingår i beslutet

Upplysningar
Länsstyrelsen har rätt att överpröva beslutet, varför utgången av besvärstiden 
- tre veckor från den dag Länsstyrelsen fått del av beslutet - bör avvaktas.

Strandskyddsdispensen upphör att gälla om den åtgärd som avses med 
dispensen inte har påbörjats inom två år eller avslutats inom fem år från den 
dag då beslutet vunnit laga kraft.

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 utskottet för samhällsbyggnads 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. 

Krisledningsnämnden sänder överklagandet vidare till Länsstyrelsen i 
Dalarnas län för prövning.

Beslutet skickas till
Sökanden
Länsstyrelsen
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§ 74 Dnr 2020/434

Nybyggnad brandskärm, 

Beskrivning av ärendet

För området gäller detaljplan. Åtgärden överensstämmer med gällande 
detaljplan. Aktuell fastighet är bebyggd.
Åtgärden avser nybyggnad av brandskärm.
Brandkåren tillstyrker bygglov då ärendet initierats via deras tillsyn. 
Yttrandet bifogas beslutet.
Statdsarkitekt Anna Ograhn tillstyrker bygglov. Yttrandet bifogas beslutet.
Då byggnation sker närmare tomtgräns än 4.5 meter har medgivande lämnats 
från berörda grannar. 

Beslutsunderlag
Ansökan 2020-03-30
Ritning 2020-03-30
Situationsplan 2020-03-30
Strålningsberäkning 2020-03-30
Förslag till kontrollplan 2020-03-30

Krisledningsnämndens beslut
1. Bygglov beviljas i enlighet med plan- och bygglagen (PBL) 9 kap. 30 §.
2. För att genomföra åtgärden krävs en kontrollansvarig. Som 

kontrollansvarig godtas byggherrens förslag:

3. Startbesked för att påbörja åtgärden godkänns med stöd av PBL 10 kap. 
23 §. Tekniskt samråd krävs inte i detta ärende.
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4. Med detta startbesked beslutar utskottet för samhällsbyggnad att 
kontrollplanen fastställs. Kontrollplanen ska inlämnas till 
byggavdelningen som underlag för slutbesked.

5. Avgift: 5506 kronor (faktura skickas separat)
Avgiften för bygglovet är i enlighet med fastställd taxa av kommunfullmäktige. 
Tidsfristen började löpa 2020-03-30 och beslut fattades 2020-05-28, 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 ligger inom område med gällande detaljplan. 
Åtgärden överensstämmer med förutsättningarna för lov enligt PBL 9 
kap. 30 §.

Bilagor
Ritningar som ingår i beslutet
Remissyttrande från Brandkåren, Stadsarkitekten
Kontrollplan

Upplysningar
En åtgärd får inte påbörjas innan byggnadsnämnden har gett ett 
startbesked (enligt PBL 10 kap 3§). 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.
Innan byggnaden får tas i bruk måste slutbesked ha meddelats enligt PBL 
10 kap. 4 §.
Signerad kontrollplan samt utlåtande från KA ska inlämnas som underlag 
för slutbesked.
Utskottet för samhällsbyggnads 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 skall 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 utskottet för samhällsbyggnads 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. 

Krisledningsnämnden sänder överklagandet vidare till Länsstyrelsen i 
Dalarnas län för prövning.

Beslutet skickas till
Sökanden
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§ 75 Dnr 2020/347

Förhandsbesked för nybyggnad bostadshus  

Ansökan avser förhandsbesked för nybyggnad av bostadshus. 
Detaljplan eller områdesbestämmelser finns inte för området.
Området ligger inom riksintresse för kulturminnesvård. 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.

Anslutning kan ske till kommunala vatten- och avloppsledningar.
Miljöinspektör Petrus Tegnér har tillstyrkt förhandsbeskedet under 
förutsättning att anslutning görs till det kommunala vatten- och 
avloppssystemet. 
Utfart avses ske mot befintlig byväg. 
Berörda angränsande fastighetsägare har beretts tillfälle att yttra sig över 
ansökan. Yttrande har inkommit från fastigheten  med 
synpunkter angående infarten. Infarten har flyttats i enighet med yttrandet.
 

Beslutsunderlag
Ansökan 2020-03-12
Reviderad situationsplan 2020-05-13
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Krisledningsnämndens beslut
1. Förhandsbesked beviljas
2. Avgift: 9980 kronor (faktura skickas separat)

Avgiften för bygglovet är i enlighet med fastställd taxa av kommunfullmäktige. 
Tidsfristen började löpa 2020-05-13 och beslut fattades 2020-05-28, 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 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 bebyggelse.

