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§ 16

Fastställande av dagordning

Beskrivning av ärendet
Fullmäktige fastställer dagordningen.

Kommunfullmäktiges beslut
1. Fastställa dagordningen till de ärenden som anges i kallelsen.
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§ 17 Dnr 2020/324

Coronaviruset och Leksands kommun

Beskrivning av ärendet
Vid dagens sammanträde informerar krisledningsnämndens ordförande, 
Ulrika Liljeberg (C) om hur spridningen av coronaviruset och sjukdomen 
covid.19 påverkar Leksands kommun.
Världshälsoorganisationen, WHO, deklarerade den 11 mars 2020 att 
spridningen av covid-19 är en pandemi och regeringen har klassat 
sjukdomen som allmänfarlig och samhällsfarlig enligt smittskyddslagen. 
Risknivån för samhällspridning av covid-19 är av Folkhälsomyndigheten 
bedömd till den högsta nivån - mycket hög risk för spridning. 
Förvaltningen är i så kallat stabsläge sedan mitten av mars och 
krisledningsnämndens ordförande, Ulrika Liljeberg (C), beslutade den 25 
mars 2020, i enlighet med 2 kap. 3§ lagen (2006:544) om kommuners och 
landstings åtgärder inför och vid extraordinära händelser i fredstid och höjd 
beredskap, att krisledningsnämnden skulle träda i funktion. Per den 26 mars 
2020 övertog krisledningsnämnden tills vidare de verksamheter som annars 
ansvaras för av kommunstyrelsen.  Huvudfokus för både 
förvaltningsledningen och den politiska ledningen är just nu att hantera, 
förutse och förebygga effekter av den pågående pandemin.
Fram till dags datum har bland annat följande åtgärder vidtagits och beslut 
fattats med anledning av pandemin:

- Besöksförbud på kommunens särskilda boenden
- Distansundervisning på Leksands gymnasium 
- Utökade öppettider på fritidshem och förskolor 

Löpande information kring fattade beslut och vidtagna åtgärder lämnas till 
allmänheten på kommunens webbplats. Det har även utförts särskilda 
informationsinsatser riktade till främst äldre. 
Samverkan med andra kommuner sker främst genom Region Dalarna. 

Kommunfullmäktiges beslut
Lägga informationen till handlingarna
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Beslutet skickas till
Kommundirektör
Stabschef
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§ 18 Dnr 2019/258

Information om kommunens ekonomi

Beskrivning av ärendet
Vid dagens sammanträde ger ekonomichef Lotta Zackrisson muntlig 
information om kommunens ekonomi.
Spridningen av coronaviruset och sjukdomen covid-19 har utvecklats till en 
pandemi. Som händelse har den inneburit - eller medfört överhängande risk 
för - allvarliga störningar i viktiga samhällsfunktioner och spridningen av 
viruset har krävt skyndsamma insatser. Detta gäller såväl globalt och 
nationellt, som lokalt i Leksands kommun. 
Pandemin och den globala nedgången i tillväxt förväntas få stora 
ekonomiska konsekvenser även för kommunen genom minskade 
skatteintäkter och ökade kostnader. Omfattningen är idag svår att förutse och 
det förväntas bli en process kantad med en rad osäkerheter. 
Det har nationellt beslutats om generella statsbidrag till kommuner och 
landsting/regioner. Regeringen har även aviserat ytterligare medel kan 
tillkomma.
Ekonomiavdelningen gör regelbundna uppföljningar av verksamheterna och 
tar del av nationella prognoser. Det är dock i dagsläget svårt att 
prognosticera budgetutfallet för Leksands kommun år 2020. Detta främst 
med tanke på osäkerheten rörande pandemins påverkan på skatteintäkter och 
vilka statsbidrag som kommer att utgå under året. 

Kommunfullmäktiges beslut
Lägga informationen till handlingarna.

Beslutet skickas till
Kommundirektör
Ekonomichef
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§ 19 Dnr 2020/121

Föredragning av årsredovisning 2019 - Leksands 
kommun

Beskrivning av ärendet
Vid dagens sammanträde överlämnas årsredovisningen för Leksands 
kommun 2019 till fullmäktige.
Kommunstyrelsens ordförande, Ulrika Liljeberg (C), informerar om 
Leksands kommuns verksamhet och resultat för 2019.

Kommunfullmäktiges beslut
Lägga informationen till handlingarna.
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§ 20 Dnr 2020/499

Revisionsberättelse för 2019 - Leksands kommun

Beskrivning av ärendet
Kommunens revisorer har granskat den verksamhet som bedrivits i styrelse, 
nämnder och kommunens företag under 2019.
Granskningen har utförts enligt kommunallagen, god revisionssed i 
kommunal verksamhet och kommunens revisionsreglemente. Granskningen 
har genomförts med den inriktning och omfattning som behövs för att ge 
rimlig grund för bedömning och ansvarsprövning.

