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Närvarolista
Beslutande

Ledamöter Ulrika Liljeberg (C), ej § 39
Viktor Zakrisson (S), ej § 39
Sebastian Larsson (M)
Per-Erik Ingels (C), ordförande
Mikael Kyller (KD)
Ingrid Rönnblad (S), ej § 38
Inga Westlund (V)
Karin Byström (C)
Jimmy Karlsson (BP)
Sara Shahryari (M)
Lars Halvarson (S)
Roger Åström (M)
Jan-Olof Karlsson (S)
Mats Blomqvist (BP)
Per Florén (L)
Birgitta Jansson (S)
Ewa Fogelström (C)
Per Spik (M)
Markus Kummu (V)
Lina Ruuth (SD)
Roger Arvidsson (C)
Mats Pettersson (C)
Mats Erkers (C)

Tjänstgörande ersättare Jan Danielsen (KD) ers: Kia Rolands (KD)
Andreas Ruuth (SD) ers: Håkan Blomkvist (SD)

Övriga närvarande

Ej tjänstgörande ersättare -

Tjänstemän Kommundirektör Göran Wigert 
Kommunsekreterare Björn Arrias

Övriga -
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Ärendelista

§ 35 Fastställande av dagordning
§ 36 Coronaviruset och Leksands kommun
§ 37 Utfall per den 30 april 2020 med helårsprognos
§ 38 Årsredovisning och bokslut 2019 - Nedansiljans samordningsförbund 

(FINSAM)
§ 39 Årsredovisning och bokslut 2019 - Brandkåren Norra Dalarna (BRAND)
§ 40 Bildande av Plintsbergs naturreservat
§ 41 Avsägelser och fyllnadsval
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§ 35  

Fastställande av dagordning

Beskrivning av ärendet
Kommunfullmäktige fastställer dagordningen. 

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

Coronaviruset och Leksands kommun

Beskrivning av ärendet
Vid dagens sammanträde lämnar krisledningsnämndens ordförande, Ulrika 
Liljeberg (C), en lägesbild och information om vidtagna åtgärder i 
kommunen med anledning av spridningen av coronaviruset och sjukdomen 
covid-19. 
Krisledningsnämnden är alltjämt i funktion och har per den 26 mars 2020 
övertagit de verksamhetsområden som annars ansvaras för av 
kommunstyrelsen. Bland annat informerar ordföranden i 
krisledningsnämnden om följande:

- Idag finns inga kända fall av sjukdomen på kommunens särskilda 
boenden eller gruppboenden. 

- Besöksförbud gäller alltjämt på kommunens boenden.
- Bemanningen är under kontroll inför sommaren och över 200 

vikarier kommer att tas in över sommaren. 
- Samverkan i länet sker främst genom Dalarnas kommunförbund och 

Region Dalarna. Fokus för samverkan är främst för vård och omsorg.
- Studentfirandet kommer att genomföras på ett särskilt sätt med få 

anhöriga. Övriga skolavslutningar för gymnasiet och grundskolan 
kommer att genomföras utan anhöriga. 

- Arbetsgrupper har tillsatts i förvaltningen för att kartlägga och vidta 
åtgärder för minska social oro kopplad till den pågående pandemin. 
Arbetsgruppen tar fram en plan för tiden när skolorna avslutats med 
tillsättande av resurspersoner.

- Särskilda pengar har tillförts av staten för att skapa sommarjobb. 
Utifrån detta har sommarjobb skapats inom skolan, på 
ekonomiavdelningen, vid AME och vid Leksands bibliotek. Detta är 
utöver de sommarjobb som kommunen återkommande har vid 
Leksandsbostäder AB:s gata/park.
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- Kommunens så kallade företagsfrukostar är digitala och välbesökta.
- De midsommarfiranden som kommunen arrangerar ställs in och 

majstängerna kommer att få stå kvar till nästa år. 
Vid sammanträdet besvarar krisledningsnämndens ordförande även frågor 
från ledamöter och redogör för hanteringen av ett förslag om 
månadsanställning på heltid inom vård och omsorg.

Kommunfullmäktiges beslut
1. Lägga informationen till handlingarna

Beslutet skickas till
Kommundirektör
Stabschef
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§ 37 Dnr 2019/258

Utfall per den 30 april 2020 med helårsprognos

Beskrivning av ärendet
Kommundirektör Göran Wigert redogör för utfallet per den 30 april 2020 
med prognos för resultat per helår. Bland annat redogörs för följande:
• 2020 års prognostiserade resultat för kommunen är -15,6 (-27,8) miljoner 

kronor, mot budgeterat resultat -11,6 miljoner kronor.  
• Avvikelse utfall mot budget är -4,1 (-16,3) miljoner kronor. Resultatet 

motsvarar ett underskott på -1,7 (-3,0) % av skatter och generella statliga 
bidrag, mot budget -1,2 %. 

