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Ärenden med förslag till beslut 

1 Fastställande av dagordning     

2 Information: Leksands kommuns krisledning och 
beredskap 
Kommundirektör Caroline Smitmanis Smids informerar.  

    

3 Ansökan om utökad borgen - Leksand Vatten AB 
Förslag till beslut: 
Kommunstyrelsens förslag till beslut i kommunfullmäktige  
1. Såsom för egen skuld ingå borgen för Leksand Vatten AB:s 

låneförpliktelser upp till ett högsta lånebelopp om 450 
miljoner kronor, jämte därpå löpande ränta och kostnader. 

2021/1213    

4 Slutkostnadskalkyl nya sporthallen 
Förslag till beslut: 
Kommunstyrelsens förslag till beslut i kommunfullmäktige  
1. Godkänna slutkostnadskalkylen och därmed ökade 

investeringskostnader för projektet på 5,1 mkr samt ta in 
slutkostnaden i reviderad investeringsbudget 2022. 

2016/462    

5 Reviderad investeringsbudget 2022 
Förslag till beslut: 
Kommunstyrelsens förslag till beslut i kommunfullmäktige 
1. Anta förvaltningens förslag till reviderad investeringsbudget 

2022. 
 

2021/691    



2 

 

6 Revidering av kommunstyrelsens reglemente, tillägg 
hemtjänst i privat regi 
Förslag till beslut: 
Kommunstyrelsens förslag till beslut i kommunfullmäktige 
1. Komplettera 15 § i kommunstyrelsens reglemente med 

hemtjänst i privat regi. 

2021/1540    

7 Svar på motion om ökad trygghet och minskad 
ensamhet bland äldre 
Förslag till beslut: 
Kommunstyrelsens förslag till beslut i kommunfullmäktige 
1. Anse motionen besvarad.  

2021/1298    

8 Svar på motion om odling 
Förslag till beslut: 
Kommunstyrelsens förslag till beslut i kommunfullmäktige 
1. Avslå motionen.  

2021/1349    

9 Svar på motion om lärarlönenivå 
Förslag till beslut: 
Kommunstyrelsens förslag till beslut i kommunfullmäktige 
1.Anse motionen besvarad. 

2021/1296    

10 Ansökan om bidrag för Stiftelsen m/s Gustaf Wasa - 
årligt ekonomiskt stöd 2022-2026 
Förslag till beslut: 
Kommunstyrelsens förslag till beslut i kommunfullmäktige 
1. Bevilja Stiftelsen m/s Gustaf Wasa ett årligt stöd om 60.000 

kr för åren 2022-2026, med möjlighet att diskutera möjligt 
minskat stöd om utvecklingsarbetet blir framgångsrikt.  

2. Detta under förutsättning att Rättvik och Mora kommuner 
fattar ett likalydande beslut. 

3. Begära årlig redovisning av utvecklingsarbetet från Stiftelsen, 
gemensamt med Rättvik och Mora kommun, för utvärdering 
och dialog kring fortsatt arbete och ekonomiskt stöd. 

2021/1575    

11 Val av ledamöter och ersättare till utskott och övriga 
förtroendeuppdrag 
Förslag till beslut: 
Kommunstyrelsens förslag till beslut i kommunfullmäktige 
1. Utse Lars Henriksson (L) till ersättare i kommunstyrelsen 

efter Ewa Hjort Axklint (L) till och med 2022-12-31. 
 

2018/1555    
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12 Rapportering av ej verkställda beslut kvartal 4/2021 - 
individ- och familjeomsorgen (IFO) 
Förslag till beslut:  
Kommunstyrelsens förslag till beslut i kommunfullmäktige 
1. Godkänna rapporteringen. 

2021/1029    

 

Per-Erik Ingels (C) 

Ordförande  
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