Revisionens bedömning
Revisionen bedömer sammantaget att årsredovisningen i allt väsentligt har 
upprättats i enlighet med lagen (2018:597) om kommunal bokföring och 
redovisning (LKBR) och god redovisningssed. 
Revisorerna tillstyrker att fullmäktige beviljar ansvarsfrihet för styrelse, 
nämnder och beredningar samt de enskilda ledamöterna i dessa organ. 
Revisorerna tillstyrker även att årsredovisningen godkänns av fullmäktige.

Beslutsunderlag
Revisionsberättelse 2019 med bilagor, inkommen 2020-04-23
Granskningsrapport årsredovisning, inkommen 2019-04-23

Kommunfullmäktiges beslut
Lägga revisionsberättelse för Leksands kommun 2019 till handlingarna.

Beslutet skickas till
Kerstin Furöstam (S), sammankallande revisionen
Kommundirektör Göran Wigert
Ekonomichef Lotta Zakrisson
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§ 21 Dnr 2020/121

Beslut om årsredovisning 2019 - Leksands kommun

Beskrivning av ärendet
Det ekonomiska resultatet för 2019 uppgick till 9,2 miljoner kronor (mkr). 
Det motsvarar ca 1 procent (%) av skatter och bidrag. Budgeten för året var -
14 mkr och därmed blev avvikelsen gentemot budget +23,2. Resultat före 
finansiella poster uppgick till 6,5 mkr. Kommunkoncernens resultat uppgick 
till 20,3 mkr. 
Den positiva prognosavvikelsen för verksamheten består av bl.a. kortsiktiga 
åtgärder (vakanser, personalfrånvaro och generell återhållsamhet), 
fastighetsförsäljningar, vite för försenad förskola, lägre avskrivningar, 
försening av lantmäteriförrättningar gällande enskilda vägar. 
Verksamhetsstöd är den sektor med störts avvikelse med ett positivt resultat 
på 7,8 mkr jämfört med budget. 
Finansiella mål 
Två av de fem finansiella målen nås under 2019.
- Soliditeten inklusive ansvarsförbindelsen ökar från 10,7 % till 11,7 % 

och målet uppnås därmed. 
- Verksamhetens nettokostnad ökade med 0,8 % (7,3 mkr) och skatter och 

bidrag med 3,1  % (27,3 mkr). Målet om att verksamheternas 
nettokostnad inte skall öka snabbare än skatter och bidrag uppnås 
därmed. 

- Självfinansieringsgraden för året var 74 %. För målperioden 2019-2022 
beräknas självfinansieringsgraden stanna på 44 %. Målet om 100 % 
självfinansiering nås därmed inte. Nettoinvesteringar uppgick till 79,2 
mkr jämfört med budget 141,1 mkr d.v.s. en avvikelse på 61,9 mkr.

- För planperioden 2017-2021 uppgår det genomsnittliga överskottet med 
årets resultat och budgeterade resultat för kommande år till 0,2 %. Målet 
är att resultatet under en femårsperiod i genomsnitt ska uppgå till 2 % av 
skatter och bidrag. 

- Sektorernas totala budgetföljsamhet har varit relativt god under 2019, 
tack vare ett tillskott på 31,8 mkr till Lärande och stöd under pågående 
år, medan övriga sektorer fick en minskad ram under året. Den totala 
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budgetavvikelsen för sektorerna uppgår till 7,9 mkr (1 %). Målet i sin 
helhet nås inte. 

Verksamhetsmål 
Av tolv verksamhetsmässiga mål nåddes två helt, nio stycken delvis och ett 
mål saknar mätvärden. Målen ” Bygga fler bostäder – främst lägenheter – för 
både unga och äldre” och ”stärka positionen som kulturkommun och 
fortsätta vara en av landets främsta sport- och friluftskommuner” uppnåddes. 
Vad gäller målet om att ” Aktivt stödja utvecklingen av besöksnäringen i 
handeln i hela kommunen” saknas mätning för 2019. 

Beslutsunderlag
Utdrag ur krisledningsnämndens sammanträdesprotokoll, daterat 2020-04-
06, § 12
Tjänsteutlåtande, daterat 2020-04-01
Årsredovisning 2019 Leksands kommun
Årsredovisning 2019 Språktolknämnden
Årsredovisning 2019 Hjälpmedelsnämnden 

Yrkanden
Viktor Zakrisson (S) yrkar bifall till krisledningsnämndens förslag till beslut.

