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 Kommunfullmäktiges ledamöter 
Ersättare för kännedom 

 

Kommunfullmäktige 

Kommunhuset Plenisalen Måndagen den 9 maj 2022 kl. 18.30 

 

Ärenden med förslag till beslut 

1 Fastställande av dagordning     

2 Föredragning årsredovisning Leksands kommun 2021 

Förslag till beslut: 

Kommunfullmäktiges beslut 

1. Lägga informationen till handlingarna. 

2022/431    

3 Revisionsberättelse för Leksands kommun 2021 

Förslag till beslut: 

Kommunfullmäktiges beslut 
1. Lägga revisionsberättelse 2021 för Leksands kommun till  

    handlingarna. 

2022/573    

4 Godkännande av årsredovisning Leksands kommun 
2021 

Förslag till beslut: 

Kommunstyrelsens förslag till beslut i kommunfullmäktige 

1. Godkänna årsredovisning och bokslut 2021 för Leksands  

kommun. 

 

 

 

2022/431    
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5 Ansvarsprövning 2021 – kommunstyrelsen, nämnder 
och andra förtroendeuppdrag 

Förslag till beslut: 

Kommunfullmäktiges beslut 

1.  Behandla ansvarsprövningen för 2021 för alla organ 

tillsammans i ett samlat beslut.  

2. Bevilja kommunstyrelsen, nämnder, fullmäktigeberedning och 

dess enskilda förtroendevalda samt överförmyndaren och dennes 

ersättare ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2021.  

3. I ovanstående beslut enligt punkt 2 ingår den gemensamma 

språktolknämnden och den gemensamma hjälpmedelsnämnden 

och dess enskilda förtroendevalda. 

2022/572    

6 Årsredovisning - Leksandsbostäder AB 2021 

Förslag till beslut: 

Kommunstyrelsens förslag till beslut i kommunfullmäktige 

1. Godkänna rapporteringen avseende årsredovisning 2021 

för Leksandsbostäder AB. 

2. Instruera kommunens ombud att på Leksandsbostäder AB:s 

årsstämma rösta i enlighet med revisorernas 

rekommendationer. 

2022/358    

7 Årsredovisning Leksand Vatten AB 2021 

Förslag till beslut: 

Kommunstyrelsens förslag till beslut i kommunfullmäktige 

1. Godkänna rapporteringen avseende årsredovisning 2021 

för Leksand Vatten AB. 

2. Instruera kommunens ombud att på Leksand Vatten AB:s 

årsstämma rösta i enlighet med revisorernas 

rekommendationer. 

2022/417    

8 Årsredovisning Dala Vatten och Avfall AB 2021 

Förslag till beslut: 

Kommunstyrelsens förslag till beslut i kommunfullmäktige 

1. Godkänna rapporteringen avseende årsredovisning 2021 

för Dala Vatten och Avfall AB. 

2. Instruera kommunens ombud att på Dala Vatten och Avfall 

AB:s årsstämma rösta i enlighet med revisorernas 

rekommendationer. 
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9 Årsredovisning 2021 Brandkåren Norra Dalarna 

Förslag till beslut: 

Kommunstyrelsens förslag till beslut i kommunfullmäktige 

1. Godkänna rapporteringen avseende årsredovisning 2021 

för Brandkåren Norra Dalarna. 

2. Besluta i enlighet med revisorernas rekommendationer 

rörande ansvarsfrihet för direktionen i Brandkåren Norra 

Dalarna (BRAND) och dess enskilda förtroendevalda för 

2021. 

2022/506    

10 Revisionsrapport – granskning av kommunens 
resursfördelningsmodell 

Förslag till beslut: 

Kommunstyrelsens förslag till beslut i kommunfullmäktige 

1. Uppdra åt förvaltningen att inom ramen för uppdraget med att 

ta fram en ny styrmodell beakta granskningens 

rekommendationer.  

2022/190    

11 Personalpolitiskt program 

Förslag till beslut: 

Kommunstyrelsens förslag till beslut i kommunfullmäktige 

1. Anta personalpolitiskt program.  

2021/1569    

12 Handelspolicy för Leksands kommun 

Förslag till beslut: 

Kommunstyrelsens förslag till beslut i kommunfullmäktige 

1. Anta föreslagen handelspolicy att gälla från och med 1 juni 

2022. 

2. Tidigare handelspolicy från 2003 upphör att gälla. 

2017/1755    

13 De enskilda vägarna i Leksands kommun  

Förslag till beslut: 

Kommunstyrelsens förslag till beslut i kommunfullmäktige 

1. Ge förvaltningen i uppdrag att utreda förutsättningarna för 

ombildande av vissa enskilda vägar till kommunal gata i 

tätorten Insjön, Leksands kommun.  

2016/716    

14 Inspektion av överförmyndare i samverkan i norra 
Dalarna 2021 

Förslag till beslut: 

Kommunstyrelsens förslag till beslut i kommunfullmäktige 

1. Lägga informationen om tillsynen 2021 till handlingarna.  

 

2022/108    
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15 Anmälan motion om avgiftsfri kulturskola 

Förslag till beslut: 

Kommunfullmäktiges beslut 

1. Uppta motionen och överlämna den till kommunstyrelsen för 

beredning. 

2022/189    

16 Val av ledamöter och ersättare till utskott och övriga 
förtroendeuppdrag 

Förslag till beslut: 

Kommunfullmäktiges beslut 

1. Bevilja avsägelse från Cecilia Åhlberg från uppdrag som 

ledamot i styrelsen för Karl och Kerstin Jones minne. 

2. Välja Björn Rinstad till ny ledamot i styrelsen för stiftelsen 

Karl och Kerstin Jones minne, till och med 2022-12-31, att 

ersätta Cecilia Åhlberg. 

 

17. Interpellation – Höra till Leksand                                            

 

2018/1555 

 

 

 

 

 

 

 

 

2022/278 

   

 

Per-Erik Ingels (C) 

Ordförande  

 


