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Ärenden med förslag till beslut 

1 Fastställande av dagordning     

2 Utökad samverkan e-arkiv Dalarna 
 
Kommunfullmäktiges beslut 

1. Godkänna att samverkan inom E-arkivcentrum Dalarna utökas  
med Bollnäs, Hudiksvall, Ljusdal, Nordanstig, Ovanåker,  
Sandvikens och Nora kommuner. 

2016/237    

3 Utbetalning av kommunalt partistöd 2023 
 
Kommunfullmäktiges beslut 

1. Betala ut kommunalt partistöd för 2023 om totalt 787 500 
kronor med fördelning i enlighet med förslaget. 

2. De partier som erhåller partistöd ska senast den 30 juni 2024  
lämna en skriftlig redovisning av hur partistödet har använts 

2023/49    

4 Taxor inom avdelningen kost och lokalvård 2023 
 
Kommunfullmäktiges beslut 

1. Anta taxor för kost- och lokalvård 2023 

2. Taxorna börjar gälla den 14 februari 2023. 

2022/1445    

5 Planeringsstrategi för översiktsplan 
 
Kommunfullmäktiges beslut 

2022/1539    
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1. Anta planeringsstrategi för översiktsplan Leksands kommun 
2023 

6 Yttrande gällande granskning av god ekonomisk 
hushållning 
 
Kommunfullmäktiges beslut 

1. Ge förvaltningen i uppdrag att inom ramen för uppdraget med 
att ta fram en ny styrmodell beakta granskningens 
rekommendationer kring god ekonomisk hushållning och 
finansiella risker. 

2022/1309    

7 Ansökan om utökad borgen för investeringar i 
energieffektiviserings- och säkerhetsåtgärder – 
Leksands IF 
 
Kommunfullmäktiges beslut 

1. Bevilja kommunal borgen om 18 miljoner kronor som säkerhet 
för kredit som Leksands Idrottsförening Ishockey org.nr. 
883200-2078, ska uppta i Leksands Sparbank. 
Borgensåtagandet är tidsbegränsat till 2035-06-30. Ingen 
borgensavgift ska utgå. 
 

2. Uppdra åt kommunstyrelsen att teckna borgensåtagande med 
Leksands Idrottsförening Ishockey org. nr 883200-2078 

2018/39    

8 Inspektion av överförmyndare i samverkan i övre 
Dalarna 
 
Kommunfullmäktiges beslut 

1. Lägga informationen om tillsyn av överförmyndare 2022 
till handlingarna. 

2022/1351    

9 Val av revisorer till stiftelser, kommunalförbund och 
bolag 
 
Kommunfullmäktiges beslut 

1. Välja revisorer till kommunala stiftelser för perioden  
2023-01-01 - 2026-12-31 i enlighet med revisorernas förslag. 

2. Välja Kerstin Furöstam (S) till revisor i FINSAM Nedansiljans  
samordningsförbund för perioden 2023-01-01 – 2026-12-31 

3. Välja Kerstin Furöstam (S) till revisor i Brandkåren Norra 
Dalarna för perioden 2023-01-01 – 2026-12-31 

4. Välja Alf Dahlin (C) till revisor för Knotgården för perioden 
2023-01-01 – 2026-12-31 

5. Välja Elisabet Bröms Sterner (MP) och Kerstin Furöstam till 
revisorer för Mas Olles Gammelgård för perioden  
2023-01-01 – 2026-12-31 

2022/961    
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6. Välja Alf Dahlin (C) till revisor för Nya Granbergsvägarnas 
Samfällighetsförening för perioden 2023-01-01 – 2026-12-31 

7. Välja lekmannarevisorer för kommunens bolag i enlighet med 
följande: 

• Leksandsbostäder AB 
- Alf Dahlin (C), Elisabet Bröms Sterner (MP), Ingemar 
Wiborgh (L) 

• Leksand Vatten AB 
- Pär Andersson (KD), Elisabet Bröms Sterner (MP), 
Kerstin Furöstam (S) 

• Dala Vatten och Avfall AB 
- Kerstin Furöstam (S) ordinarie och Elisabet Bröms 
Sterner ersättare. 

8. Välja Elisabet Bröms Sterner (MP) till lekmannarevisor i 
Dalarna Holding AB för perioden 2023-01-01 – 2026-12-31 

             Val av lekmannarevisorer i de kommunala aktiebolagen gäller   
             för perioden 2023–2026 för tiden från den ordinarie 
             årsstämmans avslutande till slutet av den första ordinarie  
             årsstämman som hålls därefter. 

10 Val av ledamöter och ersättare till nämnder, utskott, 
styrelser, kommunala bolag och övriga 
förtroendeuppdrag  
 
Kommunfullmäktiges beslut 

1. Välja Gunnar Fälldin (ByP) som ledamot i Finsam 
(ersätter Charlotta Sjögren (ByP) som inte är med i KF) 

2. Välja Christina Asplund (S) och Mats Backlund (ByP) till 
ersättare i kommunstyrelsen. 

2022/961    

11 Avsägelse och fyllnadsval 
 
Kommunfullmäktiges beslut 

1. Bevilja avsägelse från Amanda Prepuk Mattsson (V) som 
ersättare i Individnämnden. 

2. Välja XX till ny ersättare i Individnämnden 

2022/691    

12 Motion om landström på Vaverön 
 
Kommunfullmäktiges beslut 

1. Uppta motionen och överlämna den till kommunstyrelsen för 
beredning.  

2023/50    

13 Motion om stöd till anhöriga vid inträffat suicid 
 
Kommunfullmäktiges beslut 

1. Uppta motionen och överlämna den till kommunstyrelsen för 
beredning. 

2023/53    
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14 Reviderad inkallelseordning 2023-02-14 – 2026-12-31 
 
Kommunfullmäktiges beslut 

1. Anta inkallelseordning i enlighet med förslaget för tiden 
2023-02-14 – 2026-12-31 

    

15 Rapportering av ej verkställda beslut kvartal 3/2022 – 
LSS 
 
Kommunfullmäktiges beslut 

1. Godkänna rapporteringen 

2022/1468    

16 Rapportering av ej verkställda beslut kvartal 3/2022 - 
särskilt boende 
 
Kommunfullmäktiges beslut 

1. Godkänna rapporteringen 

2022/421    

17 Rapportering av ej verkställda beslut kvartal 3/2022 - 
Individ- och familjeomsorgen (IFO) 
 
Kommunfullmäktiges beslut 

1. Godkänna rapporteringen 

2022/423    

 

Mats Stenmark (M) 
Ordförande  
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