Kommunfullmäktiges beslut
Godkänna årsredovisning och bokslut 2019 för Leksands kommun.

Beslutet skickas till
Kommundirektör Göran Wigert
Ekonomichef Lotta Zackrisson
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§ 22 Dnr 2020/498

Ansvarsprövning 2019 - Kommunstyrelsen, nämnder 
och andra förtroendeuppdrag

Beskrivning av ärendet
Enligt kommunallagen ska kommunfullmäktige vid ett sammanträde före 
utgången av juni månad året efter det år som revisionen avser besluta om 
ansvarsfrihet ska beviljas eller vägras för kommunstyrelsens och nämndernas 
verksamheter.
Kommunens revisorer tillstyrker i sin revisionsberättelse att fullmäktige 
beviljar ansvarsfrihet för styrelse, nämnder och beredningar samt de enskilda 
ledamöterna i dessa organ för 2019.
De organ kommunfullmäktige har att behandla är:

 Kommunstyrelsen och dess enskilda förtroendevalda

 Jävsnämnden och dess enskilda förtroendevalda

 Individnämnden och dess enskilda förtroendevalda

 Valnämnden och dess enskilda förtroendevalda

 Krisledningsnämnden och dess enskilda förtroendevalda

 Gemensam hjälpmedelsnämnd och dess enskilda förtroendevalda

 Gemensam nämnd för vuxenutbildningen Leksand-Rättvik och dess 
enskilda förtroendevalda

 Gemensam nämnd för språktolkförmedling och dess enskilda 
förtroendevalda

 Överförmyndaren och dennes ersättare
Mot bakgrund av att revisorerna tillstyrker ansvarsfrihet för samtliga 
uppräknade organ som fullmäktige har att behandla föreslår fullmäktiges 
presidium att fullmäktige i ansvarsprövningen 2019 behandlar alla organ 
tillsammans i ett samlat beslut. Presidiet föreslår även att ansvarsfrihet 
beviljas. 
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Propositionsordning
Ordföranden ställer föreslagen ordning mot att varje organ behandlas var för 
sig och finner att fullmäktige beslutar att behandla ansvarsprövningen 2019 i 
ett samlat beslut.
Ordföranden ställer därefter förslaget att bevilja ansvarsfrihet för 
verksamhetsåret 2019 mot att inte bevilja ansvarsfrihet och finner att 
fullmäktige beslutar att fullmäktige beviljar ansvarsfrihet för 
verksamhetsåret 2019 för uppräknade organ och enskilda förtroendevalda.

Kommunfullmäktiges beslut
1. Behandla ansvarsprövningen 2019 för alla organ tillsammans i ett samlat 

beslut.
2. Kommunstyrelsen, nämnder, fullmäktigeberedningar och dess enskilda 

förtroendevalda samt överförmyndaren och dennes ersättare beviljas 
ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2019.

Beslutet skickas till
Kerstin Furöstam (S), sammankallande revisionen
Kommundirektör Göran Wigert
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§ 23 Dnr 2020/373

Årsredovisning Leksandsbostäder AB

Beskrivning av ärendet
Leksandsbostäder AB är ett av kommunen helägt aktiebolag och är i dag 
kommunens största bostadsföretag. Förutom bolagets egna fastighetsbestånd 
har bolaget även förvaltningsuppdrag för Leksands kommun vad gäller 
fastigheter samt gator och vägar.
Vid 2019 års utgång äger och förvaltar bolaget 1 019 lägenheter med totalt 
61 712 m2 bostadsyta, 41 lokaler med totalt 8 909 m2 lokalyta samt fyra 
äldreboenden med totalt 20 080 m2 bostads- och lokalyta. Bruttoarea för hela 
fastighetsbeståndet är 129 039 m². 
Företaget uppvisar för år 2019 ett positivt resultat på 17 989 Tkr efter 
finansiella poster. 
Totalt har de externa räntekostnaderna ökat med 341 Tkr och uppgick under 
året till 4 433 Tkr. I de externa räntekostnaderna ingår borgensavgift till 
kommunen med 1 447 Tkr. 
Under året har bolagets låneskuld ökat med 14 085 Tkr. Nya lån på 15 370 
Tkr har upptagits. Under året har 45 080 Tkr av företagets lån omsatts och 
amortering har skett med 1 285 Tkr. Den totala skulden uppgick vid 
bokslutstillfället till 365 110 Tkr. 
Genomsnittlig låneränta för 2019 uppgår till 1,24 (1,21) %, inkl. 
borgensavgift till kommunen på 0,4 %. 
Soliditeten uppgår till 22,6 (21,1) %.
Vid dagens sammanträde föredras ärendet av ordföranden i 
Leksandsbostäder AB, Ulrika Liljeberg (C).