Bilagor
1. Ritningar som ingår i beslutet
2. Remissyttrande från Dala Vatten och Avfall AB, Dala Energi, 

Miljöenheten Leksands Kommun. 
3. Granneyttrande från

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 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 utskottet för samhällsbyggnads beslut är felaktigt och vilken 
ändring Du vill har i beslutet.
Brevet undertecknas med namn, postadress och telefonnummer.
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Utskottet för samhällsbyggnad måste ha fått Ditt överklagande inom tre 
veckor från den dag Du fick del av beslutet. 

Krisledningsnämnden sänder överklagandet vidare till Länsstyrelsen i 
Dalarnas län för prövning.

Beslutet skickas till
Sökande
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§ 76 Dnr 2019/1030

Förhandsbesked för nybyggnad av bostadshus 

Beskrivning av ärendet

Ansökan avser förhandsbesked för nybyggnad av bostadshus på fastigheten 
Karlsarvet 24:1. Detaljplan eller områdesbestämmelser finns inte för 
området.
Området ligger inom riksintresse för friluftsliv och särskilda 
hushållningsbestämmelser finns för området. Området ligger inom 
riksintresse för kulturminnesvård. 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 har inkommit med ett yttrande enligt följande: 
Fastigheten ligger utanför verksamhetsområdet för kommunalt VA, vilket 
innebär att det inte finns någon ”given rättighet” för fastigheten att ansluta 
till kommunalt VA. 
När ansökan om bygglov inkommer kan frågan om utökat 
verksamhetsområde prövas. Blir beslutet att verksamhetsområdet ej ska 
utökas, är ändå anslutning möjlig via avtal. 
Avtalsanslutning innebär att fastighetsägaren/ägarna bygger och bekostar 
egna va-ledningar från en av oss anvisad förbindelsepunkt som lite beroende 
på vald ledningssträckning blir mellan 80 och 120 meter fram till 
fastighetsgräns. 
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I en avtalsanslutning ingår också att fastighetsägaren/ägarna själva ordnar 
med nödvändig markupplåtelse och eventuell tryckstegring för dricksvatten.

Det ska särskilt noteras att det inför kommande bygglovsprövning ska vara 
klart för ett markupplåtelseavtal för ledningsrätt, detta åligger  
fastighetsägaren att ordna detta.
Dala Energi påpekar följande: Vi har haft besök av sökanden gällande 
ansökan och vi har pratat om att det är möjligt att flytta befintliga ledningar 
som är 2 stycken elkablar samt kanalisation för fiber. Det går att flytta 
ledningarna men den nya ägaren kommer att få bekosta flytten samt att 
markavtalet ska förnyas med ny sträckning.
Utfart avses ske mot befintlig väg. Trafikverket har yttrat sig enligt följande:
Har ej ännu inkommit med eventuella synpunkter. 
Beröra angränsande fastighetsägare har beretts tillfälle att yttra sig över 
ansökan, yttrande har inkommit från fastigheten  att man bör 
avvakta förhandsbesked till dess att omarronderingen är utförd. 
Utskottet för samhällsbyggnad har tagit del av inkommen synpunkt men 
föranleder inte till en negativ ställning i ärendet. Prövning om 
förhandsbesked görs utifrån plan- och bygglagen, att det pågår en 
omarrondering påverkar inte bedömningen om markens lämplighet för avsett 
ändamål.

Beslutsunderlag
Ansökan 2020-02-27
Situationsplan 2020-02-27

Krisledningsnämndens beslut
1. Förhandsbesked beviljas
2. Avgift: 9123 kronor (faktura skickas separat)

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 §. 
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Lokalisering är förenlig med kommunens översiktsplan. Fastigheten bedöms 
vara en lämplig tomtplats och en naturlig förtätning.

Bilagor
1. Ritningar som ingår i beslutet
2. Remissyttrande från Dala Vatten och Avfall AB, Dala Energi
3. Granneyttrande

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 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 utskottet för samhällsbyggnads 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. 

Krisledningsnämnden sänder överklagandet vidare till Länsstyrelsen i 
Dalarnas län för prövning.

Beslutet skickas till
Sökanden 
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§ 77 Dnr 2020/458

Remissvar - Förslag till reducering av linjetrafik med 
lågt resande

Beskrivning av ärendet
Kollektivtrafikförvaltningen har tagit fram ett förslag till reducering av 
linjetrafik med lågt resande. Förslaget baseras på en analys av 
påstigandestatistik från hösten 2019 som tyder på att ett större antal turer 
runt om i länet körs med ett litet, eller mycket litet, antal resande. 
Åtgärdsförslagen omfattar busstrafik i hela länet, med koncentration på de 
kommuner och trafikområden som inte berörs av någon av de 
trafikutredningar som har genomförts under de senaste åren.

