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 Kommunfullmäktiges ledamöter 
Ersättare för kännedom 

 

Kommunfullmäktige 

Tegera Arena Sparbanksfoajén Måndag 2022-02-14 18:30 

 

Ärenden med förslag till beslut 

1 Parentation     

2 Coronaviruset och covid-19 - åtgärder och information 
från myndigheter 

Muntlig information av Caroline Smitmanis Smids, 

kommundirektör. 

Förslag till beslut: 

Kommunfullmäktige beslutar 

1. Lägga informationen till handlingarna. 

2020/324    

3 Detaljplan för Åkerö brofästet Järnavägen-Insjövägen 

Kommunfullmäktige beslutar  
1. Anta detaljplanen 

2013/1046    

4 Handelspolicy för Leksands kommun 

Omedelbar justering 

Kommunfullmäktige beslutar  
1. Anta föreslagen handelspolicy att gälla från och med 14 

februari 2022 

2. Tidigare handelspolicy från 2003 upphör att gälla 

 

 

2017/1755    
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5 Utökad gemensam nämnd Leksand/Rättvik 

1. Arbetsmarknadsenheten och integrationsenheten i Leksands 

kommun ska föras över organisatoriskt till den gemensamma 

nämnden från 2022-07-01. 

2. Gemensam nämnd inom vuxenutbildningen Leksand-Rättvik 

byter namn till VIA-nämnden. 

3. Anta ny överenskommelse, reglemente och delegeringsordning 

för den gemensamma nämnden. 

4. Utse den gemensamma nämnden till arbetslöshetsnämnd. 

5. Delegera rätten att begära upplysningar från den gemensamma 

nämnden, enligt 9 kap. 27 § KL, från kommunfullmäktige till 

kommunstyrelsen. 

6. Beslut 2020-11-12 § 27, gemensam nämnd inom 

vuxenutbildningen Leksand-Rättvik ersätts genom antagande av 

ny överenskommelse och nytt reglemente med att 

förvaltningschef blir skolchef. 

 

2021/801    

6 Granskning av bidrag och stöd till föreningar 2021 

Kommunfullmäktige beslutar  
1. Anta yttrandet i enlighet med förslaget och översända det till 

revisorerna 

 

2021/1344    

7 Uppföljning av tidigare genomförda revisionsrapporter 

Kommunfullmäktige beslutar  
1. Anta yttrandet i enlighet med förslaget och översända det till 

revisorerna 

 

2021/1343    

8 Utbetalning av kommunalt partistöd 2022 

Kommunfullmäktige beslutar  
1. Utbetala kommunalt partistöd för 2022 om totalt 660 100 

kronor med fördelning i enlighet med förslaget. 

2. Ställa kravet att respektive mottagande parti senast den 30 juni 

2023 ska lämna en skriftlig redovisning av hur partistödet enligt 

första punkten använts 

2021/1572    

9 Tillfällig fullmäktigeberedning om 
arvoden/arvodesreglemente 

Kommunfullmäktige beslutar  
1. Anta arvodesreglemente för Leksands kommun, i enlighet med 

förslaget. 

2. Reglementet ska tillämpas från 1 januari 2023, då motsvarande 

reglemente upphör att gälla 

2020/796    
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3. Nivåerna i bilagan ska från 1 januari 2023 anpassas utifrån de 

nivåer på jämförelsebelopp som gäller vid den tidpunkten. 

10 Utökning av verksamhetsområde Tunsta       

Kommunfullmäktige beslutar 
1. Utöka verksamhetsområdet för vatten och avlopp, ej dagvatten, 

i enlighet med karta i bilaga 1. 

2021/     

11 Val av ledamöter och ersättare till nämnder, styrelser, 
kommunala bolag och övriga förtroendeuppdrag 

Kommunfullmäktige beslutar 
1. Utse Ulrika Hagberg på QRev AB till revisor i Gustaf 

Ankarcronas stiftelse 

2. Utse Slott Sofie Lindberg, QRev AB till ersättande revisor i 

Gustaf Ankarcronas stiftelse 

3. Utse Kaj Bergenhill (M) till ersättare i kommunstyrelsen efter 

PG Gregard (M) till och med 2022-12-31. 

2018/1486 

12 Avsägelser och fyllnadsval 

Kommunfullmäktige beslutar 
1. Bevilja avsägelsen från Eva Hedvall (M). 

2. Begära ny sammanräkning från Länsstyrelsen i Dalarna 

avseende uppdraget som ledamot i kommunfullmäktige efter Siv 

Mattes Gärtner (S) och ersättaren Eva Hedvall (M). 

2018/1486 

13 Sammanträdesordning 2022 - flyttat möte 

Kommunfullmäktige beslutar 
1. Flytta sammanträdet måndag 13 juni till måndag 27 juni. 

2020/1065 

Per-Erik Ingels 

Ordförande 