Beslutsunderlag
Utdrag ur krisledningsnämndens sammanträdesprotokoll, daterat 2020-04-
06, § 13
Årsredovisning 2019, Leksandsbostäder AB
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Kommunfullmäktiges beslut
1. Godkänna rapporteringen avseende årsredovisning 2019 för 

Leksandsbostäder AB.
2. Instruera kommunens ombud att på Leksandsbostäder AB:s årsstämma 

rösta i enlighet med revisorernas rekommendationer.

Beslutet skickas till
Leksandsbostäder AB
Mats Stenmark (M)
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§ 24 Dnr 2020/374

Årsredovisning Leksand Vatten AB

Beskrivning av ärendet
Leksand Vatten AB är ett av kommunen helägt aktiebolag. Bolaget är 
huvudman för den allmänna VA-anläggningen och har därutöver också 
ansvaret för driften av avfallshanteringen inom Leksands kommun. Bolaget 
har som uppgift att äga, förvalta och utveckla de allmänna VA-
anläggningarna samt i samverkan med kommunen utveckla 
avfallshanteringen.
Leksand Vatten AB har ett resultat före skatt på ca -4,5 mkr 2019, vilket är 
ca 3 mkr bättre än budgeterat. Det beror till största delen på ca 3,5% högre 
intäkter än budgeterat. 
Vid dagens sammanträde föredras ärendet av ordföranden i Leksand Vatten 
AB, Per Spik (M).

Beslutsunderlag
Utdrag ur krisledningsnämndens sammanträdesprotokoll, 
daterat 2020-04-06, § 14
Årsredovisning 2019, Leksand Vatten AB

Kommunfullmäktiges beslut
1. Godkänna rapporteringen avseende årsredovisning 2019 för Leksand 

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

rösta i enlighet med revisorernas rekommendationer.

Beslutet skickas till
Leksand vatten AB
Ulrika Liljeberg (C)
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§ 25 Dnr 2020/147

Tilläggsanslag på investeringsbudget 2020 för 
förskjutning av 2019 års investeringsprojekt

Beskrivning av ärendet
Nedan sammanställs förvaltningens budget, nettoinvesteringar och avvikelse 
för 2019 samt äskanden om tilläggsanslag till 2020.
Budget inklusive tilläggsanslag för 2019 uppgick till 171,7 mkr. 
Nettoinvesteringarna för år 2019 uppgick endast till 79,3 mkr, vilket innebär 
en avvikelse på 92,4 mkr. 
Netto-
investeringar 
(mkr)

Budget 
2019

Utfall 
2019

Avvikelse 
2019

Äskade 
tilläggs-
anslag

Ordinarie 
investerings-
budget 2020 
(exkl TA)

Kommunledning, 
Fastighet & Gata 
park

93,8 44,0 49,0 35,1 80,7

Verksamhetsstöd 4,0 2,2 1,8 1,0 1,5

Lärande och stöd 2,1 1,1 1,1 0,6 1,8

Vård och omsorg 2,1 1,1 1,0 1,1 0,1

Samhälls-
utveckling

69,6 30,9 38,7 35,5 33,5

Varav 
exploatering

30,6 15,7 14,9 16,6 24,1

Summa 171,7 79,3 92,4 73,2 117,6

Totalt äskade medel för 2019 att överföra till 2020 och framåt uppgår till 
89,7 mkr, men för ny- och ombyggnation av Tibble särskilda boende som är 
det enskilt största äskandet föreslås att 30 mkr för över till 2020 och 16,6 
mkr till 2021. Totalkostnaden på 180 mkr ligger fast. 
Det mesta av äskande tilläggsanslag avser pågående projekt som inte hunnit 
färdigställas samt sådant som inte hunnit påbörjas 2019. 
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Andra betydande äskanden är förbindelseväg Limhagen (7,3 mkr) samt 
diverse exploateringsprojekt däribland Käringberget 3 etapp 1 (6,8 mkr).
Några utökningar samt omprioriteringar för projekt inom sektorerna finns 
också. Bland annat äskas utökade medel för bro Norsbro (1,2 mkr) samt 
fastighetsförvärv (1,0 mkr).
Tilläggsanslag   73 215 tkr
Investeringsbudget 2020 117 555 tkr
TOTALT                      190 770 tkr