• Verksamheternas (driftens) avvikelse mot budget uppgår till -2,9 (-1,7) 
miljoner kronor.

• Skatteintäkterna beräknas, per april månad, avvika med -43,7 mkr mot 
budget men kompenseras delvis av ökade statsbidrag aviserade under 
våren 41,2 miljoner kronor (t.o.m. 2020-05-19).

• Försäljningen av Furuhaga har en negativ resultateffekt 
(realisationsförlust) om 5,5 miljoner kronor.

• Personalomkostnader (central budgetpost) förväntas avvika positivt, 
enligt 2019 års utfall (6,3 miljoner kronor).

• I prognosen har, ifall möjligt, hänsyn tagits till Covid-19:s påverkan på 
kommunens ekonomi. 

Kommunfullmäktiges beslut
1. Lägga informationen till handlingarna. 

Beslutet skickas till
Ekonomichef Lotta Zackrisson
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§ 38 Dnr 2020/574

Årsredovisning och bokslut 2019 - Nedansiljans 
samordningsförbund (FINSAM)

Beskrivning av ärendet
Nedansiljans samordningsförbund bildades 1 april 2007 med syfte att 
utveckla samverkan mellan myndigheterna på rehabiliteringsområdet. 
Medlemmar i förbundet är kommunerna Gagnef, Leksand och Rättvik, 
Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan och Region Dalarna.
Årsredovisning och bokslut för 2019 finns framtaget av förbundet. 
Nedansiljans samordningsförbund erhöll 3 380 000 kronor från 
medlemmarna för verksamheten under 2019. Staten står för hälften av 
summan, Region Dalarna med en fjärdedel och de tre medlemskommunerna 
med den kvarvarande fjärdedelen. Resultatet för 2019 blev +140 000 kronor.
Leksands kommun har att pröva om godkännande av årsredovisning och 
årsbokslut samt frågan om ansvarsprövning. 
Enligt fullmäktiges arbetsordning hanterar och bereder fullmäktiges 
presidium alla ärenden inom revisions- och ansvarsprövningsprocessen. I 
ärendet har revisionen rekommenderat ansvarsfrihet och presidiet föreslår 
samma beslut.

Jäv
Ingrid Rönnblad (S) deltar inte i handläggningen av ärendet på grund av jäv.

Beslutsunderlag
Utdrag ur krisledningsnämndens sammanträdesprotokoll, daterat 2020-05-28
Årsredovisning med revisionsberättelse, inkommen 2020-04-29
Revisionsrapport, inkommen 2020-04-29

Kommunfullmäktiges beslus
1. Godkänna årsredovisning 2019 för Nedansiljans samordningsförbund 

(FINSAM).
2. Bevilja styrelsen i Nedansiljans samordningsförbund (FINSAM) och 

dess enskilda förtroendevalda ansvarsfrihet för år 2019.
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Beslutet skickas till
Nedansiljans samordningsförbund
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§ 39 Dnr 2020/557

Årsredovisning och bokslut 2019 - Brandkåren Norra 
Dalarna (BRAND)

Beskrivning av ärendet
Brandkåren Norra Dalarna är ett kommunalförbund för kommunal 
samverkan av räddningstjänst. Förbundet bildades per den 1 januari 2019 
och medlemskommuner är Leksand, Mora, Orsa, Vansbro och Älvdalen.
Årsredovisning med bokslut för 2019 finns framtagen av förbundet.
Brandkåren Norra Dalarna når för räkenskapsåret 2019 ett utfall som visar 
ett positivt resultat med 103 900 kronor, avvikelsen mot budget är +46 900 
kronor.
Fullmäktige har att pröva frågan om godkännande av årsredovisning och 
årsbokslut samt frågan om ansvarsprövning.
Enligt fullmäktiges arbetsordning hanterar och bereder fullmäktiges 
presidium alla ärenden inom revisions- och ansvarsprövningsprocessen. I 
ärendet har revisionen rekommenderat ansvarsfrihet och lämnat anmärkning 
i revisionsberättelsen. Presidiet har inhämtat ett yttrande från direktionen och 
föreslår att fullmäktige ställer sig bakom den anmärkning som lämnats.

Jäv
Ulrika Liljeberg (C) och Viktor Zakrisson (S) deltar inte i handläggningen av 
ärendet på grund av jäv.

Beslutsunderlag
Utdrag ur krisledningsnämndens sammanträdesprotokoll, daterat 
2020-05-11, § 59
Årsbokslut, inkommet 2020-04-28
Revisionsrapport med bilagor, inkommen 2020-05-07
Yttrande från direktionen, inkommet 2020-05-29
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Kommunfullmäktiges beslut
1. Godkänna årsredovisning 2019 för Brandkåren Norra Dalarna (BRAND)
2. Fullmäktige ställer sig bakom revisionens anmärkning.  
3. Bevilja direktionen i Brandkåren Norra Dalarna (BRAND) och dess 

enskilda förtroendevalda ansvarsfrihet för år 2019.