Sektorns/avdelningens bedömning
Förvaltningen har tagit fram ett förslag till yttrande.

Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande 2020-05-04
Förslag till yttrande på förslag till reducering av linjetrafik med lågt resande 
2020-05-04
Förslag till reducering av linjetrafik med lågt resande, 
Kollektivtrafikförvaltningen, Region Dalarna

Krisledningsnämndens beslut
1. Anta förslag till yttrande som krisledningsnämndens och insända det till 

Region Dalarna, kollektivtrafikförvaltningen.

Beslutet skickas till
Kollektivtrafikförvaltningen, Region Dalarna
Joel Johansson, trafiksamordnare
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§ 78 Dnr 2020/597

Patientsäkerhetsberättelse 2019 - elevhälsan

Beskrivning av ärendet
Enligt patienssäkerhetslagen (2010:659) ska patientsäkerhetsberättelse 
sammanställas och redovisas för vårdgivaren senast 1 mars varje år, av vilket 
det ska framgå:

 Hur patientsäkerhetsarbetet har bedrivits under föregående kalenderår

 Vilka åtgärder som har vidtagits för att öka patientsäkerheten

 Vilka resultat som har uppnåtts

Sektorns/avdelningens bedömning
Den övergripande bedömningen är att patientsäkerheten och kvalitén inom 
elevhälsans medicinska insatser under 2018 varit tillfyllest. Under året 
uppstod vissa fördröjningar gällande vaccinationer och hälsokontroller, vilka 
delvis avhjälptes med ökad bemanning. 

Analys 2019
Det kontinuerliga arbetet med att skapa och uppdatera rutiner och riktlinjer i 
enlighet med gällande lagstiftning har genomförts genom regelbundna, 
obligatoriska skolsköterskemöten för att kvalitetssäkra arbetet har 
genomförts. Inför läsåret 19/20 förberedde vi organisationen för en 
sammanslagning av kommunens högstadier. En skolsköterska har
pendlat mellan Åkerö skola och Sammilsdals skolan vilket medförde att 
ytterligare en lokalför låg och mellanstadiets skolsköterska på Åkerö skolan 
iordningställdes. Antalet hemmasittare minskat i grundskolan under läsåret. 
Inför läsårsstart togs en plan förökad närvaro fram av elevhälsan och 
skolpersonal. Syftet är att mera aktivt uppmärksamma frånvaro-
problematiken hos eleverna. Skolsköterskorna har under höstterminen varit 
delaktiga i kartläggningar och uppföljningar som bidragit till att den 
medicinska aspekten blivit tydligare. Regelbundna, obligatoriska 
skolsköterskemöten för att kvalitetssäkra arbetet har genomförts.
Situationen på Sammilsdalskolan med försenade hälsobesök åtgärdades 
under höstterminen 2019 varefter arbetet med hälsobesök årskurs 7 på 
börjades enligt årsplanen. På övriga grundskolor har elevhälsans medicinska 
insatser följt årsplanen.
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På Gymnasiet genomfördes en neddragning av skolskötersketjänster till en 
heltid på grund av minskat elevantal. Två skolsköterskor delade på tjänsten. 
Skolsköterskorna har haft svårt att prioritera i sitt uppdrag och det har med 
inneburit en försening av de hälsobesök som erbjuds till elever i årskurs 1.
Under året har vi använt hälsoenkäten ELSA i samband med alla hälsobesök. 
Antalet avvikelserapporter har sjunkit i antal men ökningen av kategorin 
fördröjd/uteblivenhälsobesök och kontroll pekar på brister i journalhantering 
i PMO som utfördes under år2015 och framåt. Avvikelserna har upptäckts 
när eleverna kallas till hälsobesök i högre
årskurser.

Prioriteringar 2020
Mål

 Elevhälsans medicinska insatser erbjuder hälso-/sjukvård av god 
kvalitet och är patient-/elevsäker och att risker och avvikelser tidigt 
identifieras.

 Elevhälsans medicinska insatser har viktad bemanning.
 Att verksamheten följer uppdaterade och implementerade rutiner och 

riktlinjer.

 Strategier
 Fortlöpande se över rutiner och riktlinjer.

 Regelbundna skolsköterskemöten för att kommunicera 
verksamhetens årsplan, rutiner, riktlinjer och fortbildning.

 Uppföljning av dokumentations rutiner i PMO.

 I samband med att verksamhetsberättelse upprättas göra en 
kvalitetssäkring på alla utförda hälsobesök och vaccinationer. 