Sektorns bedömning
Finansiering av totalt investeringsvärde om 190,8 mkr (varav 40,7 mkr avser 
exploatering) ryms inte inom nuvarande beviljat lånetak om 350 mkr, där 
lånen per 31 december 2019 uppgår till 260 mkr. Kassan har sjunkit med 
10,3 mkr under 2019 och uppgick per 31/12 2019 till 43,6 mkr. 
Följer genomförandet av investeringarna samma mönster under 2020 som 
tidigare år i form av förseningar kommer kommunen klara lånetaket. 
Genomförs samtliga investeringar enligt plan under året riskerar kommunen 
dock att överskrida beviljat lånetak. Den tillämpade modellen med 
överflyttning av outnyttjad investeringsbudget genom tilläggsanslag 
innevarade år får till effekt att hänsyn inte tas fullt ut till följdförskjutningar 
mellan åren av investeringar som redan beviljats i budget. 
Förvaltningen kommer under 2020 ta fram riktlinjer för investeringar där 
man i processen tydliggör det årliga anslagsbeslutet i relation till beslutad 
totalbudget för respektive investering. 
Förslaget är att lånetaket höjs med 150 mkr redan under 2020 för att 
möjliggöra för planerade investeringar. Kommunens totala lånetak uppgår då 
till 500 000 000 kronor.
Tillkommande kostnader för byggnation av det särskilda boende I Tibble i 
form av räntor, avskrivningar och fastighetsdrift kommer till stor del 
finansieras av en sänkt extern hyreskostnad. Bedömningen är därför att 
kommunen även på längre sikt klarar en högre belåning. En dialog har mot 
bakgrund av detta initieras sedan tidigare med Kommuninvest rörande 
Tibble. För att klara investeringsnivåer utöver avskrivningsnivån på 40-45 
mkr krävs generellt att motsvarande överskott genereras i kommunen. 
Målet om 100 % självfinansieringsgrad kommer därför inte kunna hållas, 
utan uppgår till 61 % år 2019 och ca 20 % 2020 om investeringar genomförs 
enligt budget. Beräkningen exkluderar exploatering som förväntas vara 
självfinansierad över tid.
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Kommunens soliditet kommer försämras 2020 om investeringarna sker 
enligt budget och kommunen inte uppfyller resultatmålen. Investeringsnivån 
2020-2022 är hög sett till likviditet, resultatet och möjlighet till 
självfinansiering. Det är därför mycket viktigt att kommunen når 
resultatmålet om minst 2 % senast 2022.

Beslutsunderlag
Utdrag ur krisledningsnämndens sammanträdesprotokoll, daterat 
2020-04-06, § 24
Tjänsteutlåtande, daterat 2020-03-02
Bilaga: Lista med samtliga investeringsprojekt 2019

Kommunfullmäktiges beslut
1. Bevilja 73 215 000 kronor i tilläggsanslag avseende förskjutningar av 

2019 års investeringsprojekt till 2020.
2. Att utöka lånetaket med 150 000 000 kronor för att hantera byggnationen 

av det särskilda boendet i Tibble utan undanträngningseffekter på övrig 
investeringsplanering. 

Beslutet skickas till
Sektorschef Ulrika Gärdsback
Ekonomichef Lotta Zackrisson
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§ 26 Dnr 2020/257

Föreskrifter om förbud mot eldning utomhus

Beskrivning av ärendet
Sedan skogsbränderna 2018 aktualiserades behovet av uppdaterade riktlinjer 
avseende eldning utomhus för att förebygga bränder i skog och mark. 
Myndigheten för samhällsskydd och beredskap tog fram en vägledning för 
eldning utomhus för att underlätta för kommuner och enskilda.

Sektorns bedömning
Nu gällande lagstiftning medger inte att en kommun kan delegera mandatet 
att föreskriva om eldningsförbud till ett kommunalförbund. Därför behöver 
respektive medlemskommun  meddela föreskrifter som reglerar förbud mot 
eldning utomhus i syfte att förebygga och förhindra uppkomst av bränder i 
skog och mark.
I föreskrifterna tydliggörs att brandkåren bedömer aktuell brandrisk- och 
beredskapsprognos och att det sammanvägda värdet utgör grund för om 
eldningsförbud ska utfärdas i kommunen eller inte. Brandkåren hanterar 
eventuella dispensansökningar från eldningsförbudet, exempelvis för 
planerade naturvårdsbränningar.
Skogsbrandsbevakning med brandflyg sker vid brandrisk 4 eller högre, detta 
hanteras som tidigare av brandkåren tillsammans med länsstyrelsen och 
omfattas inte om föreskrifterna om förbud mot eldning utomhus.

