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§ 92

Ekonomiska läget inom Leksands kommun

Beskrivning av ärendet
Vid dagens sammanträde informerar kommundirektör Göran Wigert, 
sektorschef Carin Fredlin och ekonomichef Lars Bäcksholm om det 
ekonomiska läget i kommunen.

I arbetet med att komma tillrätta med det ekonomiska läget behöver extra 
sammanträden med både kommunstyrelsen och kommunfullmäktige 
planeras in.

Allmänna utskottets beslut
1. Kommunstyrelsen lägger in ett extra sammanträde den 25 mars 2019 för 

behandling av mål och budget 2020-2022 samt vårändringsbudget för 
2019.

2. Anhålla om att kommunfullmäktiges presidium kallar till ett extra 
sammanträde med kommunfullmäktige den 8 april 2019 för behandling 
av mål och budget 2020-2022 samt vårändringsbudget för 2019.

3. Uppdra till förvaltningen att vidta åtgärder för ekonomi i balans. 
Åtgärder ska vidtas skyndsamt inom relevanta delar och nivåer i 
förvaltningen. Åtgärder som kräver politiska beslut eller förankring ska 
skyndsamt beredas för politisk hantering.

4. Uppföljning och återrapportering av arbetet med att få en ekonomi i 
balans samt kommunens ekonomiska läge ska ske på allmänna utskottets 
sammanträden. En stående punkt införs på dagordningen vid utskottets 
sammanträden för att löpande kunna följa arbetet.

5. Införa en stående punkt vid allmänna utskottets sammanträden från och 
med 2019 om större planärenden och byggprojekt.
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