 Egenkontroll av läkemedelsförråd och lokaler genomförs och 
dokumenteras vid läsårs start.

Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande 2020-02-28
Patientsäkerhetsberättelse för elevhälsans medicinska insatser i grundskola 
och gymnasiet år 2019

Krisledningsnämndens beslut
1. Godkänna patientsäkerhetsberättelse inom elevhälsan 

för 2019.
2. Anta mål och strategier för 2020 gällande patientsäkerhetsarbetet, i 

enlighet med förslaget.
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Beslutet skickas till
Sektorchef Carin Fredlin
Grundskolechef Annica Sandy Hedin
Medicinskt ansvarig skolsköterska Britt Gidlöf
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§ 79 Dnr 2020/326

Patientsäkerhetsberättelse 2019 - vård och omsorg

Beskrivning av ärendet
I Socialstyrelsens föreskrift och allmänna råd (SOSFS 2011:9) står att en 
patientsäkerhetsberättelse ska upprättas årligen. Nu föreligger 
patientsäkerhetsberättelse för den kommunala hälso- och sjukvården i 
Leksands kommun 2018. Patientsäkerhetsberättelsen ska hållas tillgänglig 
för den som önskar ta del av den. 
Patientsäkerhetsberättelsen ska beskriva vilket patientsäkerhetsarbete som 
bedrivits under året, vilka åtgärder som vidtagits samt vilka resultat som 
uppnåtts.

Sektorns/avdelningens bedömning
Den sammanfattande bedömningen är att patientsäkerheten och kvalitén 
inom hälso- och sjukvården i Leksands kommun under 2019 har varit av god 
kvalitet. Fortsatta förbättringsarbeten kommer att fortgå 2020. 

Prioriteringar 2020
Riskbedömningar fortsätter inom verksamheten med tillägg att brukare och 
eller närstående blir erbjudna att medverka mera aktivt. 
Fallförebyggande arbete prioriteras mer i verksamheterna. 

Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtandet 2019-03-10
Patientsäkerhetsberättelsen 2019
Handlingsplan för ökad patientsäkerhet i hälso- och sjukvården 2020-2024

Krisledningsnämndens beslut
1. Godkänna patientsäkerhetsberättelse inom vård och omsorg för 2019.
2. Anta prioriteringar gällande fortsatt patientsäkerhetsarbete för 2020, i 

enlighet med förslaget.
3. Anta handlingsplanen för ökad patientsäkerhet i hälso- och sjukvården 

2020-2024. 
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Beslutet skickas till
Sektorschef Ulrika Gärdsback 
Verksamhetschef HSR Marie van Geffen Blomberg 
Medicinskt ansvarig sjuksköterska Helena Hansson
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§ 80 Dnr 2020/665

Anmälan av ordförande beslut - Examination i årskurs 
ett och två på Leksands gymnasium

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.
I enlighet med beslut av Leksands kommun, så som huvudman för Leksands 
gymnasium, bedrivs sedan 18 april 2020 all undervisning vid Leksands 
gymnasium på fjärr eller distans. Detta gjordes med stöd av den tillfälliga 
förordningen (2020:115) om utbildning på skolområdet och annan 
pedagogisk verksamhet vid spridning av viss smitta.
Undantagna från rekommendationen är idag bland annat praktiska prov och 
examinationer som inte kan genomföras på distans under förutsättning att 
skolan har vidtagit åtgärder för att minska risken för smittspridning. 

Utbildningssektorn ser behov av att i viss utsträckning bedriva 
skolverksamhet på plats på gymnasiet för att säkerställa bedömning och 
examination för elever i årskurs 1 och 2. Skolledningen tillsammans med 
lärarna gjort en översyn för att se vilka kurser som inte kan slutföras under 
våren 2020 under förutsättning att examination sker via fjärr och distans. 
Behovet omfattar såväl nationella programmen, introduktionsprogrammet 
och gymnasiesärskolan. Det är 7 av 150 kurser som behöver en examination 
på plats på Leksands gymnasium. Det rör sig om ett eller två tillfällen per 
kurs, beroende på kurs.

Med hänsyn till att frågans avgörande varit brådskande har krisledningens 
ordförande fattat beslut i frågan och vid dagens sammanträde redovisas 
beslutet för nämnden.

Beslutsunderlag
Ordförandebeslut, daterat 2020-05-18
Tjänsteutlåtande, daterat 2020-05-15
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Krisledningsnämndens beslut
1. Godkänna redovisningen av ordförandebeslut avseende examinationer i 

årskurs 1 och 2 på Leksands gymnasium.

Beslutet skickas till
Ulrika Liljeberg (C)
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