Beslutsunderlag
Utdrag ur kommunfullmäktiges sammanträdesprotokoll, daterat 2020-05-04, 
§ 18
Tjänsteutlåtande från Norra Brandkåren Dalarna, daterat 2020-03-04
Förslag till föreskrifter om förbud mot eldning utomhus med bilaga

Kommunfullmäktiges beslut
1. Anta föreskrifter om förbud mot eldning utomhus, i enlighet med 

förslaget.
2. Föreskrifterna gäller från den 1 juni 2020 och upphäver föreskrifter om 

eldningsförbud beslutade av kommunfullmäktige den 9 maj 2016, § 49.
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Beslutet skickas till
Brandkåren Norra Dalarna
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§ 27 Dnr 2020/421

Revidering av krisledningsnämndens reglemente - 
närvaro på distans

Beskrivning av ärendet
Kommunallagen medger sedan 2014 sammanträden med 
kommunfullmäktige, kommunstyrelse och nämnder där deltagare deltar på 
distans. För att det ska vara möjligt ska kommunfullmäktige besluta om 
detta. Vidare krävs det att sammanträdet genomförs på sådant sätt så att 
samtliga deltagare kan se och höra varandra.
Ärendet har beretts i kommunstyrelsens presidium.

Bedömning
Krisledningsnämndens förtroendevalda saknar idag möjlighet att vid behov 
delta i sammanträden på distans. Coronapandemin har visat på behovet att 
snabbt kunna kalla samman krisledningsnämnden för att fatta beslut. 
Flertalet förtroendevalda tillhör också de riskgrupper som inte ska delta i 
aktiviteter och bör därför inte delta i politiska sammankomster. 
För att kunna fatta nödvändiga beslut vid samhällsstörningar och 
krissituationer finns därför ett behov att möjliggöra deltagande i politiska 
möten på distans.

Beslutsunderlag
Utdrag ur krisledningsnämndens sammanträdesprotokoll, daterat 2020-04-
06, § 19
Tjänsteutlåtande, daterat 2020-03-31
Reviderat reglemente för krisledningsnämnden

Yrkanden
Kajsa Fredholm (V) yrkar bifall till krisledningsnämndens förslag till beslut.
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Kommunfullmäktige
Anta ändringar i krisledningsnämndens reglemente, i enlighet med förslaget.

Beslutet skickas till
Administrativ koordinator Helen Norling

23



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sida
1(1)

Sammanträdesdatum
2020-05-04

Kommunfullmäktige

Justeras Utdrag bestyrks

§ 28 Dnr 2020/418

Revidering av kommunstyrelsens reglemente - närvaro 
på distans

Beskrivning av ärendet
Kommunallagen medger sedan 2014 sammanträden med 
kommunfullmäktige, kommunstyrelse och nämnder där deltagare deltar på 
distans. För att det ska vara möjligt ska kommunfullmäktige besluta om 
detta. Vidare krävs det att sammanträdet genomförs på sådant sätt så att 
samtliga deltagare kan se och höra varandra.
Ärendet har beretts i kommunstyrelsens presidium.

Bedömning
Kommunstyrelsens förtroendevalda i Leksands kommun saknar idag 
möjlighet att vid behov delta i sammanträden på distans. Coronapandemin 
har visat på behovet att snabbt kunna kalla samman kommunstyrelsen för att 
fatta beslut. Flertalet förtroendevalda tillhör också de riskgrupper som inte 
ska delta i aktiviteter och bör därför inte delta i politiska sammankomster. 
För att kunna fatta nödvändiga beslut vid samhällsstörningar och 
krissituationer finns därför ett behov att möjliggöra deltagande i politiska 
möten på distans.

Beslutsunderlag
Utdrag ur krisledningsnämndens sammanträdesprotokoll, 
daterat 2020-04-06, § 20
Tjänsteutlåtande, daterat 2020-03-31
Reviderat reglemente för kommunstyrelsen

Kommunfullmäktiges beslut
Anta ändringar i kommunstyrelsens reglemente, i enlighet med förslaget.

Beslutet skickas till
Administrativ koordinator Helen Norling
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§ 29 Dnr 2020/472

Revidering av individnämndens reglemente - närvaro 
på distans

Beskrivning av ärendet
Kommunallagen medger sedan 2014 sammanträden med 
kommunfullmäktige, kommunstyrelse och nämnder där deltagare deltar på 
distans. För att det ska vara möjligt ska kommunfullmäktige besluta om 
detta. Vidare krävs det att sammanträdet genomförs på sådant sätt så att 
samtliga deltagare kan se och höra varandra.

Bedömning
Individnämndens förtroendevalda i Leksands kommun saknar idag möjlighet 
att vid behov delta i sammanträden på distans. Coronapandemin har visat på 
behovet att snabbt kunna kalla samman nämnder för att fatta beslut. Flertalet 
förtroendevalda tillhör också de riskgrupper som inte ska delta i aktiviteter 
och bör därför inte delta i politiska sammankomster. 
För att kunna fatta nödvändiga beslut vid samhällsstörningar och 
krissituationer finns därför ett behov att möjliggöra deltagande i politiska 
möten på distans.

