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Sammanträdesdatum

2020-06-03
Krisledningsnämnden
Plats och tid

Kommunhuset, plenisalen, onsdagen den 3 juni 2020, kl. 15.00-16.30

Beslutande

Ledamöter
Ulrika Liljeberg (C), ordf.
Sebastian Larsson (M)
Kenneth Dahlström (C)
Karin Mikkonen (C)
Viktor Zakrisson (S)
Ingrid Rönnblad (S)

Tjänstgörande ersättare
Per Florén (L) ers: Kia Rolands (KD)

Övriga närvarande

Ej tjänstgörande ersättare
Aarno Magnusson (C)
Lars Halvarson (S)
Inga Westlund (V)

Tjänstemän
Kommundirektör Göran Wigert
Sektorchef Åke Sjöberg
Kommunikationschef Kristina Backlund
Kommunsekreterare Björn Arrias
Sektorchef Ulrika Gärdsback, § 81

Justeringens plats och tid

Övriga
-

Kommunhuset, administrativ service, måndagen den 8 juni 2020, kl. 13.00

Underskrifter

Paragrafer 81-84

Ordförande

Ulrika Liljeberg (C)
Justerare

Viktor Zakrisson (S)
ANSLAG/BEVIS
Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.
Organ
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Sammanträdesdatum
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Datum då anslaget sätts upp

2020-06-09

Förvaringsplats för protokollet

Kommunhuset, administrativ service

Datum då anslaget tas ned

Underskrift

Björn Arrias
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Ärendelista
§ 81

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

§ 82

Tillfälligt serveringstillstånd med utökad serveringstid - Fred's burger, Leksand

§ 83

Förslag till detaljplan för Torget (Noret 61:1) – Undersökning om betydande
miljöpåverkan

§ 84

Förslag till detaljplan för Torget (Noret 61:1) – Samrådsredogörelse och
granskning
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§ 81

Dnr 2020/324

Coronaviruset och covid-19 - åtgärder och information
om kommunledningens strategiska arbete
Beskrivning av ärendet
Vid dagens sammanträde informerar förvaltningsledningen om åtgärder som
vidtas med anledning av spridningen av coronaviruset och sjukdomen
covid-19 samt om andra strategiska frågor.
Bland annat informeras om följande:
-

En prioriteringslista har tagits fram inför sommaren, för det fall att
personal inom förvaltningen behöver utföra andra arbetsuppgifter för
att säkra behoven inom vård och omsorg. Beredskapsläget i
förvaltningsledningen har även setts över.

-

Äldre och andra i riskgrupp erbjuds fortsatt stöd av kommunen med
bland annat inköp. Samarbete sker med Svenska kyrkan.

-

Information om kommunens arbete och åtgärder samt om och vilka
rekommendationer som finns kommer att riktas till fritidsboende.

-

Arbetsgruppen som arbetar med kartläggning av och åtgärder för
minska social oro tar fram en plan för tiden när skolorna avslutats
med tillsättande av resurspersoner. Bland annat kommer den senaste
tidens skadegörelse vid Siljansvallen särskilt adresseras.

-

Kommunen har, liksom tidigare år, sökt vikariepersonal inom vård
och omsorg och till gata/park vid Leksandsbostäder AB. Det handlar
om cirka 260 vikariat. Utöver detta har kommunen fått statliga
pengar för sommarjobb och har utifrån detta skapat ytterligare
arbetstillfällen inom skolan, på ekonomiavdelningen, vid AME och
vid Leksands bibliotek.

-

Kommunstyrelsens ordförande, Ulrika Liljeberg (C), kommer att från
kommunens sida delta i det digitala nationaldagsfirande som
länsstyrelsen samordnar.

-

Beredskapen för eventuella bränder under sommaren ses över
tillsammans med Brandkåren Norra Dalarna.
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-

Kommunens anläggningar är fortsatt välbesökta och de
vandringsleder som finns i kommunen nyttjas flitigt.

-

En arkeologisk undersökning vid den planerade Moskogsvägen
kommer att genomföras under sommaren. Även övrigt strategiskt
detaljplanearbete i kommunen fortlöper.