Beslutet skickas till
Brandkåren Norra Dalarna
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§ 40 Dnr 2020/108

Bildande av Plintsbergs naturreservat

Beskrivning av ärendet
Skogen i Plintsbergets nedre västsluttning utgörs av lövskog och lövrik 
granskog på näringsrik mark. De skogliga naturvärdena är höga i området 
och ett flertal rödlistade och sällsynta arter har påträffats, flera av dem 
knutna till kalkpåverkad skog. Bland annat växer det i området flera bestånd 
av den sällsynta orkidén guckusko. Området är huvudsakligen registrerad 
som nyckelbiotop av Skogsstyrelsen. 
I samband med omarronderingen i norra Leksand blev kommunen ägare till 
fastigheten Noret 2:27<32 med målet att skydda dess höga naturvärden. 
Områdets areal är 25,4 hektar.
Under våren 2020 tog kommunen fram ett förslag till beslut och en 
skötselplan för området som skickades på remiss till alla intressenter i 
området. Ärendet är nu klart för beslut. 

Finansiering
Marken är inlöst i samband med omarronderingen i norra Leksand och ägs 
idag av Leksands kommun. Inför beslutet om att bilda naturreservatet 
uppskattas värdet för området till cirka 2,5 miljoner kronor. En fullständig 
värdering av området är beställd och kommer att utföras under 
våren/försommaren 2020. Baserat på värderingen ska kommunen efter att 
beslut tagits begära utbetalning på 50 % av värdet i form av statligt 
markåtkomstbidrag. Naturvårdsverket har gett kommunen ett positivt 
förhandsbesked angående markåtkomstbidraget. Summan av bidraget 
kommer uppskattningsvis att bli cirka 1,25 miljoner kronor. 
Vid bildande av reservatet tillkommer initiala kostnader för 
reservatsmärkning och skyltning, även till dessa åtgärder finns statliga bidrag 
att söka. Löpande skötsel i form av tillsyn och underhåll sker därefter inom 
ramen för ordinarie verksamhet.
Bidraget för markåtkomst planeras att användas i förvaltningen av 
naturreservat och andra anordningar för friluftslivet i kommunen de 
kommande åren. På flera håll finns kända behov av restaureringar och 
underhåll. Dessutom behövs en beredskap för oförutsedda utgifter kopplade 
till förvaltningen.
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Tillgänglig natur såväl tätortsnära och längre bort är positivt för friluftsliv, 
naturförståelse och folkhälsa. För att locka ut kommuninvånare och turister i 
våra fina områden måste de förvaltas på ett bra sätt. Åtgärder enligt natur- 
och friluftsplanen ska utföras. 
En bra förvaltning är också en förutsättning för att även i fortsättningen 
uppnå målet om en hög placering i Naturvårdsverkets årliga bedömning av 
landets friluftskommuner. 

Beslutsunderlag
Utdrag ur krisledningsnämndens sammanträdesprotokoll, daterat 
2020-05-28, § 69
Tjänsteutlåtande daterat 2020-05-14 
Förslag till reservatsbeslut
Beslutskarta
Skötselplan

Yrkanden
Sebastian Larsson yrkar bifall till förslaget.

Kommunfullmäktiges beslut
1. Förklara det område som avgränsas på bilagd karta som naturreservat.
2. Namnet på naturreservatet ska vara Plintsbergs naturreservat.
3. Fastställa skötselplan för naturreservatet, i enlighet med förslaget.
4. Naturvårdsförvaltare ska vara Leksands kommun.
5. Använda markåtkomstbidraget i förvaltningen av naturreservatet och 

andra anordningar för friluftslivet fram till 2030, i enlighet med förslaget.

Beslutet skickas till
Naturvårdshandläggare Ville Pokela, för vidarebefordran till berörda
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Naturreservatet Plintsberg, områdesgräns

75 0 75 150 225 300 m
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§ 41 Dnr 2018/1486

Avsägelser och fyllnadsval

Beskrivning av ärendet
Vid sammanträdet görs fyllnadsval. I stiftelsen Karl och Kerstin Jones minne 
har tidigare Bo Liljegren representerat Leksands sparbank. 
Bo Liljegren är idag avflyttad och presidiet föreslår, efter samråd med 
banken, privatmarknadschefen Cecilia Åhlberg välj som ny styrelseledamot. 

Kommunfullmäktiges beslut
1. Välja Cecilia Åhlberg till ny ledamot i styrelsen för stiftelsen Karl och 

Kerstin Jones minne, till och med 2022-12-31, att ersätta Bo Liljegren.

Beslutet skickas till
Redovisningsekonom Mikael Öhström
Cecilia Åhlberg, Leksands sparbank
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