Beslutsunderlag
Utdrag ur krisledningsnämndens sammanträdesprotokoll, daterat 2020-04-
21, § 34
Tjänsteutlåtande, daterat 2020-04-14
Förslag till revidering av individnämndens reglemente

Kommunfullmäktiges beslut
Anta ändringar i individnämndens reglemente, i enlighet med förslaget.

Beslutet skickas till
Administrativ koordinator Helen Norling
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§ 30 Dnr 2020/473

Revidering av jävsnämndens reglemente - närvaro på 
distans

Beskrivning av ärendet
Kommunallagen medger sedan 2014 sammanträden med 
kommunfullmäktige, kommunstyrelse och nämnder där deltagare deltar på 
distans. För att det ska vara möjligt ska kommunfullmäktige besluta om 
detta. Vidare krävs det att sammanträdet genomförs på sådant sätt att 
samtliga deltagare kan se och höra varandra.

Bedömning
Jävsnämndens förtroendevalda i Leksands kommun saknar idag möjlighet att 
vid behov delta i sammanträden på distans. Coronapandemin har visat på 
behovet att snabbt kunna kalla samman nämnder för att fatta beslut. Flertalet 
förtroendevalda tillhör också de riskgrupper som inte ska delta i aktiviteter 
och därför inte bör delta i politiska sammankomster. 
För att kunna fatta nödvändiga beslut vid samhällsstörningar och 
krissituationer finns därför ett behov att möjliggöra deltagande i politiska 
möten på distans.

Beslutsunderlag
Utdrag ur krisledningsnämndens sammanträdesprotokoll, daterat 
2020-05-04, § 35
Tjänsteutlåtande, daterat 2020-04-14
Förslag till revidering av jävsnämndens reglemente

Kommunfullmäktiges beslut
Anta ändringar i jävsnämndens reglemente, i enlighet med förslaget.

Beslutet skickas till
Administrativ koordinator Helen Norling
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§ 31 Dnr 2020/469

Revidering av reglemente för gemensam nämnd inom 
vuxenutbildningen - närvaro på distans

Beskrivning av ärendet
Kommunallagen medger sedan 2014 att deltagare deltar på distans i 
sammanträden med kommunfullmäktige, kommunstyrelse och nämnder.  För 
att det ska vara möjligt ska kommunfullmäktige besluta om detta. Vidare 
krävs det att sammanträdet genomförs på sådant sätt att samtliga deltagare 
kan se och höra varandra

Sektorns/avdelningens bedömning
Den gemensamma nämnden för vuxenutbildning i Leksands och Rättviks 
kommun saknar idag möjlighet att vid behov delta i sammanträden på 
distans. Coronapandemin har visat på behovet att snabbt kunna kalla 
samman den gemensamma nämnden för vuxenutbildning för att fatta beslut. 
Flertalet förtroendevalda tillhör också de riskgrupper som inte ska delta i 
aktiviteter och därför inte bör delta i politiska sammankomster.
För att kunna fatta nödvändiga beslut vid samhällsstörningar och
krissituationer finns därför ett behov att möjliggöra deltagande i politiska
möten på distans.
Mot bakgrund av detta föreslås att den gemensamma nämnden för 
vuxenutbildningen får möjligheten att hålla distansmöten och att därför 
reglementet för nämnden ändras på sådant att sätt att en § 17 enligt följande 
läggs till
Sammanträde på distans
§ 17
Nämnden får, om särskilda skäl föreligger, sammanträda med ledamöter 
närvarande på distans. Sådant sammanträde får endast äga rum om ljud- 
och bildöverföring sker i realtid och på sådant sätt att samtliga deltagare 
kan se och höra varandra på lika villkor. Varje lokal varifrån sammanträdet 
hålls ska vara så beskaffad att inte obehöriga kan ta del av 
sammanträdeshandlingar, ljud eller bild.
Nämnden får bestämma vad som närmare ska gälla om deltagande på 
distans.
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Beslutsunderlag
Utdrag ur krisledningsnämndens sammanträdesprotokoll, daterat 2020-04-
21, § 36
Tjänsteutlåtande, daterat 2020-04-09

Kommunfullmäktiges beslut
Anta ändringar i reglementet för gemensam nämnd inom vuxenutbildningen, 
i enlighet med förslaget.