Krisledningsnämndens beslut
1. Lägga informationen till handlingarna.
Beslutet skickas till
Stabschef
Kommundirektör

Justeras
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§ 82

Dnr 2020/707

Tillfälligt serveringstillstånd med utökad serveringstid
- Fred's burger, Leksand
Beskrivning av ärendet
Sökande: Leksands Gårdscaféet AB
Org.nr: 556705-1817
Serveringsställe: Freds Burger, Torget 7, 793 31 Leksand

Leksands Gårdscaféet AB har hos myndighetsavdelningen vid Leksands
kommun ansökt om tillstånd enligt 8 kap 2 § alkohollagen (2010:1622) om
att servera starköl, vin samt andra jästa alkoholdrycker vid ovan rubricerat
serveringsställe.
Det sökta serveringstillståndet gäller utökad serveringstid t.o.m. kl. 03.00
fredagar, lördagar samt helgdagar under perioden 2020-06-03 – 2020-12-31.
Den sökande har i tre tidigare beslut haft utökad serveringstid fredagar,
lördagar samt helgdagar t.o.m kl 03:00 under perioden 2019-06-01—202005-31.
Myndighetsavdelningen har i ärendet mottagit yttranden från Miljöenheten,
Brandkåren och Polismyndigheten.
Avdelningens bedömning
Inget nytt har framkommit gällande ekonomin sedan bolaget beviljades
serveringstillstånd för Fred´s Burger den 30 april 2018. Utifrån kommunens
riktlinjer för serveringstillstånd finns det idag inga beviljade stadigvarande
serveringstillstånd till allmänheten i kommunen som sträcker sig till
kl. 03.00.
En utredning gällande sökandes ansökan om utökad stadigvarande
serveringstillstånd fredagar, lördagar samt helgdagar t.o.m. kl.: 03.00
kommer att genomföras.
De farhågor som finns gällande en utökning av serveringstiden är att olika
typer av störningar kan komma att uppstå i samband med detta. Denna oro är
något som remissinstanserna Miljöenheten och Polismyndigheten delar.
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Att förlänga det tillfälliga tillståndet för utökad serveringstid ger vidare
utökad möjlighet med regelbunden uppföljning att ta reda på om senare
alkoholservering bidrar till uppkomsten av störningar i centrala Leksand.
Bolaget ska i god tid rapportera till kommunen när tillståndet kommer att
nyttjas. När tillståndet har nyttjats ska återrapportering av kvällen upprättas
av bolaget och skickas in skriftligen till kommunen. Eventuella
incidentrapporter från Polismyndigheten kommer även att inhämtas av
myndighetsavdelningen. Dessa rapporter kommer att ingå i utredningen
gällande ansökan om stadigvarande utökad serveringstid.
Inga klagomål och incidentrapporteringar förekommit under den senaste
perioden. Bedömningen utifrån det ovan anförda är att tillfälligt tillstånd
enligt ansökan kan medges fram till den 31 augusti 2020 för fortsatt
utvärdering.
Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande, daterat 2020-06-01
Ansökan, inkommen 2020-05-20
Tidigare utredningar
Krisledningsnämndens beslut
1. Bevilja Leksand Gårdscaféet AB org.nr 556705-1817 tillfälligt
serveringstillstånd med utökad serveringstid vid Fred’s Burger, Torget 7,
793 31 Leksand.
2. Tillståndet enligt första punkten gäller under perioden 2020-06-03 –
2020-08-31 på fredagar, lördagar samt helgdagar och avser servering av
starköl, vin, spritdrycker samt andra jästa alkoholdrycker till
allmänheten. Tillståndet gäller med följande villkor:
-

Serveringen får påbörjas tidigast kl.11.00 och avslutas senast kl.
03.00.

-

Servering får endast ske inom serveringsytan.

-

Personal ska ha ständig uppsikt över serveringen.

Beslutet skickas till
Myndighetsavdelningen
Sökanden
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§ 84

