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Information 

Med hänsyn till att hålla nere smittspridningen i samhället 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. 

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 

1 Information om räddningsförbundet Brandkåren Norra 
Dalarna (BRAND) 

Kommunfullmäktiges beslut 

1. Lägga informationen till handlingarna. 

  

2 Coronaviruset och Leksands kommun 

Kommunfullmäktiges beslut 

1. Lägga informationen till handlingarna. 

2020/324  

3 Aprilprognos 2021 

Kommunfullmäktiges beslut 

1. Lägga informationen till handlingarna. 

2021/728  

4 Ändringsbudget 2021 

Kommunfullmäktiges beslut 

1. Anta ändringsbudget 2021. 

2020/478  
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5 Riktlinje för investeringsprocessen 

Kommunfullmäktiges beslut 

1. Anta riktlinje för investeringsprocessen med tillägget i 

inledningen att ”…investeringar bedöms och prioriteras 

utifrån ekonomiska, miljö-/klimatmässiga och 

verksamhetsmässiga effekter…”. 

 

2020/322  

6 Utökad borgen till Leksands Tennisklubb 

Kommunfullmäktiges beslut 

1. Bevilja Leksands Tennisklubb ett totalt borgensåtagande på 

2 300 000 kronor. Det nya borgensåtagandet ersätter 

kommunfullmäktiges beslut den 22 september 2014, § 79.  

2. Borgensåtagandet skrivs ner årligen med det belopp som 

motsvarar gjorda avskrivningar och amorteringar (ca 100 000 

kronor). Första revidering sker den 1 januari 2023 och 

omfattar 18 månader.  

3. Borgensåtagandet förutsätter att verksamheten utvecklas väl 

och att ekonomiska åtaganden mot banken fullföljs och att 

ekonomisk information skickas årsvis till kommunen och till 

klubbens bankkontakt. 

4. Utse kommundirektör Caroline Smitmanis Smids att 

underteckna/ firmateckna 

2021/407  

7 Årsredovisning 2020 för Nedansiljans samordnings-
förbund (FINSAM) 

Kommunfullmäktiges beslut 

1. Godkänna årsredovisning 2020 för Nedansiljans 

samordningsförbund (FINSAM). 

2. Bevilja styrelsen i Nedansiljans samordningsförbund 

(FINSAM) och dess enskilda förtroendevalda ansvarsfrihet 

för år 2020. 

2021/486  

8 Vision 2030 för Leksands kommun 

Kommunfullmäktiges beslut 

1. Lägga informationen till handlingarna. 

2021/99  

9 Arvodesberedningens arbete – delrapportering 

Kommunfullmäktiges beslut 

1. Lägga arvodesberedningens delrapportering till handlingarna. 

 

2020/796  
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10 Genomförande -  Framtidens styrning, ledning och 
organisation av kommunens fastigheter, gata/park och 
bostadsbolag – fastighetsutredning 

Kommunfullmäktiges beslut 

1. Organisatoriskt överföra följande verksamheter från Leksands 

kommuns sektor samhällsutveckling, fritidsavdelningen till 

Leksandsbostäder AB från och med den 1 januari 2022: 

- Servicegruppen 

- Skogsgruppen 

- Verkstad/förråd 

- Kommunens vaktmästargrupp. 

2019/42  

11 Handlingsprogram enligt lag (2003:778) om skydd mot 
olyckor - Handlingsplan: Trygghet och säkerhet i 
Leksand, Mora, Orsa, Vansbro och Älvdalen 

Kommunfullmäktiges beslut 

1. Anta Handlingsplan: Trygghet och säkerhet i Leksand, Mora, 

Orsa, Vansbro och Älvdalen med tillhörande delprogram för 

Leksands kommun. 

2018/1445  

12 Utökning av VA-verksamhetsområde för vatten och 
spillvatten, ej dagvatten, inom Hjortnäsheden - 
Sunnanäng (Yttervägen), Leksand 

Kommunfullmäktiges beslut 

1. Utöka verksamhetsområde för vatten och spillvatten, ej 

dagvatten, enligt bilagd kartskiss. 

2021/548  

13 Rapportering enligt 16 kapitlet 6 h § socialtjänstlagen 
av ej verkställda beslut enligt 4 kapitlet 1 § 
socialtjänstlagen 2021 – LSS 

Kommunfullmäktiges beslut 

1. Godkänna rapporteringen. 

2021/470  

14 För kännedom - Granskning av gemensam nämnd inom 
vuxenutbildningen 

Kommunfullmäktiges beslut 

1. Lägga informationen till handlingarna. 

 

 

 

 

 

 

2021/191  
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15 Avsägelser och fyllnadsval 

Kommunfullmäktiges beslut 

1.  

 

2018/1486  

 

Per-Erik Ingels (C) 

Ordförande  

 