Beslutet skickas till
Administrativ koordinator Helen Norling
Gemensam nämnd för vuxenutbildning, Christina Nilsson
Rättviks kommun
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§ 32 Dnr 2020/441

Revidering av reglementet för Brandkåren Norra 
Dalarna - närvaro på distans

Beskrivning av ärendet
Direktionen för Brandkåren Norra Dalarna har föreslagit till samtliga 
medlemskommuner att reglementet för kommunalförbundet ändras på sådant 
sätt att deltagande vid direktionens möten kan ske på distans.

Beslutsunderlag
Utdrag ur krisledningsnämndens sammanträdesprotokoll, 
daterat 2020-04-06, § 21
Direktionsprotokoll, daterat 2020-03-26

Kommunfullmäktiges beslut
Anta ändringar i reglementet för Brandkåren Norra Dalarna, i enlighet med 
förslaget.

Beslutet skickas till
Brandkåren Norra Dalarna
Administrativ koordinator Helen Norling
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§ 33 Dnr 2019/1431

Revisionsrapport - Samgranskning av vårdkedjan för 
personer med psykisk funktionsnedsättning

Beskrivning av ärendet
KPMG har granskat ändamålsenlighet och effektivitet i vårdkedjan för 
personer med psykisk funktionsnedsättning som är i behov av insatser från 
såväl kommun som region (landsting). Syftet har varit att bedöma om 
samverkan i vårdkedjan för målgruppen planeras, styrs, genomförs, 
utvärderas och förbättras på ett tillfredsställande sätt.  
Revisionen har överlämnat rapporten för beaktande och begärt ett yttrande 
med redovisning av åtgärder. 
Sociala sektorn har tagit fram ett förslag till yttrande som antagits som 
krisledningsnämndens och översänts till revisionen. Ärendet lämnas till 
kommunfullmäktige för kännedom.

Beslutsunderlag
Utdrag ur krisledningsnämndens sammanträdesprotokoll, 
daterat 2020-04-06, § 17
Tjänsteutlåtande med bilaga i form av yttrande, daterat 2020-03-03
Revisionsrapport, inkommen 2019-12-04

Kommunfullmäktiges beslut
Lägga informationen till handlingarna.

Beslutet skickas till
Avdelningschef Niclas Knuts
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§ 34 Dnr 2018/1486

Avsägelser och fyllnadsval

Beskrivning av ärendet
Vid sammanträdet hanteras inkomna avsägelser och görs fyllnadsval från 
tidigare hanterade avsägelser.

Beslutsunderlag
Förslag från Liberalerna, inkommet 2020-03-05
Avsägelse Lena Bröms Burman (V), inkommen 2020-04-14
Förslag från revisionen, inkommet 2020-04-15
Avsägelse Håkan Blomkvist (SD), inkommen 2020-04-20
Avsägelse Maria Qvarnström (S), inkommen 2020-05-03

Kommunfullmäktiges beslut
1. Välja Pär Andersson (KD) till revisor i följande stiftelser:

- Per och Anna Tägtströms minnesstiftelse
- Erik Bergfors minnesstiftelse
- Märta och Edvin Thunströms stiftelse

2. Välja Pär Andersson (KD) till lekmannarevisor i Leksand Vatten AB.
3. Valen enligt första och andra punkten gäller över granskningen av 2022 

års verksamhetsår.
4. Bevilja avsägelse från Per Floren (L) som ledamot i jävsnämnden.
5. Välja Per Florén (L) till följande uppdrag, till och med 

2022-12-31:
- Ersättare i kommunstyrelsen
- Ersättare i allmänna utskottet
- Ersättare i krisledningsnämnden

6. Välja Torbjörn Axklint (L) till ny ledamot i jävsnämnden, till och med 
2022-12-31.
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7. Bevilja avsägelse från Lena Bröms Burman (V) avseende uppdraget som 
ersättare i kommunstyrelsen och lämna platsen vakant tills vidare.

8. Bevilja avsägelse från Håkan Blomkvist (SD) avseende uppdraget som 
ersättare i kommunstyrelsen och välja Andreas Ruuth (SD) till ny 
ersättare i kommunstyrelsen till och med 2022-12-31.

9. Välja Birgitta Dahlin (M) till ny ersättare i kommunstyrelsen till och med 
2022-12-31.

10. Bevilja avsägelse från Maria Qvarnström (S) avseende uppdraget som 
ersättare i individnämnden och välja Viktor Zakrisson (S) till ny ersättare 
i individnämnden, till och med 2022-12-31.

Beslutet skickas till
Nämndsekreterare Anna-Carin Ingels
Nämndsekreterare Sophia Ek
Nämndsekreterare Lena Niskakoski
Administrativ chef Andriette Ivarsson
Lön- och bemanning
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