Dnr 2018/674

Förslag till detaljplan för Torget (Noret 61:1) –
Samrådsredogörelse och granskning
Beskrivning av ärendet
Utskottet för samhällsbyggnad gav vid sammanträdet den 27 september
2018, § 115 positivt planbesked för att pröva detaljplan för Torget (Noret
61:1). Planförslaget godkändes för samråd av utskottet för samhällsbyggnad
vid sammanträdet den 12 december 2019, § 192.
För området gäller Översiktsplan för Leksands kommun, antagen 2014-0710. Det aktuella området ingår i planeringsområdet Tätorten Leksand, där
Norets och de generella riktlinjerna gäller. Planen bedöms vara förenlig med
översiktsplanen.
Planens syfte är att möjliggöra byggrätt för centrumändamål med bland
annat restaurangverksamhet och torg med parkeringsmöjlighet.
Planen har varit utsänd för samråd enligt reglerna för utökat förfarande (PBL
2010:900 och dess lydelse från den 1 januari 2015) från den 22 januari 2020
till den 27 februari 2020. Berörda sakägare, markägare, remissinstanser och
övriga berörda har beretts tillfälle till samråd genom utskick av
samrådsinbjudan per post och annonsering. Annonsering har gjorts i
Magasin Leksand den 22 januari 2020 samt i Falu-Kuriren och
Dalademokraten den 22 januari 2020. Samrådshandlingarna har varit
utställda i kommunhusets foajé och på kommunens webbplats samt funnits
tillgängliga på biblioteket i Leksand.
Öppet hus för allmänheten ägde rum den 5 februari 2020.
Avdelningens bedömning
Under samrådstiden inkom 7 stycken yttranden. Inkomna synpunkter har
sammanfattats och kommenterats i en samrådsredogörelse. Utifrån inkomna
yttranden har byggnadsarean i den norra C-användningen ökat från 350 kvm
till 400 kvm.
Till granskningen ändras större delar av kvartersmarkanvändningen för
centrum och parkering (CP) som byts till användningen TORG, vilket är
allmän plats med kommunalt huvudmannaskap. Ändringen har gjorts i och
med att olika regler gäller inom kvartersmark och allmän plats, bland annat
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säkerställs allmänhetens tillgång till torget ytterligare och processer med
parkering, polistillstånd och diverse skyltning för trafik blir enklare inom
allmän plats. Bedömningen som gjorts är att allmän plats anses vara mer
lämpat i större delar av planen och kombinationen av kvartersmarkanvändningarna ”CP” är i övrigt väldigt lik TORG-användningen för allmän
plats utifrån vad som tillåts inom användningarna.
Plan- och kartavdelningen bedömer att detaljplanen kan sändas ut på
granskning. Detaljplanen bekostas av Leksands kommun.
Yrkanden
Sebastian Larsson (M) och Ingrid Rönnblad (S) yrkar bifall till förslaget.
Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande, daterat 2020-05-13
Planbeskrivning
Plankarta med bestämmelser
Samrådsredogörelse
Övriga samrådshandlingar

Undersökning om betydande miljöpåverkan, 2019-11-26
Dagvattenberäkning, 2018-02-16
Krisledningsnämndens beslut
1. Anta samrådsredogörelsen som nämndens, i enlighet med förslaget.
2. Godkänna upprättad detaljplan och ändringar för att ställas ut för
granskning.
Beslutet skickas till
Mark- och exploateringsansvarig Per Strid
Samhällsplanerare Jacob Blomkvist
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§ 83

Dnr 2018/674

Förslag till detaljplan för Torget ( Noret 61:1) –
Undersökning om betydande miljöpåverkan
Beskrivning av ärendet
Utskottet för samhällsbyggnad gav vid sammanträdet den 27 september
2018, § 115, positivt planbesked för att pröva detaljplan för Torget
(Noret 61:1). Planförslaget godkändes för samråd av utskottet för
samhällsbyggnad vid sammanträdet den 12 december 2019, § 192.
Planens syfte är att möjliggöra byggrätt för restaurangverksamhet och torg
med parkeringsmöjlighet.
I samband med uppförandet av planförslaget tog kommunen fram en
undersökning om betydande miljöpåverkan för planområdet.
Undersökningen syftar till att avgöra om en strategisk miljöbedömning
behöver genomföras. Planens genomförande bedöms inte medföra några
betydande negativa effekter för miljön, hälsan eller hushållningsbestämmelserna eller påtagligt skada riksintressen. Upprättandet av planen
bedöms därför vara förenligt med hushållningsbestämmelserna i
3 och 4 kap. Miljöbalken och innebär inte heller betydande miljöpåverkan.
Avdelningens bedömning
Plan- och kartavdelningen bedömer att detaljplanen inte innebär betydande
miljöpåverkan. En strategisk miljöbedömning behöver därför inte göras,
vilket innebär att en särskild miljökonsekvensbeskrivning (MKB) inte behöver
upprättas. Samråd med länsstyrelsen har skett angående undersökning om
betydande miljöpåverkan och Länsstyrelsen delar kommunens bedömning.
Finansiering
Ändring av detaljplan bekostas av sökande.
Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande, daterat 2020-05-13
Undersökning om betydande miljöpåverkan, daterad 2019-11-26
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Krisledningsnämndens beslut
1. Bedöma att detaljplanen inte medför betydande miljöpåverkan och att en
strategisk miljöbedömning inte ska tas fram.
Beslutet skickas till
Mark- och exploateringsansvarig Per Strid
Samhällsplanerare Jacob Blomkvist
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