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 Kommunfullmäktiges ledamöter 
Ersättare för kännedom 

 

Kommunfullmäktige 

Kommunhuset Plenisalen Måndagen den 10 maj Kl. 18.30 

 
Information 

Med hänsyn till den ökade smittspridningen ser vi gärna att så många 

ledamöter som möjligt deltar vid sammanträdet på distans. Även ersättare 

som vill vara med vid sammanträdet uppmanas att delta på distans på samma 

sätt. Instruktion för anslutning skickas separat per e-post. 

Av smittskyddsskäl ser vi även gärna att åhörare följer sammanträdet på 

distans via http://www.leksand.se/webbtv 

 

Ärenden med förslag till beslut 
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Coronaviruset och Leksands kommun 

Förslag till beslut 

Kommunfullmäktiges beslut 

1. Lägga informationen till handlingarna. 

2020/324  

2 Föredragning av årsredovisning 2020 - Leksands 
kommun 

Förslag till beslut 

Kommunfullmäktiges beslut 

1. Lägga informationen till handlingarna. 

2021/84  

3 Revisionsberättelse för 2020 Leksands kommun 

Förslag till beslut 

Kommunfullmäktiges beslut 

1. Lägga revisionsberättelse för Leksands kommun 2020 till 

handlingarna. 

2021/421  

http://www.leksand.se/webbtv


2 

 

4 Beslut om årsredovisning 2020 - Leksands kommun 

Förslag till beslut 

Kommunfullmäktiges beslut 

1. Godkänna årsredovisning och bokslut 2020 för Leksands 

kommun. 

2021/84  

5 Ansvarsprövning 2020 - Kommunstyrelsen, nämnder 
och andra förtroendeuppdrag 

Förslag till beslut 

Kommunfullmäktiges beslut 

1. Behandla ansvarsprövningen 2020 för alla organ tillsammans i 

ett samlat beslut. 

2. Kommunstyrelsen, nämnder och dess enskilda 

förtroendevalda samt överförmyndaren och dennes ersättare 

beviljas ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2020. 

2021/501  

6 Årsredovisning 2020 - Leksandsbostäder AB 

Förslag till beslut 

Kommunfullmäktiges beslut 

1. Godkänna rapporteringen avseende årsredovisning 2020 för 

Leksandsbostäder AB. 

2. Instruera kommunens ombud på Leksandsbostäder AB:s 

årsstämma att rösta i enlighet med revisorernas 

rekommendationer. 

2021/372  

7 Årsredovisning 2020 - Leksand Vatten AB 

Förslag till beslut 

Kommunfullmäktiges beslut 

1. Godkänna rapporteringen avseende årsredovisning 2020 för 

Leksand Vatten AB. 

2. Instruera kommunens ombud på Leksand Vatten AB:s 

årsstämma att rösta i enlighet med revisorernas 

rekommendationer. 

2021/327  

8 Årsredovisning och årsbokslut 2020 - Brandkåren 
Norra Dalarna (BRAND) 

Förslag till beslut 

Kommunfullmäktiges beslut 

1. Godkänna årsredovisning 2020 för Brandkåren Norra Dalarna 

(BRAND). 

2. Bevilja direktionen i Brandkåren Norra Dalarna (BRAND) 

och dess enskilda förtroendevalda ansvarsfrihet för år 2020. 

2021/338  
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9 Utökat aktieinnehav i Dala Energi AB 

Förslag till beslut 

Kommunfullmäktiges beslut 

1. Godkänna föreliggande avtal. 

2021/366  

10 Bostadsförsörjningsplan 2021-2023 

Förslag till beslut 

Kommunfullmäktiges beslut 

1. Anta föreslagen bostadsförsörjningsplan för åren 2021-2023. 

2019/1388  

11 Möjligheten att meddela föreskrifter om förbud mot att 
vistas på särskilt angivna platser med anledning av 
påtaglig risk för trängsel 

Förslag till beslut 

Kommunfullmäktiges beslut 

1. Kommunstyrelsen får meddela föreskrifter enligt 

förordningen (2021:8) om särskilda begränsningar för att 

förhindra spridning av sjukdomen covid-19 om förbud mot att 

vistas i en park, på en badplats eller på någon annan liknande 

särskilt angiven plats, om det på platsen finns en påtaglig risk 

för trängsel. 

2. Föreskrifter enligt första punkten ska gälla för en begränsad 

tidsperiod.  

3. Rätten att meddela föreskrifter enligt första och andra punkten 

gäller till dess att lagen (2021:4) om särskilda begränsningar 

för att förhindra spridning av sjukdomen covid-19 upphör att 

gälla. 

2021/384  

12 Svar på motion om medborgarnas förslagslåda 

Förslag till beslut 

Kommunfullmäktiges beslut 

1. Med hänvisning till ärendets bedömning anse motionen 

besvarad. 

2020/1476  

13 För kännedom - Granskning av internprissättning inom 
kommunen 

Förslag till beslut 

Kommunfullmäktiges beslut 

1. Lägga informationen till handlingarna.  

 

 

2020/1380  
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Fyllnadsval av ledamot till arvodesberedningen 

Förslag till beslut 

Kommunfullmäktiges beslut 

1. Bevilja Robin Malm (BP) avsägelse som ledamot i 

arvodesberedningen. 

2. Välja Johan Fändriks (BP) till ny ledamot i arvodes-

beredningen. 

Avsägelser och fyllnadsval 

Förslag till beslut 

Kommunfullmäktiges beslut 

1. Välja Kerstin Marits (M) till ny ledamot i valnämnden, till och 

med 2022-12-31. 

2. Välja Stefan Hilmersson (M) till ny huvudman för Leksands 

sparbank, till och med 2022-12-31. 

 

2020/796  

 

Per-Erik Ingels (C) 

Ordförande  

 


